
ja fenn: a d.öntés óráját s a mérlegelés
súlyát is.

Igyad nem egyoldalú, hanem teljes
képet Istenről a Magnificat.

Sajátosan érinti Máriát Izraelnek, a
választott népnek a sorsa. Azé a népé,
amely a kinyilatkoztatást kapta és hor
dozta, amelyet gondjaiba vett Isten,
amelynek történelme bátor hűségről is,
de súlyos hűtlenkedéc.ekTŐl is tanúsko
dik. Az irgalmOoS1 Isten azonban nem ve
tette el népét. AZ emberi ingatagsággal
szemben lsten hűséges maradt Abra
hámnak és utódainak tett igéretéhez. Ez
/LZ igéret most teljesedik be a Megvál
tó eZjövetelével.

NAPLÓ

Több kínálkozó tanúlságból legalább
egyre figyeljen az elmélkedő lélek. Má
ria önmagát, az emberiséget, Izraelt Is
tenben nézi. ,Az Istenből áradó fény és
szeretet világosságában és melegében.
Foglalkozzunk többet Istennel. Ne takar
ják el Űt,' ne vonják el Róla figyelmün
ket bűneink, gyarlóságaink, sikertelensé
geink. Minél átfogóbban ismerjük Istent,
annál teljesebben megragad s lenyűgöz

értéke, nagysága, érdeklődése, szeretete.
S ezek mellett eltörpül az önkinzó ma
gunkkal vesződés,s emelkedettebb lélekké
válunk. Tudunk újjongani megváltó Is
tenünkben, s könnyebben rátalálunk
problémáink megoldására.

SZALOCZI PELBART

KARL RAHNER
A TEOLÓGIAI KUTATÁS SZABADSÁGÁRÓL

A Vigilia 1969 januári számában kö
zöltük a Concilium folyóirat köré tömö
rült teológusok NlIilatkozatát a. teológiai
kutatás szabadságáról, amely élénk
vísszhangot váltott ki és nagy port vert
fel a világsajtóban is. Karl Rahner is
merteti egyik legutóbbi cikkében (Die
Freiheit der 'I'eologlscher Forschung in
der Kirche, Stimmen der Zeit 94, 1969,
73-82.) a Nyilatkozat hátterét, keletkezé
sének körülményeit és eredményeit.

1968. október 12-én Congar, Schillebe
eckx, Küng és Rahner, valamint a Conci
lium központi szerkesztőségének két fő

titkára Micklínghoff és Peters párizsi
megbeszélésükön tervbe vette a Nyilatko
zat összeállitását. Mi indította őket er
re? Schillebeeckx esete, "akit én védhet
tem Rómában" - mondja Rahner, Küng
még mindig függőben levő ügye, a hol
land katekizmus ügye, Illich ügye és az
a mód, ahogyan bántak vele, Don Mazzi
és Kiskatekizmusa és még néhány más
hasonló eset. A párizsi megbeszélésen
Küng vállalkozott arra, hogy a tübin
geni teológiai fakultás tanárainak a köz
reműködésével elkészíti a tervezett
Nyilatkozat vázlatát, amelyet később

Schillebeeckx, Congar és Rahner dolgoz
tak át. Nem zárható ki, hogy az eredeti
német szöveg angol és francia fordítá
sába helyenként hibák csúsztak. Igy
jött létre az a dokumentum, amelyet
harminckilenc neves teológus írt alá,
közöttük olyanok is, akik nem tartoz-
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nak a Concilium köréhez: RcltZ1nger,
Vögtle és mások.

Eredeti szándékuk az volt, hogy a
Nyilatkozatot - még mielőtt a sajto tu
domást szerezne róla - a lehető leg
több teológussal aláírassák és a nyilvá
nosságra hozatallal egy időben - vagy
röviddel előtte - átnyújtsák az Allam
titkárságnak is. Kénytelenek voltak azon
ban - hogy Róma ne avatatlan forrás
ból értesüljön a Nyilatkozatról - azt jó
val a tervezett aláírás-gyűjtés előtt nyil
vánosságra hozni, és az illetékesekhez
eljuttatni.

A Nyilatkozat visszhangja, bár nem
egységes, de mégis kedvezőnek mondha
tó. Erre utal az a körülmény is, hogy
1969 április elejéig 1360 teológus írta alá
és tette magáévá a benne foglaltakat.
Az Allamtítkárság nehezményezte, hogy
a sajtóból értesül a Nyilatkozatról. Cicog
nani biboros kifogásolta, hogy - még
ha az olasz posta is az oka a késedelem
nek - akkor is jóval hamarabb kellett
volna a dokumentumot az illetékesek
hez eljuttatni, hogy tanulmányozhassák
azt és válaszolhassanak rá, még mielőtt

a sajtóban nyilvánosságra kerül. Jean
Dánielou szembefordult a Nyilatkozattal
Ellenvetései abban foglalhatók össze,
hogya teológiai kutatásnak az egyház
ban belső határai vannak, amit senki
sem tagad - írja Rahner - és hogy
nincs semmi jele annak, hogy az egy
házi hivatal akadályozná a teológiai



kutatás szabadságát.' A teológusok nyi
latkozata a hierarchia megfélemlítését
célzó kísérlet, hogy miközben elnyomás
sal vádolják azt, megakadályozzák a
kötelező éberség kifejtésében (La Croix,
1969. január 10.).

Mint már említettük, április elejéig a
világ 53 országából 1360 szakteológus írta
alá a Nyilatkozatot. Névsorukat 1969.
április 14-én az Államtitkárság útján
felterjesztették a pápának. Természetesen
voltak olyan teológusok is, akik megta
gadták az aláírást, vitathatatlan azonban,
hogy az aláírók a tulajdonképpeni ka
tolikus szakteológusoknak túlnyomó több
ségét teszik. "Ha jól értesültem, akkor a
római Gregoriana egyetem tanárai nem
régiben hasonló levéllel fordultak a pá
pához" - mondja Rahner. Bár érthető

okokból sok Rómában mtiköd6 teológiai
tanár kénytelen volt az aláírástól tar
tózkodni, mégis nem kevés római pro
fesszor aláírta a Nyilatkozatot. Ezek az
aláírások, a Gregoriana tanárainak a le
velei bizonyítják, hogy Rómában is van
nak teológusok. akik helyeslik és idő

szerűnek tartják a Nyilatkozatot.
Hivatalos római válaszként csak azt

tudatták eddig, hogy a Szeritatya május
14-én kézhez vette az aláíró teológusok
névsorát. És ezt éppen nem kell aN"l/i
latkozat balsikerének elkönyvelnür;k.
Gyakran van úgy, hogya jóakaratú figyel
meztetést először méltatlankodva fogad
iuk, később aztán részben vagy egész
ben mégis követi ük. bár nem valltuk be.
hogy a figyelmeztetés késztetett min
ket erre a léoésre. A mi esetünkben is
csak az a fontos, hogya dologra sor ke
rüljön.

Feltűnő, mílven ritkán említik a Nyi
latkozat ellenzői ezt a. monc1atot: ,.Meg
zvőződéssel hisszük és" valliuk a. pápa
és a püspökök tanítóhivatalát. amelyet
Tsien szava Iránvít az egyház és az ige
hirdetés szolaálatában". Mondhatiák,
hoav a katolikus teológus ilyen állás
foglalása magától értetődő; ez termé
szetesen igaz...Ha azonban ismerjük a
művelt katolikusok allereiáiát az egv
házi tanítóhivatallal és elsősorban Ró
mával szemben, akkor mégsem tartható
egyszerűen elhanyagolható mennviséanek,
ho-tv 1360 teolózus kifelezetten és nvil
vánosan megvallia katolikus meggyőző

dését és hitt,t az egyházi tanítóhivatal
ban, és f'gyáltalán nem vitatia. hoav a
Hittani Konaresáelónak jogában áll be
leavatkozrit teológiai szakkérdésekbf'.
ps adott körülménvék között kiielenteni,
hogy e<tv bizonyos teológus tanítása ef1Y
értelműen ellentmond az egyház való-

ban kötelező hitvallásának és széles kö
rök hitét veszélyezteti, és hogy az ilyen
nyilatkozat a katolikus teológus számá
ra kötelező erővel bír, amelynek a ka
tolikus egyház tanítása szerint ismét kü
lönböző fokozatai lehetnek".

Természetesen nem ez a Nyilatkozat
tulajdonképpeni mondanivalója, hanem
az aggodalom a teológia egészséges fej
lődése számára nélkülözhetetlen sza
badságért, amely a zsinat után sem
látszik eléggé biztositva, mert bizonyos
adminisztratív rendszabályok és szank
ciók gátolják. A Nyilatkozat tulajdon
képpeni célja, hogy konstruktiv javas
latokat tegyen a teológiai kutatás sza
badságának a megvalósítására. Az em
lített "esetek" eléggé bizonyítják, hogy
erre szükség van. Rahner a Nyflatko.at
javaslatait tartja fontosnak: a Kúrlának,
különösképpen a Hittani Kongregációnak
a nemzetközivé tételét (ami tükrözné '1

teológiai iskolák és felfogások jogos sok
rétűségét), nemzetközi teológiai bizott
ság felállítását, legfőképpen azonban
világos. ezvértelműen szabályozott és
publikált eljárásrend létesítését, amelyet
VI. Pál pána már 1965. december 12-én
megígért, és ami még mindlg nem va
lósult meg. Az ügyrend a teológiai szak
kérdésekre korlátozná a Hittani Kong
regáció Illetékessézét. amit nyilvánvaló
an átléntek néldául Illi ch esetében.
.,Meggyőződésem, hogy ezek a követel
mények érvénvre jutnak, mert korunkban
ezek egyszerűen mazuktól értetődőek.

még akkor is. ha régebben a paternalis
ta srondolkodás számára nem voltak
azok".
Időközben a Nyilatkozat egyik köve

telménye meavalósult : 1969. április 27-én
VI. Pál pána életre hívta a római Hit
tani Kongregáció mellé rendelt nemzet
közi teolóaus-bízottsáaot, azzal a fela
dattal. hozv a jelentősebb kérdésekben a
Hittani Kongregáció segítségére leaven.
A bizottságnak legfeljebb 30 tagia lehet,
akiket II nüsoökí konferenciák megkér
dezése után a nána nevez ki. A külön
hözi'í nem7.eti"ég{í ps iskolákat képviselő

teolól!l1solmak errvházhűeknek és kivá
ló szakemhereknek kell lenntök. A bi
zottság hlltá ro7atait és a bi7.otts'Íg tllP"
iainll.k állá"f0e:lllBsftt a nán"l tudomásá
rll. kf'11 h0Z11i. ..Nem könnvű a nemvet
köziséffnek és a teolóviai jártll.c;c;~<:>:nak az
elvét összeegyeztetni" - mnndi"l R8h
ner, a l<:: i szintén tazta a blzottsár-nak.
Sokan hiánvolták majd a kiváló holland
teológust, Schillebeeckxet, és csodálkozva
olvasnak olyan nevekről, amelyekrőlmég
soha nem hallottak. "Az, hogy egyetlen
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római teológus sincs a névsorban, bizo
nyosan nem valami különleges római
szerénységnek a jele, semmiképpen sem
szól azonban nem kevés Rómában mű

ködő kiváló tanár teológiai rangja ellen".
A római teológusok érthetően

egyébként is nagy befolyást gyakorol
nak a Hittani Kongregációra. A bizott
ság tagjai nagyon különböző irányza
tokat képviselnek; a Humani Generis
enciklika korában (1950) meggyanúsí
tották és fegyelmi eljárást indítottak
de Lubac és Congar ellen, ma pedig
hangsúlyozottan konzervatív teológusok
mellett ők is ott vannak a bizottságban.
Azóta egyébként volt egy zsinat és ők

is öregebbek lettek.
Azon fordul meg minden, hogy gya

korlatilag mílyen Iehetőségeí lesznek en
nek a bizottságnak. A legfontosabb az
lenne, hogy elsődlegesnek tekintse a po
zitív feladatokat, amelyek azonban a
teológiai pluralizmus korában nem egy
könnyen valósíthatók meg. Bár feltehető,

hogy mind a Hittani Kongregációnak,
mind a teológus-bizottságnak a
régi és mindíg érvényes hitvallás meg
védése és megőrzése lesz a feladata,
mégsem kell ezt szükségszerűen negatív
tevékenységnek tekintenünk. ,,~leterősen

és elevenül megőrizni a régi hitvallást 
nyílt kapcsolatban korunk szellemi
áramlataival és törekvéseivel - ez
nagyon is pozitív feladatnak te
kinthető". Bizonyára ezen kívül is vár
nak még fontos részletfeladatok a bi-

zottságra : többek között a vegyesházas
ságok, az interkommunió, a gyermek
keresztelés, az egyház demokratizálása.
és néhány itt tovább már nem részlete
zett erkölcstani kérdés megoldása.

A teológus bizottság életre hivása
nyilvánvalóan megvalósította a Nyilat
kozat egyik követelményét, remélhető

en a többi javaslat is megvalósul. Amint
a Nyilatkozat kifejezetten is mondja, a
a kutatás szabadságát a teológusok .nem
tekintik magán kiváltságnak. hanem
olyan feltételnek, amely nélkül a teoló
gus képtelen teljesíteni feladatát keresz
tény hitének és a világnak a javára. A
Nyilatkozat szerkesztői nem azt várják,
hogy Róma kifejezetten helyeselje javas
lataikat, bár ez nem csekély jele lenne
annak a testvéri szellemnek, amelynek
érvényesülnie kellene az egyházban is.
Remélik azonban, hogy - bár hallga
tólagosan - de a lehető leggyorsabban
az űgy maga előbbre halad. Rahner cik
ke így fejeződik be: "Néhány éve Ró
mában Ignazio Silone a könyvbe, amit
tőle kaptam, ezt az ajánlást írta: .Unum
in una fide et spe: libertas'. (Egyet
akarni egy hitben és reményben: ez a
szabadság).

Mivel a szabadság nem önkény és ön
zés, hanem felelősség és felszabadulás
az önzetlen szolgálatra, Silone szavai
val zárnám. In una fide et spe: liber
tas - a. közös hitben és reményben
van a szabadság."

NY/RI TAMAS

GOFFINE LÉNÁRT (1648-1719)

Halálának 250. évfordulóján hazá
jában, a Rajna mentén a honi nyeívű

liturgia egyik előfutáraként emleget
ték. Nyomtatásban megjelent tíz mun
kája közül a nálunk is ismert Oktató és
épületes könyv azonosult a szerző ne
vével, idegen nyelvekre lefordítva is
ez a Goffine. Vajon milyen egyéni és
közősségi vallási igényeket elégített ki
ez a könyv, hogy egyszerű hivőnép

Kempiseként szinte napjainkig meg
őrizte népszerűségét?

Szerzője a Kölnhöz közeli egykori
steinfeldi premontrei apátság tagjaként
közel ötvenéves lelkipásztori műkö

dését a szórványpasztorációnak szentel
te. Eszrevette. hogy a protestáns isten
tiszteletek közérthető nemzeti nyelvhasz
nálata mellett a szórvány katolikusság
számára a meg nem értett nyelvű li
turgia milyen hátrányt jelent. "A ka-
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tolikusok talán nagyobb része úgy
vesz részt az egyházi szertartásokon,
hogy fogalma sincs azok jelentőségéről,

sőt némelyik szertartás egyenesen ne
vetség tárgya előttük" - írja 1790-ben
Mainzban megjelent könyve előszavában.

Ezért a misék és szertartások latin szö
végének honi nyelvű fordításához mín
dig magyarázatokat csatol az akkoriban
szokásos módon, kérdés és felelet for
májában. Gyakorlati lelkipásztori tapasz
talat, életközelség. emberszeretet sugár
zik ezekből az iskolás formájú oktatá
sokból, a tárgyalt liturgikus szövegekhez
kapcsolódva szó esik bennük az emberi
élet minden fontosabb eseményéről a
születéstől a halálig és azon túl az örök
kévalóságig, az adófizetéssel, gyermek
neveléssel, öltözködéssel, betegápolással
és sok minden mással együtt. Könyve
eredményes használatára ilyen tanácso-



kat adott olvasóinak:" ... vasár- és ün
nepnapok előestéjén, miután már a
munkát idejében befejeztétek és a ház
környékét rendbe szedtétek. esetleg va
sárnap reggelén vagy délutánján ve
gyétek kezetekbe ezt a könyvet ... s ol
vassátok el figyelmesen az aznapról
szóló oktatást." Megelőzve korunkat utat
mutatott a hívek önállósulása, mai nyel
ven szólva nagykorúvá válása felé is:
"Milyen szép az, ha a családapa az
Istennek szentelt napokon maga olvas
fel e könyvből, körülötte ülnek a család
tagjai és figyelmesen hallgatják az ol
vasást . .. Igen kívánatos dolog volna,
hogy ez a könyvecske nemcsak a lel
kipásztoroknál, d,e minden kegyes hűsé

gd polgári és cselédes embernek háza
iknál is találkoznék és mind ünnep, s
mind vasárnapokon egy valamit olvasni
tudó ember által értelmesen olvastat
nék ..." Hogya szerzőnek ez a kíván
sága mennyíre idő- és életszerű volt, ar
ról külföldi és itthoni vallási néprajzi
tanulmányok tanúskodnak; "a Gof!ine"
ugyanis nemcsak kedvelt családi könyvvé,
de búcsújárások vezetői, pap nélküli fi
liák előimádkozói kezében szinte nélkü
lözhetetlen népi nyelvű liturgikus segéd
könyvvé vált.

A kétnyelvű misszálék elterjedése csök
kentette Goffine könyvének népszerűsé

gét. 1937-ben a Schönere Zukunft szep
temberi számában A. Vol7emer megdi
csérte. de el is búcsúztatta a Goffinét.
megállapítván. hogy helyét elfoglalták a
Schott-misszálék. Ez akkor a fejlődés ter
mészetes következményének látszott. De
most, amikor a honi nyelven végzett li
turgia a vaskos kétnyelvű misszálék hor
dását és használatfit fölöslegessé teszi, fel
lehet tenni a kérdést: Vaion nem lenne-e
szükséz otthoni használatra egy, a Goffi
néhez hasonló kézikönyvre. amelyből az
érdeklődő hivők a közelaő ünnepkörre.
a másnapi vásár- vazv ünneonaní szent
misére egy kicsit előkészülhetnének. és
a templomba már eljutni nem igen tudó
öregek és betegek otthon is liturgikusan
tudnák megszentelni az úr napját. talán
énnen egy segíteni kész családtag vagy
iá barát felolvasása révén? 'Elethe lén. az
új miserend, leekél és evangéliumrész
letei három esztendőre elosztva szinte a
telies Bibliát adiák majd a misére járók
nak. Ennek az új miserendnek liturgikus
szövezeit olyan magyarázatokkal kísér
hetné az új Goffine, amelyekben esetleg
szintén három évre elosztva helyet kapna
nemcsak a szertartástan, de a hittan és
erkölcstan is, vagy egyszerűbben, Go1'fine
nyelvén szólva az egész keresztény élet.

Nem lenne teljes megemlékezésünk. ha
elfeledkeznénk Goffine első magyar for
dítójáról Csánki Gábor "kegyes oskola béli
áldozó pap"-ról, aki ezt az "olly deli, friss
és új Munkátskát" németről magyarra
fordította és 1790-ben "Pesten 'I'rattner
betőivel" kinyomtatta. Amikor Kecske
méten elkészült az első kötet fordításá
val, már harminc lelkípásztorkodásban
eltöltött esztendő volt mögötte, amelynek
főbb állomásai Nyitra, Debrecen, Szeged,
Máramarossziget, Szentanna és Kecske
mét voltak. ,így joggal írhatta fordítása
"előbeszéd"-jében: " ...már-már aggulni
induló koromnak lassúságától sem hagy
tam magamat annyira meg-győzetni,hogy
illy nagy hasznokkal nehézkes szép mun
kától - (melly már Hazánkban egyné
hány ,szomszéd nyelveken egyszer-is
mászor-is a mostan igazabban bölcselked
ni kezdő világban elég hagy haszonnal
ki-jött és közre botsátatott) - 'Edes Ha
zámat és kegyes Nemzetemet el-lenni
tovább-is megszívellyem, Anyám nyelvé
re fordítottam tehát Németből (noha elég
sajnos és gallbás fáradsággal) a jó szerű

Munkát ...". Fordítása arra is kitűnő pél
da, hogyan vált a Goffine annak a nép
nek sajátjává, amelynek nyelvére lefor
dították. Csánki átrendezte a mű erede
ti beosztását, és ezt így okolja meg:
" , .. egy némelyeket ugyan rész szerint
el-hagytam, rész szerint pedig az arra
készítendő Imádságos Könyvnek (melly
harmadik szaka fog lenni ennek a jeles
Munkának) derekába szántam. Mert tu
dom, hogy a Magyar nép, mikor valami
hasznost akar tanulni, nem kap az ak
kor a sok és hasznos Imádságon", Saját
bevallása szerint .,a fordításban... nem
annyira nézte a Betűt. mint a Betűnek

értelmét és lelkét ...", így aztán a német
Goffine szókéneí és hasonlatai nála ma
gyar ízt és színt kapnak. A magyar Gof
fine már így oktatja a házastársakat:
"Ne parancsoljon a konty a kucsmának,

. kivált képpen a gazdálkodásban és cse
léd-igazgatás sarkaiban, de a Férfi se ül
tessen tvúkot, dolog idein guzsal mellett
ne üllvön, hanem személyét illető mun
kálkodásban foglalatoskodjék."... .,Bár
az Isten soha se adna látnia oly pogány
Férjfiakat, a kik hütös társokat vagy
rabb vagy pénzen bérlett szolgállók gya
nánt Török módon tartyák ...". Csánki
Gábor is beleszőtte ezekbe az oktatá
sokba a saját lelkipásztori tapasztalatait.

A régi német Goffinék verses záróso
rai így hangzottak:

Gott dienen und selig werden
Ist mein Ziel und End auf Erden.
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Ezeket a sorokat Csánki Gábor' így
fordította "édes hazája és kegyes nem
zete nyelvére":

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

A magyar költészetben mindig nagy
volt az antológiák, a költői csoportosu
lások tekintélye és jelentősége. Száza
dunkban a Holnap című gyűjtemény volt
a költői forradalom egyik fontos híradá
sa, Húszegynéhány esztendővel késűbb

Babits Mihály adta ki a Nyugat máso
dik nemzedékének,' költői antológíáját
igen fontos bevezetéssel, Móricz pedig a
prózaírókét. 1934-ben, illetve 35-ben a
Va ida János Társaság és a Karunk an
tológiálában már a harmadik nemzedék
szerveződött. De elég, ha csak a leg
utóbbi esztendők irodalmi példáira hi
vatkozunk: a Túztánc egy sereg tehetsé
zes, ma már tekintélyes költőt indítot!
Iltjára, legutóbb pedig éppen az Elso
»ersek körül robbant ki heves és máig
sem szűnő vita, Ilyen előzmények után
érthető, hogy nagy várakozással fogad
tuk az Ecclesia kiadásában, Balássy
László szerkesztésében és előszavával

megielenő antológiát, amely nézv költő

- Agoston Imre, Fazekas Lajos, Me
qyel'i Ábel és Szabó Géza - bemutatá
sára vállalkozott." Hadd ;ef;(yezzük meg,
hogy négy különböző költői tehetséaről

és alkatról lévén SZó, verseik egymás
rnellett szereplését nem közös program,
hitvallás magyarázza, még csaK nem is
kőzös életkor sodorta őket egymás rnel
lé - mínt az ilyen gyűjtemények esp
tében a lezzvakrabban -, hanem inkább
rt ..kiadói szándék", molv akkor is elis
merést és méltánylást érdemel e kötet
megielentetéséért. ha kissé ötletszerű

nek látszik is. A Tiszta kút szerzői kü
Iönböző fa isúlvú. érdeklódésú és igényű

l~öltők, egy valami közős bennük: a ka
tolikum, bár ennek megvalósulását is
más és más eszközökkel érik el. A há
rom fiatalabb éviáratú költő számára
nvilván azért is nagyon jelentős a meg
i01enésük. hiszen a nyomtatott verssel
~7('mbesülve, maguk is jobban láthatják
esetleges fogvatékossáaaikat. s énp a
nyomtatott szó sajátos varázsa révén ta
Iálhatnak rá egy nehezebb, de igazabb
útra.

Aqoston Imre - akit lanunk olvasói
POÓT Bernl1t néven ismertek és becsül":
tek - (és aki bizonyára megérdemelte

Örök élet. Hazám. haszna, Isten diisősé"e

Légyen ennek az én munkámnak-is 'Vége.
FENYIOTTO

volna, hogy önálló kötetben jelenjék
meg) - már nem olvashatja válogatott
verseit: ez év márciusában, hosszú szen
vedés után elhunyt. A négy költő közül
kétségkívül az ő Iírája a legegyeteme
sebb, ő folytatta legsikeresebben azt .a
katolikus költői hagyományt, amely sza
zadunkban terebélyesedett ki igazán. ]i;

modern katolikus költészet egyik kezde
ményezője kétségkívül Sík Sándor és
Harsányi Lajos, akik pályájuk kezde
tén szerencsésen találkoztak a Nvugat
hasonló költői törekvéseivel. a másik pe
dig - Babits Mihálv, akinek egyetemes
kultúrá ia, s a világnak szinte minden
lelcnséaét humanizálnl. átlényeaíteni
kész költőisége oly nagy hatást gyako
rolt az utána következökre - például
Rónav Györgyre, Pilinszky .Iánosra és
ezek közvetítésével Csanád Bélára. Ezt
a vi1ág;Todalmibh. egyetemesebb költői"

sége~ folytatta Ágoston Imre. Pályáia
kr-zdetén. 'Fekete 1'emete.~éqem cím11 k/)
tetf' mff! pP"y inkább szür-realísta. hatal
mas látomásokat és érzelmeket mozaató
noPt~t saitetett. S ho!'"y ez fl biztató in
dulás nem fejlődött ki igazán navzvá.
annak az is él magvarázata, hogy Agos
ton Tmre elsősorban tanár volt. s csak
azután költő. Az a szinte bámulatos
enerC/ia. önfeláldozó lángolás. amellyel
tanár! munkátát véaezte, alig hagyott
irlilt, számára. hogy az irodalomrnat fog
lalkozzék. Életproe:ram;át így fogalmaz
ta me!'" 'l'őlem hozzád círnű költernénvé
hen : ..Tőlem hozzád már armvi csak a,
út I mintha a lelkem mólvén 7 halkan
! önrnas-amnak I kinvi tok egy kamu"
Ez a jelképes kanu mindía nyitva állt
szívében, ezért is tudott annyit adni má
soknak. s ezért is volt képes oly sok
rní ndent meglátni és költészetté lénvegí
teni. Amikor Poór Bernát néven ismét
írni kezdett. voltaképpen újra" meg kel
lett hódítania a költészetet, meg kellett
tanulnia a képek nyelvét, a szavak zené
jét. És épp kivételes tehetségének bi
zonysága, hogy verseit olvasva senkinek
nem tűnnék fel. hogy több mint tízesz
teridős cezúra választja el ef:(ymást6l két
korszakát, az első lobogó látomásossá-

* Tiszta kút. Kat<illkus költők versei. Ecclezia, 1969.

704



gát a második mélyebb, emberibb, de
fáradtabb színeitől.

Ez az utolsó korszaka teljesítette ki
egyéníségét, malynek alapja változatla
nul a dinamikus lendület - ez mínde
gyik versében megőrződött - és a derűs

emberszeretet volt. öt esztendőn keresz
tül utaztam vele napról napra, hajnal
ról hajnalra: és míg Kath Onga Mba
szinte meseszépségű világában kóborolt
költeményeiben, időnként új ragtapasz
csíkkal ragasztotta meg műbőr kabátján
a hasadásokat. Mégsem láttam soha szo
morúnak, csüggedtnek, és csak most,
hogy betegsége idején született verseit
olvasom, érzem. hogy alapjában tudta,
mílven közel a halál. És annál nagysze
rűbb. hogy e halálközelség olyan szép
képekre ihlette, mint II Parasztmadon
na. s olyan józan önvallomásra, mint a
Várakozás vagy a Kif1lt a hajó,

Hallatlanul könnyedén - néha talán
kicsit túlságosan is könnyedén írt. De
ilyen volt az élete is. sosem siratta visz
sza azt. amit elvesztett, mindig előre né
'I:ett, és mindig tudott bízni, remélni és
hinni. A hitet a legritkább esetben vallia
meg nvíltan : ennél sokkal szemérmesebb
költő és ember volt. De rníndezvlk ver
sphen ott érezzük azt a tudatot, hogy két
világrend határán alkot és él. a lesriobb
versei énn azok. ameivekben harmoniku
S8n errvbeíátszatia a kettőt.

O maza is azt tette, amit Kath Onga
Mba énekel egyik versében: "Mosolyog
va belemei-ült a kék éi szakába 'I s onnan
néz a boldog új világra". Versei 
legalábbis néhány igazán sikerült verse
- és tanulmányai azonban őrzik emléke
zetét. És őrzik azok a nemzedékek is,
rnelveket nem versekkel nevelt. hanem
a martvar irodalom összes szénsézeível.
molvekef nála izzóbb lelkesedéssel és
hite1e.ssép:p:el nem sok tanár tanított.

A hfl"om másik költő a macvar vallá
sos ihletés{í lírának azt az útiát járja,
amely talán kissé szűkebb vilásot raj
zol körétük az előbbinél. és néha arra
készteti őket. hogy mondanival6iukat pe
dazósrikusabb módon fozalmazzák meg,
Az öregedő Sík Sándor verseiben is
vannak ilyen példák, nála azonban ez
a maaatartás egy gazdag költői életmű

vésső állomása volt. Fiatalabb költő

utódiainál azonban némileg .Jcoravén"
tartás ez, amelyet nem magyaráz a mon
danivaló igénye sem. Szab6 Géza Kitárt
ablakok című gvűiternénvének versei is
meglehetősen szűk világra nyílnak, de
ízlésesen megformált költészet ez, mely
valóban mély érzelmeket tud megszólal
tatni. Érdeme, hogy a külváros munkás

hétköznapjait igyekszik térnául válasz
tani, s úgy hiszem, ha 'kissé kitágítja
versformálását, ha változatosabb színek
kel dolgozik, s áttöri szemérmes tartóz
kodásának korlátait, magában hordozza
egy markánsabb, izzóbb költészet lehe
tőségét és adottságát. Erre utal néhány
szép verse, a Kereszt-vázlatok, a Radnó
ti Miklós utca, a Kórház előtti virág
árus. Képalkotását, fantáziáját szeren
csésen mozgatiák meg, s vezérlik új
utakra a képzőművészeti és zenei alko
tások, s az a készsége, hogy ilyen friss
érdeklődéssel, fogékony lélekkel fogadja
be a való világ ihletését, nyilván témáit
is gazdagítja még.

Fazekas Lajos költészetének is egyik
fő problémája, hogy szűkős világot áb
rázol, mintha nem merné egyetemesebbé
formálni maga körül a jelenségeket, szí
vesebben játszik el apró töredékekkel,
versmozaikokkal, melvek egyelőre rit
kán állnak össze igazán lüktető, magával
ragadó verssé. A "tiszta kút" mélyéből

pedig sok· emléke, sok benyomása sejlik
fel. érzésünk szerint azonban valahogy
mintha megelégednék a múlt idézésével,
s kevésbé törekedne arra, hogya jelen vál
tozatos benyomásaiból építse fel költői

világát. Feltétlenül tágítania kellene té
mavtláeát, s ez bizonyára magával hoz
ná a forma kezelésének nagyobb válto
zatosságát és biztonságát is. Talán a
Scala santa ciklus versei sejtetik e köl
tészet kitágulásának lehetősézét és igé
nyét, s az a program, mely a CÍmadó köl
teménvben revelálódtk ("A teljesséz
nem lehet életemmé 'l Csak annyit adj
belőle. hogy boldog / érkező, s boldog
távozó legyek"), nyilván arra ösztönzi
költészetét, hogy a "költői boldogság"
megszerzése érdekében a költői teljes
sézet is igyekezzék meavalósitaní.

Megyeri Abel szerenesés adottságokkal
indul: költészete ugyanabból a dunán
túli táj ból sarjadzik és táplálkozik
melvből Berzsenyi formálta a maga izzó
világát. s amely később megteremtette
azt a saiátos .,pannón" Iírát. amely még
ma is elevenen él olyan költőknél. mint
Takáts Gyula. Káldi János, Csányi Lász
ló vagy Bárdosi Németh János, s ame
lyik modernebb formát nyerve, új színek
keP gazdagodva villódzik Csorba Győ

zőnél, Kalász Mártonnál és másoknál.
Mezverí Abel lírárában is fel-felsejlik ez
adélszakos pannón fény, ő azonban ió
részt megelégszik azzal, hogy egy kép,
egy fordulat erejéig adja át magát e hul
lámzó lüktetésnek többnyire inkább pil
lanatnyi helyzeteket, epizódokat versel
meg s apró személyes reflexiókat, melyek
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meglehetősen ritkán tágulnak széleseb
bé, s még ritkábban hordoznak egyete
mes érvényű mondanivalót. Olykor azt
is érezni, hogy a költészet formai esz
közeinek túlságosan is nagy figyelmet
szentel, kínosan ügyel a rím csengésére. a
ritmus lüktetésére, s közben nem érzi,
hogyaszabályozottság az erőltetettség

érzetét kelti az olvasóban. Műfordításai

közül J. H. Newman költeményeinek
hitelességéhez nem tudunk hozzászólni,
azt azonban hadd jegyezzük meg, hogya
Naphimnusz magyarításában átvett olyan
nyelvi fordulatokat, sőt, telítalálatokat,
amelyek Sík Sándor leleményel ("urunk-

SZÍNH/lzI KRÓNIKA

Az idén nyáron tizenegyedszer nyitotta
meg kapuit a Körszínház. S minthogy e
nyári színpad Kazimir Károly míÍvészeti
vezetése alatt működik, egy évtizedes
múltja Kazimir művészi fejlödését, ori
entációját is jelzi. Kazimir egyike !L 

mondjuk ki - kevés színházi rendező

inknek, akik s z í n h á z a t akarnak
csinálni, igazi, élő, valóságosan ható és
művészileg rangos színházat, tehát mo
dernet, aktuá!isat. Jól érezni ezt a tö
rekvést legutóbbi rendezésein; .de jól
érezni azt is, hogy e törekvés rendsze
rint nem is lesz több - egyébként igen
rangos, "sokat ígérő" - próbálkozásnál,
kisérletnél. - A baj - hogy csak a Kör
színházban tavaly bemutatott "Isteni
színjáték"-ot vagy a Tháliában megren
dezett "Bakkhánsnők"-et és "Bachus"-t
említsük - többnyire a művészi öko
nómia, a színházi előadás, a "spektáku
lum" belső, művészi egysége, a koncep
ció végiggondolása körül van. Ilyen érte
lemben hagy kívánnivalót maga után az
idén nyáron bemutatott "Kalevala" szín
piuira állítása is.

Az ihletet, gondolhatja a kritikus, nyil
ván az "Istení színjáték" színpadi reali
zálása szolgáltatta, hisz akárcsak Dante
művét, a "Kalevalá"-t sem adták elő so
ha színházban. De úgy tűnik, ez csak
egyik fele az igazságnak, vagy pontosab
ban fogalmazva: van egy mélyebben hú
zódó összefüggés Kazimir fent említett
rendezései között. Kimondva-kimondat
lanul Kazimirt egyre inkább érdekli az
örök emberit megfogalmazó mítosz szere
pe a színházbqJ]. És ha már megérezte,
hogy a színház valamiképp a "legvég
sőbb" művészet, olya'llnyira, hogy talán
nem is lehet meg a "végső" kérdések
felvetése nélkül, úgy azt is meg kell
éreznie, hogy a színházi cselekvést lé-
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bátyánk", a nap, szél "öcsénk" stb.). Ezt a
nagy költőelőd tisztelete mellett is kü
lön meg kellett volna jegyezni!

Szándékosan emeltük ki recenziónkban
a három költő - Szabó Géza, Fazekas
Lajos és Megyeri Abel - költészetének
azokat a jelertségeit, amelyek érzésünk
szerint csiszolásra, tökéletesítésre vár
nak. Úgy véltük, ezzel segíthetünk fejlő

désükben, amely részben katolikus lí
ránk fejlődésének kérdése is, mint erre
helyesen céloz magvas, tartalmas és a
költőknél gyakran hiányolt "egyeteme
sebb" szempontokat is érvényesítő elő

szavában Balássy László.
RONAY LASZLO

nyeges rokonság fűzi a "szent cselekvé
sekhez", vagyis a liturgiához. De vajon
tényleg érzi-e ezt a "Kalevala" rende
zője, vagy csupán mások megérzését al
kalmazza? Az előadásból nem derül ki
egyértelműen. agy hiszem, ez az a fő bi
zonytalanság, ami kérdésessé teszi a "Ka
levala" előadásának hatásfokát.

Kazimir ugyanis nem akar "liturgi
kus" vagy "rituális" színházat csinálni,
nem akar "politikai" színházat sem,
"költői" színházat sem, "epikus" színhá
zat sem, hanem saját koncepciója sze
rinti színházat. De valamennyi irányzat
ról tudja, hogy maiak, s ezért hivatko
zik, utal rájuk. A -probléma nem is itt
van, hanem abban, hogy az egyéni kon
cepció lényegi kialakításával adós ma
rad. S így a korszerű színházra való fi
gyelés csak részleges eredményeket hoz
hat, s nem jelent igazi megtermékenyí
té st.

Mint mondottuk, a "Kalevala" a
"szent", azaz a megemelt, liturgikus jel
legű c s e l e k v é s e k r e épülö
színház lehetőségét hordja magában, s
Kazimir nem is zárkózik el a Pe
ter Brook-i "szent színház" hatása elől.

De nem onnan indul el, hogy .szen:
színházat" akar teremteni, hanem on
nan, hogy színpadra kívánja állítani a
"Kalevalá"-t, s ehhez - többek közt 
ez is segítséget nyújthat. Igy viszont fel
merül a kérdés: minek színpadra állí
tani a "Kalevalá"-t? Hisz a k6zel hu
szonháromezer verssornak úgyis csak téi
redéke hangozhat el, az epikus-balladisz
tikus cselekményt úgyis le kell csupaszí
tani (és még így is fárasztóan hosszadal
mas a színpadon!). Az igazi lehetőség a
mű belső, mitologikus struktúrájának ki
emelésében lett volna, oly módon, hogy
ez ténylegesen realizálódjon, testet 6lt-



sön a színen, mégpedig azáltal, hogy az
előadás valóban a színészekre épűl.

Ehelyett a Körszínházban a szó szoros
értelmében előadják, illusztrálják a
"Kalevalá"-t.

A "Ka~evala" cselekményének magja,
hogy a vésztjóslóan rídeg Eszak, Poh
jola eHen harcba indul Karjala három
legnemesebb iériiúia: a "komoly, öreg
Vejnemöjnen", a csodálatos kovács, Il
marínen, aki a "szampót", a csodamal
mot ís felállítja, és a fiatalos hevű, "lob
banékony Lemminkejnen". A harc a jó
lét forrásá ért, a szampóért folyik: élet
ről és halálról van tehát szó, s ezért sze
relemr61 is és Lemminkejnen anyjának
"csodatévő" hatalmáról is, aki halottai
ból feltámasztja a fiát, az otthon békes
ségéről és a szenvedélyek pusztító ere
jér61. S minderről a remekművek áttet
sző gondolati tisztaságával, melyben a
Törvény végső egyértelműségét érezzűk.

Hogyan jelenik meg ez a színpadon? A
legnagyobb lehetlSséget Bitskey Tibo,'
kapta, aki Vejnemöjnent alakítja, de a
szerephez még túl fiatal színész eleve
nem keltheti a "komoly öreg" benyomá
sát. Ez még nem is lenne oly rossz, ha
a színész - illetl'e a rendező - élne
e kontraszt adta lehetőségekkel. Ehe
lyett azonban Bitskey mindent megtesz,
hogy elleplezze az ellentmondást. S bár
dícsérhetnénk alakításában nem egy ne
mes eszközt, a két nyírfa közt Icm'ját
széttáró Vejnemöjnen világot átölelő bel
ső derüjét, egy-egy gesztusát, mozdula
tát, az egész alakítást tekintve mégis
úgy érezzük, Bitskey valamiféle művészi

áltatás bűvkörébe akar bevonni: amit
a legjellemzőbbnek szánt, az ajkán vib
ráló .,bölcs" mosnlyt hisszük el a legke
vésbé. Szirtes Adám llmarinetiie egyér
telműbb, tisztább alakítás, de Szirtesből

mintha hiányozna a. szárnyalás ambíció
ja, s így a szavaí néha magasabbra s.zöTc
nek, mint az általa megformált Ilma
rinen. Mécs Károlyt pedig Lemminlcej
nen s.zerepében, úgy tetszik, alig érin
tette meg a mű mélysége: karakterszere-

K~PZŐMÓV~SZET

A mai Párizsi Iskola. Az 1968-as mont
reali világkiállftáson szerepelt francia
festmények teljes anyagát láthattuk a
nyári hónapokban a Műcsarnokban: az
általános érdeklődést kiváltó - "L'Ecole
de Paris aujourd'hui" ("A Párizsi Iskola
ma") című - tárlat a francia-magyar
kulturálís csereegyezmény keretében jött
létre.

pet kerekített a "lobbanékony Lemmin
kejnenből", ahelyett, hogy magáról CL lob
banékonyságról vallott volna - Lem
minkejnen szavai és cselekedetei által.
A többi húsz szereplő közül ezúttal csak
kettőt emelünk ki. Horváth Teri minden
percében hiteles volt, talán az egyetlen,
akí érezte és értette a "Kglevala" sza
vainak súlyát, a bennük foglalt igazsá
gokat: az est legmaradandóbb percei
azok, amikor fiát újjáteremti maradvá
nyaiból. Ezek a cselekedetek valóban
"szentek": az anyai ösztön és szeretet
cselekedetei. Esztergályos Qecília főleg

ezüstasszonyként tetszett, s e néma ba
lett-jelenetben még Molnár Lajos koreo
gráfiája is jó volt, amít nem mondhatunk
el az egész előadással kapcsolatban.

Jó volt, hogy a szél surrogását, a viz
csobogását stb. nem a kulisszák mögött,
hanem a színen, megfelelő kézi eszközök
segítségével "állították elő"; jó volt a
gyermekkar szerepeiteiése is. Ezek az
elemek másodrangúvá tették az illusztrá
ciát. Ugyanakkor jellemzően a nem elég
következetesen végiggondolt rendezői 
és díszlettervezői (Rajkai György) 
koncepcióra: a körszínpad egyik oldalán
igazi nyírerdő-imitációt láttunk, a vi
hart már gépi eszközök illusztrálták (I),
vagyis hol bekapcsolódott a hangszóró az
egyébként zárt egységet alkotó, "cselek
'DŐ" színházba, hol kikapcsolódott. Az
előadás is ehhez hasonlóan ingadozott a
hitelesség és a képeskönyv-szerií. mese
mondó stílus között. Láng Rudolf szép,
egyszerű, kellően stilizált jelmezei egy
adekvátabb rendezői koncepcióban több
funkciót kaphattak volna, csakúgy mint
Blum Tamás zenéje. Vikár Béla kitií.nő

fordítását Képes Géza munkája egészí
tette ki ott, ahol a színpadi nyelv köve
telményeinek megfelelően újra kellett
fordítani a mií.vet. S nem feledkezhe
tünk el a "szerzőről". Ortutay Gyuláról
sem, aki a "Kalevala" színpadi'a állítan
dó fragmentumait válogatta és összeállí
totta, nagy szakismerettel ügyelve az elő

adás néprajzi-tudományos hitelére.
pALYI ANDRAS

A kiállítás - amelynek katalógusa 75
művet sorol fel - a jelenkori francia
piktúra stílusbeli sokrétűségét tanúsítja,
A válogatás szempontjairól a katalógus
előszava- amelyet Maurice Allemand, a
Création Artistique főfeIügyelője írt 
ad tájékoztatást. AIlemand bevezetőjéből

megtudjuk, hogy a Montrealba (és Bu
dapestre) küldött kollekcióban nem kap-
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tak helyet a.) az idős, már történelmi
nagyságnak számító művészek, akiknek
életműve lezártnak tűnik (pl. Chagall,
Picasso, Gromaire), b.) azok a festők,

akik tehetségesek ugyan, de nem tükrö
zik ,,8 kor érzelmi világát", c.) azok,
akiknek munkásságát a divat követése,
,.a mindenáron való újat-akarás" jellem
zi, d.) a kinetikus művek létrehozói. (Ez
utóbbiakról Allemand megbecsüléssel
emlékezik meg, mínthogy azonban az
általuk alkotott művek többsége nem
festmény, hanem háromdimenziós tárgy,
- így ezeknek bemutatásáról le kellett,
hogy mondjon a rendezőség.)

A tárlaton mind az idősebb nemzedék
(Herbin, Bíssíere, Magnelli, Max Ernst),
mind a fiatalok (Benrath, Bitran, Dado)
képviselve voltak, a legtöbb mű azonban
az ötven-ötvenöt esztendő körül [áró kö
zépgenerácíó (Mathieu, Soulages Zao
Wou-Ki stb.) műterméből került ki. Igen
sok a nem francia születésű művész:

a szürrealista Brauner román, Hartung
lipcsei, Mortensen dán, Pol[ákov orosz,
Soto venezuelai, a rendkívül nagytehet
ségű Zao-Wou-Ki kínai, Vieira da Silva
portugál, Lam kubaí, Sima csehszlovák
eredetű. - Párizs tehát ma is mágnes
ként vonzza magához a néav világtáj mű
vészeit. A műcsarnoki kiállítás hetvenöt
festője között Magyarországról elszárma
zottat hármat találtunk: az 1897-ben Bu
dapesten született. lírai alkatú, gyengéd
kolor itú Szenes Arpádot (akiről a ..xxe
síecle" című francia művészeti szemle
1963. évi karácsonyi száma Jean Grenier
esszéjét közölte. e címmel: "Szenes le
contem'Olatif), - Victor Vasarelyt, ko
runk legnagyobb hatású művészeínek
egyikét (aki a közelmúltban munkáinak
gazdag sorozatával gyarapította a Szép
művészeti Múzeumot és a pécsi Modern
Képtárat) és Hantai Simont (akírőlnem
régiben - az .,Új Irásv-ban - Juhász
Ferenc tollából olvashattunk meleg so
rokat.)

A tárlat képei közül elsősorban M. H.
Vieira da Silva festőnő "Sakkjátszma"
című munkáia (1943), Soulazes vastag
ecsettel festett, hatalmas lendületű "Fe8t
ménv"-e (1964), a József Attilával is kap
csolatban állott Michel Seuphor (aki egy
ben esztéta és Iexlkon-szerkesztő is)
..Sebhely" című absztrakt kompozíciója
(1965), a nonfiguratív művészet egyik
pionír-iának: Auguste Herbin-nek geo
metriai idomokból felépített, feszes. fe.
gyelmezett munkáía (1955), a fiatalon
meghalt N. de Staél szénnel rajzolt akt
tanulmánya s a jelenkori szobrászat és
grafika egyik nagymesterének : Alberto

Giacomettinek "Arckép" című leheletfi
nom, végtelenűl érzékeny ceruzarajza
(1963) emelkedett ki. De Hemingway ba
rátjának: André Massonnak ("Paraszthá
ború"), Jean Bazaine-nek ("Felhő, szik
la"), az egyházművészként is jelentős

Mánesster-nek ("Vérdíj"), Wels-nak ("A
részeg hajó") és André Beaudin-nek
("Téli erdő") rnűvei is olyan darabok
voltak, amelyek meggyőzőerr Igazolfák e
mesterek kivételes tekintélyét.

Az "Ecole de Paris" megjelölést a mű
vészéti irodalom többféle értelemben
szekta használni: eredetileg a század
elején Párizsba érkezett, s az európai
művészet történetében új fejezetet nyi
tó festők és szobrászok (Modigliani.
Soutine, Brancusí, Kupka, Picasso, Cha
gall, Foujita, Czóbel Béla stb.) csoport
ját jelölte ez a gyűjtőnév. A fogalom
később kitágult. A mai Párizsi Iskola
- mint a budapesti kiállításon megbi
zonyosodhattunk róla ~ méltó örökö
se a hatvan-hetven esztendővel ezelőt

tínek.

*
Farkas Zoltán halálára.. Az 1969-es

év irodalmi és művészeti életünk idő

sebb nemzedékét könyörtelenűl megti
zedelte: elveszítettük Benedek Marcell.
Eckhardt Sándor és Zolnai Béla pro
fesszorokat, Genthon Istvánt, Tersánsz
kyt, Sinka Istvánt és Kodolányi Jánost.
- költészetünk. prózairodalmunk, iro
dalom- és míívészettörténetírásunk
büszkeségeit.

A közelmúlt nagy halottainak egyike
Farkas Zoltán, a magyar képzőművé

szeti irodalom kétszeres Baumgarten-dí
jas nesztora, aki 89 éves korában tá
vozott el közülünk. Tanulmányai, cik
kei. tárlati beszámolói a Vasárnapi Új
ságban a Napkeletben, aNyugatban
(amelynek művészeti rovatát hosszabb
időn át ő vezette), a Magyar Művészet

ben (a Szinyei Merse Társaság folyó
iratában), a rövid életű Műteremben

(amelynek ő volt a főszerkesztője), a
Művészetben (amelynek haláláig szer
kesztőbizcttsági tagja volt), "A Magyar
Nemzeti Galéria Közleményelv-ben s
egyéb folyóiratokban és lapokban lát
tak napvilágot ; emlékezetes könyveket
írt Degas-ról, Medgyessyről, Csók Ist
vánról, Egry Józsefről s a francia és
magyar művészet más nagyjairól. A
múvészettörténeten kívül az irodalom és
a filozófia kérdései is foglalkoztatták;
közeli barátja volt Baumgarten Ferenc
nek, Babitsnak és Schöpflin Aladárnak
(Babitsról és Schöpflinről szóló szép



visszaemlékezéseit a Babits Emlék
könyv, illetve a' Csillag című folyóirat
1956. évi 6. száma közölte), - 1914-ben
az ő fordításában jelent meg René Gil
louin "Henri Bergson filozófiája" círnű

könyve.
Egyetlen kritikus sem tévedhetetlen;

Farkas Zoltán sem volt az (egy Nyu
gat-beli cikkében például - 1930-ban
- értetlenül írt Csontváry oeuvre-jé
ről), de munkásságára nem az elhibá
zott, revizióra szoruló ítéletek a jellem
zőek, hanem az a sok száz írás, amely
nek megállapításai máig is érvényesek.
A művészetpolitika kérdéseihez ritkán
szólt hozzá, - kis számú ilyen jellegű

cikkében viszont bátor szókimondással
szögezte le álláspontját ("Visszafelé
megyünk", Nyugat, 1929; "Gróf Kle
belsoerg Kúnó képzőművészeti politi
kája", Nyugat, 1933), bírálatot gyako
rolva a két háború közötti korszak hi
vatalos köreinek művészeti koncepciója
felett. Minthogy szelleme idős korában
is rugalmas maradt, képes volt megér
teni és méltányolni az újabb generá
ciók művészeti törekvéseit is; az egyik
legtartalmasabb tanulmányt - a nála
egy emberöltővel fiatalabb - Barcsay
Jenő festészetéről ő írta ("Műterem",

1958).
A "Magyar Nemzetv-ben és más na

pilapokban megjelent cikkei is igénye
sek, magas színvonalúak voltak. "A ti
tokzatos természet festője" című -
Mednyánszky László művészetének

szentelt remekmívű kis írásából
("Nemzeti Újság", 1939. február 12-i
szám) hadd ragadjunk ki néhány sort,
- egyrészt Farkas Zoltán művészeti

írói értékeinek megvilágítása céljából,
másrészt emlékezésül az 1919-ben, öt
ven év előtt elhunyt Mednyánszkyra:
"Különös figyelmet érdemelnek a mes
ter alakos festményei, amelyek mai kö
zönségünknek meglehetősen ismeretle
nek. E képek a nagyvárosi alvilág el
esettjeit állitják elénk, - nyomorulta
kat, csavargókat, azt a népet, amelyet
az irodalomban később Gorkij avatott
megrendítő térnává. Megdöbbentő ábrá
zolások ezek, mert az emberi pokol
mélységeit tárják fel... Modelljei, sze
rencsétlen ismerősei iránt mély részvé
tet tanúsít a művész; megérti és tán
egy kissé védi is őket, hiszen irgalmat
lanul gázolt át rajtuk az élet. Az ő sor
suk és saját végzete között némi kapcso
latot érez: azok is szabad kóborlók, akik
nek semmi egyéb sem fontos, csak az,
hogy végigcsavarogják az életet. Ilyen
nyugtalan, a társadalmon kívül élő em-

ber volt alapjában Mednyánszky is, ez
a különös, bonyolult és kissé ingatag
lélek, akinek élete folytonos lelki há
nyódás, állandó belső küzdelern volt, s
aki munkáiban alázatos rajongással ün
nepelte a világ títokzatosságát."

*
Rövid művészeti jegyzetek. A Kulturá

lis Kapcsolatok Intézetének Dorottya ut
cai kiállítási termében augusztusban a
Genovában élő idős festőnő: Lehel Má
ria pasztellképeit láttuk. A művek leg
többje virágcsendélet, női arcmás és 
római, Nervi-i, genovai - tájkép. Friss,
bársonyos színek, derű és életöröm, a
francia és magyar posztimpresszioniz
mussal (M. Laurencin, Bíppl-Bónaí, Va
szary, Diener-Dénes Rudolf) való rokon
ság jellemzi a nyolcvanesztendős mű

vésznő munkásságát, A tárlat legkvali
tásosabb darabjainak a Nusi-képeket, az
"Olasz diáklány"-t és a "Lila szemű

kisleány"-t találtuk.

Debrecenben nemrégiben vaskos,
luxuskiállítású kötet jelent meg Holló
László Kossuth-díjas festő rajzmúvésze
téről és akvarelljeíről, - a mester 68
alkotásának nagyszerű reprodukciójával.
A könyvben színes nyomásban közölt
"Tokaji vásár" (4. képtábla), eg,}' 1939
es "Hátakt" (18. képtábla), két önarc
kép 1932-ből (20. képtábla) s a művész

több más munkáía Koczogh Akos véle
ményét támasztja alá: "Holló a leg
maibb, légegyetemesebb festőink egyi
ke." A Holló Lászlóról, mint rajz- és
akvarellművészről készült kötet
amelynek típográfíája és nyomdai elő

állítása a Benkő István által igazgatott
Alföldi Nyomdát dicséri - kétségtele
nül az 1969-es év legreprezentatívabb
magyar képzőművészeti kiadványa.

*

A közelmúltban töltötte be élete 70-ik
esztendejét Prohászka József, Cegléden
élő festőművész, akinek munkásságáról,
művészetének hiteles és önálló hangjá
ról - a ceglédi Kossuth-múzeumban
megrendezett gyűjteményes tárlata kap
csán - a Vigilia 1967. évi júliusi számá
ban emlékeztünk meg. A tavalyelőtti

kiállítás óta a művész sokat és eredmé
nyesen dolgozott; újabb alkotásai közül
elsősorban a "Sába királynőjének meg
érkezése" és a ceglédi Széchenyi úti
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"Magyarok Nagyasszonya" kápolna ré
szére festett ciklusa (Krisztus kereszt
útjának tizennégy stációja) tűnik ki.
Szeretettel és megbecsüléssel köszöntjük

ZENEI JEGYZETEK

(A szabadtéri hangversenyévadról.)
Noha a Károlyi-kert akusztikája alig
hanem igen rossz, mégis a zene varázs
Iatát árasztja. Az alkony után lassan le
száll az est, megzendül az Egyetemi
templom harangja, s benépesül a környék
azokkal, akik "etikett" nélkül akarják
meghallgatni a zeneirodalom remekeit.
Nem tudom, az igazi zeneértők a ker
ten belül, vagy kívüle vannak-e nagyobb
számban. Bizonyos, hogy a "kinti" kö
zönség a lelkesebb, s áldozatkészebb, hi
szen sokan padok híján a kerítéshez tá
maszkodva hallgatják a műveket. Per
sze, amit meghallanak belőlük, az az
eredetinek többnyire csak "vázlatos" ké
pe, hiszen sosem lehet tudni, melyik
hangszercsoportot helyezi előtérbe a
mikrofon, s talán épp egy sokkal fonto
sabbat nyel el helyette. Igaz, a hangver
senylátogató lelkében azért ott él a teljes
mű, kiegészíti hiányait, s a legtökélete
sebb lemezfelvétel örömével hallgatja e
nyári koncerteket is. Olykor megtréfálja
ugyan az időjárás, s a szitáló holdfény
helyett esőfüggönybe vonja az öreg ker
tet. A Filharmóniának nagyon okos dön
tése, hogy ilyen esetekben az Erkel
Színházban rendezik a hangversenyt, hi
szen jócska esély van arra, hogy az "eső

napokat" is elmossa az eső. Ilyen "el
mosott" hangversenyen ugrott be Kovács
Dénes a megbetegedett Ruggiero Ricci
helyébe, s az eredetileg hirdetett Men
delssohn-versenymű helyett Beethoven
Hegedűversenyét szólaltatta meg. Végső

soron a közönség nem járt rosszul e cse
rével, mert ritkán hallhatjuk Beethoven
művét olyan átszellemült, finom előadás

ban, mint ezen az estén. Kovács Dénes
művészi karakteréhez bámulatosan hoz
záillik a Hegedűverseny lágy poézise, az
a problémátlan kitárulkozás, amely
Beethoven e művét jellemzi. Ahogy új
rafogalmazta a lassú tétel már-már
romantikusan epekedő líráját" s ki
bontotta a zenei szövet csillogó szép
ségét, az mind kivételesen nagyszerű

pillanat volt, mely szerencse, hogy a
hangversenyteremben adódott, így . leg
alább egyetlen hangot, frázist sem ve
szíthettűnk el e már-már valószerűtlenűl

szép játékból. S ugyanezt a dallamos, vi-
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az élete nyolcadik évtizedébe lépett
Prohászka Józsefet, akitől a modern ma
gyar egyházművészet további gazdagí
tását várjuk.

D. I.

lág ba táruló önfeledt zeneiséget élvez
tük Mendelssohn Olasz-szimfóniájában
is, melyet igen szépen és alaposan vezé
nyelt Kórody András, s ehhez járult még
a shakespeare i varázslat a Szentivánéji
álom nyitányában, amelyet ugyancsak
ritkán hallhatunk ilyen szép kivitelezés
ben. Ez a hangverseny szerencsésen ösz
szegezte az egész nyári évadot, amely
már-már áttekinthetetlenűl gazdag, de
épp e gazdagsága adja azokat a bukta
tóit, melyekre azért nem árt felfigyelnL
hisz e koncertek színvonala nagyonis in
gadozó, a közreműködő művészek oly
kor bizony nagyon is középszerűen sze
repelnek, a közönség pedig lassacskán
már csak a térkép segítségével tájéko
zódhatik az események között. Megval
lom, az az érzésem, hogy korántsem a
zenei jóizlés szélesedésének vagyunk
szemtanúi, hanem inkább.. az autósok
számára rendezett fesztivál-dömpingről,

amely Tihanytól Nyiregyházáig ér. Kér
dés azonban, hogy e távolsággal eg'yenes
arányban áll-e értéke és népszerűsége

is. Az igazi zenélés ügyét, annak a tit
kos lelki folyamatnak az áramát sokkal
ta jobban szolgálják az olyasfajta kez
deményezések, mint például a Bécsikapu
téri templomban tartott Bach-sorozat,
melyet nem hirdettek ugyan öles plaká
tok, a templom azonban alkalomrot al
kalomra megtelt, s Várnai Péter elem
zései és Peskó György orgonajátéka bi
zonyára sokak számára hozott salaktalan
örömet, a szépség ritka perceit. Erdemes
volna más templomainkban is meghono
sítani ezt - vagy hasonló - gyakorla
tot, amely nemcsak az egyházi zene ügyét
szolgálná, hanem a zene népszerűsítését

is. Es ezért a célért érdemes áldozatokat
is hozni ...

(Lemezfigyelő) A Magyar Hanglemez
gyártó Vállalat örvendetesen szívén vi
seli az új magyar zene ügyét. A "Kor
társ magyar zeneszerzők" sorozatban
egyre-másra jelennek meg a lemezkiad
ványok, s ez olyan propagandát jelent
a mai magyar zene űgyéneTe, amely bi
zonyára világméretekben is kamatozni
fog. Legutóbb Tardos Az új isten és Mi
hály András Szállj, költemény! című ora
tóriuma jelent meg (LPX 11 352), azután



Szabó Ferenc Feltámadott a tenge1'-e
(Hungaroton, LPX 11 386) és Maros Ru
dolf művei, a három Eufónia és az Ot
zenekari tanulmány. (Hanglemezklub,
LPX 11 362). Nehéz lenne az egymástól
meglehetősen távolálló és más-más irány
ban kísérletező zeneszerzői karaktereket
közös rendszerező elv alapján méltatni,
hiszen Szabó Ferenc romantikus pátosza,
Mihály András józan modernsége vagy
Maros Rudolf már-már eszköztelen újí
tókedve mind-mind a mai zenei irányza
tok más törekvéseiből ad ízelítát. S a
hallgatónak nem marad egyéb e művek

hallatán, mint a gazdagság jóleső ér
zése. S egy fájó sóhaj: ha mi is úgy tud
nánk "patronálni" szerzőinket, mint pél
<tául a lengyelek teszik, akkor ma talán
nemcsak Penderecki nevét emlegetnék
Európa-szerte, hanem Maros Rudolfét is,
s ha kiteljesedó életműveket méltatnak,
nemcsak az olykor szinte kibírhatatlanul
sótlan "élő klasszikusok" al,kotásairól es
nék szó, hanem például Szabó Föltáma
dott a tengeréről is, mely egy műfaj 1'it
ka telitalálata, kétfajta ihlettípus talál
kozásának és egybejátszásának példája.
Szabó Ferenc művészete, alkotó elvei so
kak számára túlhaladottak. Kétségtelen
azonban, hogy ez az oratóriuma szerve
sen hQzzátartozik az egyetemes magyar
zene jelentős alkotásainak folyamatába.
Az élményszerűséget csak fokozza, hogy
a felvétel is tökéletes, Németh Gyula
végre megfelelő keretek között érvénye
sítheti robbanó temperamentumát, s el
képzeléseit maradéktalanul megvalósítja
a remek Budapesti Kórus (karigazgató
Forrai Miklós) s a Hangversenyzenekar.
Ami aztán igazán nemzetközi jelentősé

gűvé teszi ezt a lemezt, az Ilosfalvy Ró
bert szárnyaló tenorja.

A másik oratórium-lemez szintén ma
radandó élményt szerez a hallgatónak.
Igaz, Tardos Béla művén érezni a be
fejezetlenséget, mint ahogy egész rokon
szenves életútja is tragikusan befejezetle
nül maradt, s ezt még a zenei szerkesz
tésben megfigyelhető mesterségbeli tu
dás, invenció sem feledteti mindenütt.
A kettősfúga például emlékezetes zene
szerzői bravúr, de a mű egészébe ál
lítva, mégis van stílustanulmány jelle
ge is. Egységesebb alkotás Mihály Andl'ás
Szállj, költemény-e, amely öt József At
tila verset olvaszt összefüggő ciklusba.
Erdekes, hogy épp a címadó vers meg
zenésítése sikeTÜlt kissé halványabbra.
Annál magával ragadóbb az Itt egy fa,

ott egy fa, Ot szegény szól és A bátrak
című költemények zenei átfogalmazása.
Talán növeli a hatást az is, hogy ezek
ben a tételekben szólal meg a vegye.~

kar, hatásosan fejezve ki a józsefattilai
forradalmiságot, amely nem csak maga
mutagató póz, hanem a "lélek forradal-

o ma" is. Tardos oratóriumát Erdélyi Mik
lós vezényli a tőle már természetesnek
vett magas színvonalon, s a Budapesti
Kórus, valamint a Hangve1'senyzenekar
mellett ezúttal Radnai György teljesítmé
nye kelthet kivételes elismerést. De igé
nyes Mihály András alkotásának zenei
kivitelezése is, jórészt Lukács Ervin ér
deméből. A szólót Nagy Sándor énekli.

A Ma1'os Rudolf műveit tartalmazó le
mez tasakja is művészi élmény: Illés Ar
pád Eufónia című festményének 1'észle
tét tervezte meg Bánó Endre. Az Eufó
nia sorozat a mai magyar zene jelentős

terméke, a szintézisre tett kísérlet, mely
nek nem a "jóhangzás" az elsőrendű ér
deme, hanem ökonomikus modernsége, s
az a törekvése, hogya hagyományos
hangszereknek és hangzásnak újraértel
mezett változatát adva, a mai hallgatót
mai szépségeszménnyel ajándékozza meg.
Lehet, hogy ez az eszmény nem végle
ges, nem befejezett. De így, töredékes
voltában is olyan humanista dokumen
tum, amely méltán kelthet figyelmet a
nagyvilágban. Mint ahogya lemezen sze
replő Ot zenekari tanulmányra már va
lóban felfigyeltek a- külföldi metropoli
sokban is: Eck Imre koreográfiájával
1967-ben mutatták be a Bécsi Unnepi
Heteken. A Lehel György vezette Rádió
zeneka1' e művek születésénél is ott bá
báskodott, jogos hát, hogy lemezfelvé
telét is velük készítették. Ritka szép elő-

adással hálálták meg a bizalmat.
Az 1968. évi Budapesti Zenei Ve1'.~eny

győzteseit mutatja be az LPX 11 396
számú lemez. Milyen szerencse, hogy
egyáltalán megjelent ez a kiadvány!
Lassacskán egy év telt el azóta, hogy
megtanultuk Bársony László nevét, hogy
élveztük Marina Csajkovszkaja és Igor
Gavris játékát, a Sebestyén vonósnégyes
pedig már jelentős nemzetközi sikereket
is maga mögött tudhat. Ha arra gondo
lunk, hogy a Táncdal-fesztivál dalai már
"másnap" kaphatók lemezen, az a gon
dolat kísért bennünket, hogy azért sok
helyütt az üzlet fontosabb, mint a kultú
ra. Pedig ez a szép lemez megérdemelte
volna a gyors nyilvánosságot.

RONAY LASZLO
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FILMEK VILÁGÁBÓL

Ismeri a Szandi-Mandü? (színes, eine
mascope) Írta: Böszörményi G.; kép:
Somló T.; zene: Tamási Z.; rendezte:
Gyarmathy Lívia; fősz.: Soós E., Schütz
L, Kállai F., Szabó L., Sztankay L

A munka és a termelés környezetvilá
gát néhány évtizeddel ezelőtt többnyire
csak -, heroikus módon ábrázolták. Amint
a heroikusság nyílt parancsa nem érvé
nyesül többé, az ábrázolás elkerülhetet
lenül visszanyeri ennek a ternatikának
ősi, a müvészet kezdetei óta meglévő

vaskos, látszatra kíméletlen, de az em
beri' gyengeségek fölött megbocsátóan
szemet hunyó szatíríkusságát, A sok iz
zadságot és megható erölködést látott
termelőeszközök környezetében megjele
nítve, az ember visszanyeri a maga te
nyeres-talpas, az anyagi világ érzelem
mentes következetességében szánandó,
csetlő-botló, létfenntartásáért ugyan bru
tálisan. olykor aljasul is föllépni tudó,
de egymás ösztöneinek nevetségesen ki
szolgáltatott arculatát. Ilyenkor mintha a
Bruegel-képek nehézkes, jóformán csak
sanyarúan közenséges tulajdonságokkal
megáldott alakjai elevenednének meg,
koronként változó formában. Ahogy a
középkor ilyen alkotásai az akkori idők

legjellegzetesebb termelői világába ve
zették el a szemlélőt, a parasztok és
kézművesek közé, úgy most ugyanez az
út az ipar és a gépek "műszaki" vilá
gába vezet el.

G'yarmathy Lívia filmjében ugyanazok
kal a jámbor, együgyű, ügyeskedő és ra
vasz, vagy éppen csak elvegetaló figu
rákkal találkozunk, mint vaskosabb né
pi történetekben egykor, ahol szintén
nem rejtették véka alá, hogy esendő,

primitív emberekről van szó. A szerzők

maguk is ebből a világból jöttek a film
hez, vegyészmérnököle voltak, s nem vé
letlenül sikerült telibe találniok.

Figyelmet érdemel, hogy olyasmit hoz
tak új ként művészeti életünkbe, ami a
szomszédos csehszlovák filmművészetben

és irodalomban is jelentkezett már: a
míndennapos, lassan az egész társadal
mat magába nyelő kispolgári lét ábrázo
lásának stílusát. A magyar film hangja
könnyedebb. vígjátéki, -nélkülözí a cseh
filmek szürkébb árnyalatait és mindenütt
jelenlevő rejtett tragikumát (Egy szöszi
szerelme, Magányos ketrec, Szigorúan
ellenőrzöt, vonatok). A legtöbb rokonság
V. Paral: Vihar a lombikban círnű mű

vével ismerhető fel. A vezetőállású mű

szaki dolgozó például mindkét műben
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- itt főmérnök, ott üzemvezető - dél
előttönként a meghatározott időszakban

azzal van elfoglalva, hogy szertartásosan
várja biológiai szükségleteinek jelentke
zését, s ennek fényében a bonyolult ter
melőberendezések működése, a csőháló

zatok és gépek üzeme mind jelentékte
len, másodlagos valami. Mintha a tudo
mány és a technika fejlődése ellenére
az egész emberiség valami változatlan,
vegetatív állapotban volna. Míndkét mű
egyébként vegyi gyárban játszódik le,
és a szerzők is egyformán vegyészrnér
nökök voltak.

Stilárisan az egész film az ilyesféle,
látszólag deheroizáló, a valóságban in
kább talán népiesen nyers ábrázolás
szolgálatában áll. A gyár közelében föl
épült telep lakói között a vásári játékok
ból ismert nyakigláb, kiugró ádárncsut
kájú, vagy kövér, gesztikuláló, esetleg
a maga emésztésével elfoglalt, szórako
zott figurák elevenednek meg, afféle
"bugris műszakiak", ahol lényegében
nincs különbség vezetők és a vezetettek
világa és szellemisége között, személy i
ségüket a kollektív közöny és a követ
kezmények nélküli tudomásulvétel Irmja
körül, melybe az újabb nemzedék a ma
ga nagyot cselekvési és nagyot mondás i
vágyával együtt lényegében változatla
nul belenő.

A vígjátéki ábrázolás határai azoriban
elég szűkek. Az ötletek ugyan sokszor
megismételhetőkmég, de túlságosan röp
kék, a helyismeret adta megoldások kis
szerűek, s az óvatos megfontolásoknil ta
núskodó keretekbe egyetemesebb kon
cepció nehezen férne bele. A stílarts 'vas
kosság esetleges ismétléséből hamar va
lami népiés-szerény ponyvatermék ke
letkezhet.

Mindez azonban még a jövő zenéje.
Gyarmathy első filmje valóban újat ho
zott, mégha a fölfedezés a szomszédok
érdeme is. A művében fölvonuló mér
nökök, technikusok és szakernberek so
ra, ábrázolásuk mikéntje, szernélyísé
gük "termelői" esendősége világosan ar
ra utal, hogya műszakí szakma mint
olyan, lassan veszít kiemelkedő jellege
ből, egyre inkább a tömegek általános
létformája lesz a tömegméretű termelés
társadalmában. Ebben a világban mín
den műszaki szakma közönséges, ahogy
a középkorban a parasztoké volt az, s
legfeljebb a munkamegosztásban elfog
lalt helyük különböztetí meg egymástól
a mérnököt, a technikust vagy a gépmun-



kást, Foglalkozásukhoz mind kevesebb
társadalmi többlet kapcsolódik, lassan
megsemmisül a - valóságban amúgy
sem létező - szellemi-intellektuális má
zuk, jobban mondva szétfoszlik az erről

szőtt népies ábránd, hogy átadja helyét
a józanságnak, mely kíméletlenül meg
találja mindenben a nevetségest.

RÖVIDEN. Francois Truffaut: 4510

Pahrenheit. Az angol film a jövő ipari
társadalmának utópisztikus képét raj-

zolja meg, ahol a társadalom túlnyomó
többségét alkotó, termeléssel foglalkozó
infantil középréteg, illetve annak szer
vezete, a tűzoltóság, a köznyugalom ér
dekében üldözi a könyvolvasást. Truf
faut érdeme, hogy nem nagy súlyt he
lyez a jövőt illusztráló díszletekre, ha
nem művében leplezetlen célzásokat tesz
a mára. Aki ezek felismerésében elég
örömet talál, azt a film befejezésének
érzelmessége sem zavarja:

UNGVÁRY RUDOLF

RÁD/Ö AfELLET1' - KÉPERNYŐ ELŐTT

A Vietnami Demokratikus Köztá1'sa
ság szeptember 2-án ünnepelte megala
Imiásának 24. évfordulóját. A Magyar
Rádió - amely eddig is úttörő szerepet :
vállalt a vietnami kultúra hazai meg
ismertetésében - ezúttal egy héten át
többször is sugárzott művészi, vietnami
műsort. "A vietnami kultúra hete" alkal
mával szemelvények hangzottak el a
költészetből és a prózairodalomból, be
mutatásra került két - költői hangvé
telű - mesejáték, s mindezeken kívül
vietnami zene is szerepelt a mlisoron. A
vietnami programok záradékául,rendkí
vüli adásban emlékeztek meg Ho Si Minh
életéről, munkásságáról és immár világ
hírű versciklusáról, a "Börtönnapló"
ról.

Azsia és Afrika politikusai, államveze
tői közül többen írnak verseket, de Ho
Si Minh költészete jelentős helyet fog
lal el közöttük. Egy éven át íJ'ódtak a
"Börtönnapló" versei, 1942-43-ig, ami
kor Ho Si Minh a csang-kai-sekisták
börtöneiben raboskodott. Szerzőjük nem
akartversciklust írni, egyszerűen csak
följegyezte a vele történteket, ahogyan
később - már mint államelnök - min
den Tet-ünnepkor - a vietnami hold
újév napján - rövid kis versekbe foglal
ta gondolatait, jókí1'ánságait, s ezeket
küldte el újesztendei köszöntőül a népé
nek. Hivatásos költőnek sem tartotta ma
gát - holott (versei, regénye, színdarab
ja bizonyítják) a szó művészi értelmében
is valóban költő és író volt, s rangos
helyet foglal el Vietnam modern irodal
mában. A Rádió már korábban is bemu
tatta a "Börtönnapló" néhány részletét,
s ez a mostani összeállítás újabb szemel
vényekkel járult hozzá Ho Si Minh, a
költő megismeréséhez.

Ahány vers, annyi tömör kis remekmiI.
Eszköztelen, póztalan, formai bravúrok
tól mentes költészet ez. Nem harsány,
'lern hivalkodó: egyenes folytatása az

ősi hagyományoknak és megts modet'n,
egyszerű és mégis jelentős.

A modern vietnami költészetbe adott
betekintést a "Lótuszszedés" című i1'0
dalmi műsor. A vietnami költők ars po
eticája: tükrözi a mind teljesebb valósá
got, a kort és benne az embert, aki ezt
a kort formálja, alakítja. Xuan Dieu-nak,
a modern vietnami líra egyik élenjáró
képviselőjének megfogalmazása szerint:
"A költőnek a szó legszorosabb értelmé
ben, egész embe1'i, művészi énjével benne
kell élnie a mában. Nem társutasként,
hanem munkás, alkotó részeseként a je
lennek. A vietnami költők ma kimennek
a harcoló egységekhez, a légelhárító
ágyúkhoz, a katonák közé. Végigjárják a
bom/Jázásoktól sújtott vidékeket. Nem
csak néznek, de látnak is, és. a meglátott,
megismert valóságot művekké alakítják.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy Viet
namban csak politikai költészet van. A
költő élményvilága változatos, sokirányú.
Egyre nagyon kell ügyelnie : a költőktől

az olvasó nem rideg másolást, nem ri
mekbe szedett vezércikkeket vár, hanem
verset. Verset - költői képekkel, költői

megfogalmazásban". Ehhez - a műsor

bevezetőjében elhangzott - megállapí
táshoz hadd idézzek még egyet - szin
tén abevezetőből -: Nguyen Xuan
Sanh szavait: "Ha nem szeretjük az em
bereket, verseink soha nem lesznek
őszinték. Szeretni az embert: ez a költé
szet legszilárdabb alapja. Es őriznünk

kell ezt a szeretetet, amíg csak élünk".
A műsorban több költő verse is szerepelt,
de Hoang Trung Thong - a Vietnami
lrószövetség lapjának főszerkesztője -,
To Huu - a legnagyobb élő vietnami
lírikus -, An Tho - a kitiInő költőnő

-, Te Hanh - a déli származású, finom
hangú költő, a Vietnami lrószövetség
vezetőségi tagja-, és Luu Tron Lu - az
új költői irány egyik erőteljes képviselője

- valamennyien művészetük egészével
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(és a műsorban bemutatott verseikkelis)
erről az életben-élésről és mérhetetlen
emberszeretetről tesznek tanúságot.

Mind a valóságot éneklik meg: a viet
nami táj változatos, sokszínű szépségét,
a vietnami emberek jellegzetes, derűs

mosolyát, nyílt tekintetét és tártszivű

séqét - ugyanakkor valamennyiük közös,
gyötrelmes "élményét": a haza kettésza
kítottságát, a háborút. A Vietnami embe
rek minden fájdalmon és szent'edésen
fölülemelkedő szívósságát, élniakarását,
minden akadályt legyőző erejét szimbo
lizálta "A vietnami kultúra heté"-nek
valamennyi műsorszáma: az ősi, költőien

szép ballada a mandarinlány és a csúnya
révész szerelméről, amelynek lírai rádió
változatát "Dal a folyó felett" címmel
mutatta be a Rádió; és a Hamupipőke

téma vietnami megszólalása: a "Kicsi
Lao legyezője" című mesejáték. Hiába
akarja megölni a gonosz mostoha a kicsi
Laot, az mindig életre kel a halálból,
s végül is az élet győzedelmeskedik.

Néhány nappal később, szeptember
9-én egy másik ázsiai ország a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaság ünnepel
te megala1culásának 21. évfordulóját. Cso
Ci Cson, Korea modern költészetének
legnagyobb alakja versciklusban állított
maradandó emléket a koreai háború hő

seinek, nem is sejtve még, hog1l aUg eY1l

esztendővel a versciklus megírása után
maga is az áldozatok közé kerül: egy
Phenjan elleni légitámadáskor otthonát
bombatalálat érte, s a költő a romok
alatt lelte halálát. "Es mennyire szimbo
likus, hogy nem maradt meg belőle más,
csak a töltőtolla. A költészet túléli a ha
lált, az esztelen rombolást. Cso Ci Cson
életműve, s az egész, őt követő modern
koreai költészet - amelyből az ünnepi
évfordulón "A hegyek éneke" címmel
mutatott be szemelvényeket a Kossuth
Rádió - tartalmilag híven tükrözi a
történelmi, társadalmi, gazdasági fejlő

dést. A mostani műsorban Tyen Da Szan,
a tudós és lírikus, Korea modern költé
szetének nagy előfutára mellett Cso Ci
Cson versciklusából hallhattunk rész!e
teket, valamint két ma is élő és alkotó
modern költő, Tony Sz Te és Kim' Szán
O műveiból.

A televízió "A Gyémánt-hegyek orszá
ga" című koreai tájtilmet vetítette az év
forduló alkalmából. A nézők előtt művé

szi telvételek sorozatában tárult töl a
koreai föld szépsége, gazdagsága, s KOl'ea
büszkesége: a sokezer csúcsot számláló
Gyémánt-hegység. A táj, ahol - a költő

szavaival élve - "fűszer- és virág-illat
árad". s amely oly szép, ,.mint húgaink"
- a koreai leánllok - "sugárzó mosolya".

BALASSY LASZLO

DOKUMENTUM
NÉPMŰVELÉS MA - ÉS HOLNAP

Immár hatodik éve bocsátja szárnyra
népművelés-könyvtár szakos hallgatóit
a szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző

Intézet. A végzettek zöme vidékre ke
rül, művelődésí otthonok, könyvtárak
dolgozója lesz; szervezője nagy és kis
közösségek kulturális megmozdulásai
nak. Egyúttal azonban felelőse is a mű

veltségí színvonal állandó emelésének s
az emberi tartalmak kibontakoztatásá
nak.

A népművelés nem látványos munka,
mégis egy fajtája az alkotói tevékeny
ségnek. Nincsenek mértékegységei, nem
lehet megtapasztalni sikereit vagy ku
darcát, Nem lehet kézzelfogható módon
lemérní, kimutatni vagy ellenőrizni a
hatását, hiszen e munka tárgya az em
beri gondolkodás. Legtöbbször csak évek
múltán hoz eredményt, mert ez az
agyakban lejátszódó folyamat a nézetek,
ítéletek reformja, mely az értelem ela-
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vult normáinak átalakításával jár. Célja
elsősorban az, hogy a jelenkor tudata
mindenki számára átélhető és felfogha
tó legyen. A népművelés tehát korsze
rű tudatformálás, az emberek cselek
vő részvételével. Eredménye pedig az
egész ember szemléleti gazdagodása,
belehelyezése a század történelmi és tár
sadalmi viszonyaiba, amelyek magatar
tását befolyásolják és az ismeretek
szüntelen bővítésével a pozitív értékek
megtartására ösztönzik.

De egyetértenek-e mindezzel maguk a
népművelők? Hogyan látják munkájuk
jelenét és távlatait? Mit szeretriének
megvalósítani ott, ahol erre lehetőségek
nyflnak?
Ezekről a kérdésekről beszélgetünk

pályakezdő népművelőkkel a Romkert
presszóban, a szembathelyí fiatalok
kedvelt találkozóhelyén. öten ülik körül
az asztalt. Idén végeztek, ősszel már va-


