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A RÓMAI GHEGOHIANA Új ARCULATA

Az előadóteremben a hallgatók között
egy jövendő pápa ülhet - írja E. L.
Hughes a Life hasábjain. Ez az új pápa
hétköznapi ruhát visel reverenda he
lyett, a Vatikánori kívül lakik, s talán
elfogadja majd a házas papokat és a
pirulát. Néhány évvel ezelőtt ilyen "jós
lat" elképzelhetetlennek tűnt. Holnap
talán már lehetséges lesz, mert a vál
tozás szele végigsöpört a római Gergely
Egyetem osztálytermein. Változik a hall
gatók, az előadók gondolkodásmódja, s
mindez azért fontos, mível a Gregoriana,
vagy miként a hallgatók hívják, a
"Greg" jelenti az egyháznak azt, amit
a világiaknak Oxford, Cambridge, a
Sorbonne és Yale-Harvard együttvéve.
Valaki találóan nevezte a "katolicizmus
olvasztótégelyének". A jelenlegi bíboro
sok 35 százaléka, a legutóbbi 8 pápa kö
zül 6 a Gregorianán tanult.

Megújulásokról, olykor a fennmara
dásért vívott harcról tanúskodik az
egyetem története. 1551-ben Loyolai
Szent Ignác alapított Rómában a pap
ság tudományos és lelki nevelésére Col
legium Romanum-ot, ez a Gregoriana
őse. XIII. Gergely, a naptárreformjáról
híres egyházszervező pápa megújította,
s a világ legtekintélyesebb egyházi tan
intézetévé fejlesztette a később róla el
nevezett egyetemet. 1870-ben az olasz
kormány lefoglalta és államosította. Je
lenleg Universitas' Gregoriana néven
működik, Professzorai jezsuiták, a hall
gatók a világ mínden tájáról érkeznek.
Míg 1931-ben míntegy 1500 hallgatója
volt, addig napjainkban 72 nemzet 560
egyházmegyéjéből érkeznek szeminaris
ták és fiatal papok az egyetemre, majd
háromezren. A magyar katolicizmus
olyan kiemelkedő alakjai folytatták itt
tanulmányaikat, mint Pázmány Péter
vagy Prohászka Ottokár. Akik a Grego
rianán tanulnak, azokra többnyire egy
házi hatalom és tekintély vár.

Ezek között a jövendő vezetők között
forradalmian új szellem uralkodik - a
szembenállás, kérdezés, sőt a tekintély
rombolás szelleme. A szeminaristák és
a fiatal papok az egyház történelmi
helyzetét vizsgálják. Fiatal, szabadon
gondolkodó tanárok, különböző nemze
tiségű előadók oktatják őket. Legutóbb
28 nőhallgatót is felvettek, s ezzel az
egyetemnek koedukációs légköre lett, elő

ször a főiskola 418 éves történetében. A
Gregoriana tanárai fontosnak tartják az
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intellektuális kapcsolatot a világgal.
Protestáns előadó éppúgy található az
egyetemen, mint professzornő, aki az
egyetem Bibliai Intézetén a hettita nyel
vet adja elő. 1970-re tervbe vettek egy
marxista továbbképző tanfolyamot is.

A Greg rektora a kanadai jezsuita
szocíológus Herce Can'ier okos diplo
mata, aki tudja, hogyan kell az új szel
lemet megteremteni anélkül, hogy a ré
gi értékeket elvetnék. Egy kollégája
mondta: "Az egész intézményt a feje
tetejére állítja." Az egyház új arculata
formálódik a Tiberis partján, a Grego
riana egyetem szabad és független at
moszférájában. És minden évben több
mínt 700 hallgató tér vissza egyházme
gyéjébe Aachentől Zaragosáíg, s ma
gukkal viszik az új lelkületet, a haladó
egyház igényét.

Ez az új szellem még szembetűnőbb,

ha figyelembe vesszük, milyen volt az
egyetem néhány évvel ezelőtt.Szigorú fe
gyelem, a megszokás és a konzervati
vizmus jellemezte. A tanároktól és a
hallgatóktól egyaránt elvárták, hogy föl
tétlenül engedelmeskedjenek. A reveren
da kötelező volt, még a szeminaristák
nak is. Latinul hangzottak el a hosszú,
száraz előadások, és ahhoz, hogy valaki
síkeresen vízsgázzék, nem képzelőerő

vagy jó ítélőképesség kellett, hanem jó
emlékezet és a tananyag gépies felmon
dása. A dialógus elképzelhetetlen volt,
és a diákok esetleges tiltakozása szent
ségtörésnek számított. Előadások után
a hallgatók nemzeti kollégiumokban
laktak, eltfltva attól, hogy moziba vagy
szórakozni járjanak. Csupán hármas
vagy négyes csoportokban hagyhatták
el az épületet.

Ma mindez gyökeresen megváltozott.
A reverendát felváltja a hétköznapi ru
ha, a sportzakó és a kék munkaköpeny.
A legtöbb előadóteremben latin helyett
olaszul, franciául, angolul és németül
tartják az órákat. Ami pedig a korábbi
szlgorú fegyelmet illeti: az új helyzetet
jól példázza a Hallgatók Tanácsa, me
ívet két évvel ezelőtt szerveztek. A ta
nács elnöke így nyilatkozott: "A Gre
gorianának elsősorban a hallgatókat kell
szolgálnía." Ez az észrevétel más egye
temek diákmozgalmaival összehasonlít
va szelídnek tűnik, mégis azonnal meg
torlást eredményezett volna a néhány
évvel ezelőtti Gregorranán. Akkor a
hallgatók voltak az egyetemért, az egye-



tem pedig az egyház fegyelmezetten
egységes hierarchiájáért létezett. Most
viszont "a fiatalemberek a dolgok új
megközelítését akarják. Azokat a pro
fesszorokat, akik nem változtak a vati
káni zsinat óta, bojkottálják és elutasít
ják" - mondja egy gregorianabeli pap.
Maurizio Flick professzor pedig ezt ma
gyarázza: "Visszatérünk a teológia for
rásához, a Szentíráshoz. Eddig a »kegye
lern teológiáját« műveltük. Most az
»antropológtai teológia« van kialakuló
ban, középpontjában az emberrel."

A reformokat részben még tanulmá
nyozzák, részben már októbertől ér
vénybe léptek. Legfőbb szorgalmazójuk
Carrier atya, a Gregoriana rektora.
"Az egész intézményt korszerűsíteni

kell" - jelentette ki. "Ma olyan papok
ra van szükségünk, akik megértik a mo
dern embert, a szociális változásokat és
az igazságosság igényét a fejlődő vi
lágban." A korszerűsítések fokozatosan
alakítják majd ki a holnap egyházának
arculatát. Pedro Arrupe, a jezsuita rend
generálisa, a Gregoriana legfőbb veze
tője hangsúlyozta: "Megpróbáljuk elő

relátni azoknak az embereknek a szük
ségleteit, akik majd a 21. században él
nek s dolgoznak."

Az ott tanuló szeminaristák, fiatal pa
pok és az előadók párbeszédet folytat
nak a holnap egyházáról. Íme' néhány
vélemény. Roderick MacKenzie, Kana
da, a Gregoriana Bibliai Intézetének ve
zetője: "Köszönet Istennek, János pá
pának és a II. vatikáni zsinatnak. Idő

ben érkeztek." Michel Duet, Franciaor
szág, negyedéves teológus: "A ma egy
házának legnagyobb problémája a sze
génység. Nekünk kapitallstáknak sokkal
könnyebb pirulát adni a bennszülöttek
nek, mint segíteni a fejlődő országo
kat." Giuseppe Betori, a Hallgatók Ta
nácsának elnöke: "Feltételesen egyetér-

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

A Kortárs júliusi számában jelentek
meg Vas István szellemes, okos és tanul
ságos Mogorva jegyzetei. Így kezdőd
nek: "Kapóra jött küldemény. A stam
:tordi (Connecticut) Nemzetközi Irodal
mi Központ jóvoltából kaptam meg
Mécs László válogatott verseit, a toron
tói Weller könyvkiadónak az Amerikai
Magyar Szépmíves Czéh támogatásával
létrejött kétnyelvű kiadásban. 67 vers,

tek a Humanae vitae-vel, de nem értek
egyet azzal a módszerrel, amely ennek
az enciklikának a megalkotásához veze
tett." René Latourelle, Kanada, az Aka
démiai Szervező Bizottság vezetője (ez
a bizottság dolgozza ki a reformokat):
"Ahallgatók sokkal türelmetlenebbek
most. Régen csak gondolták a dolgokat,
ma ki is mondják, Ezek a hallgatók
személyíségek, ezért teológiai tanulmá
nyaiknak szorosabb kapcsolatban kell
lenni életükkel. Nekünk a modern egy
házat a keresztény emberek összessége
jelenti. Az egyház elvonatkoztatva,
absztrakt módon nem létezik." George
Lenker. Egyesült Államok-beli hallgató:
"Az egyháznak joga van, hogy megkí
vánja a cölibátust, de fő feladata az,
hogy papokat adjon az embereknek. Ha
nincs elég nőtlen papi hivatás, akkor az
egyház engedje a házasokat is papjai
közé." Edward Malatesta atya, Egye
sült Államok: "A hallgatók mindent
akarnak, és ami ma megvalósul, azt
már tegnap szerették volna. Olyan pa
pok kívánnak lenni, akik együtt ha
ladnak korukkal. Ehhez az új korszak
hoz új iránymutatásra van szükségük,
hogya pap megérthesse a hitet is, a
világot is, és a kettőt egybekapcsolja."

Miért történt ez a gyors változás
azon a főiskolán, mely eddig nem vette
tudomásul a változásokat? Az egyik ok
a fiatal szeminaristák álláspontja. Egyi
kük azt mondotta, udvariasan, de meg
győződéssel: "Ha nem érjük el, amit
akarunk, nem fogunk a barrikádokra
menni. De mindlg megtagadhatjuk, hogy
papok legyünk." A papi hivatások állan
dó csökkenésekor, és amikor az egyhá
zi kilépések is emelkednek, az egyház
vezetői nagyon figyelnek arra, mit
akar az egyház fiatal papi nemzedéke.

(major)

263 oldalon, biblíográfiával, 7 fénykép
pel. .. imponálóan szép kiadás: külföl
dön tudtommal nem jelent meg magyar
író könyve ilyen szép kiállításban ..."
Ez a kötet van most előttem ís.!

Ugyancsak Vas Istvánt idézem. "Izet
len dolog volna, sőt ízléstelen, ezt az al
kalmat használni fel arra, hogy felújít
suk a Nyugat egymásra következő nem
zedékeinek véleményét - pontosabban :

1 Mécs László: Vadóoba rózsát o~tok. Toronto-eanada, 1968.
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ítéletét - Mécs költészetéről. Azóta sok
minden történt. Mécs László már nem a
legünnepeltebb költője Magyarország
nak, mint akkoriban. Ez a könyv is utal
rá, de a mi lexikonunkból is meggyő

ződhettem róla, hogy 1953-ban koholt
vádak alapján elitélték és csak 1956
ban rehabilitálták. Az üldöztetés,' az el
szenvedett igazságtalanság, ahogy az
még a Mécs Lászlóénál enyhébb esetek
ben is lenni szokott, óhatatlanul tiszte
letet parancsol, és ez a zavart respek
tus a jogos és természetes kritika lehe
tőségeit is megnehezíti. S a bekezdés
azzal végződik: ítéleteink viszonylago
sak; s ha fölidézzük a régieket, nem
a megátalkodott ismétlés a helyénvaló,
"hanem inkább a felülvizsgálat, a mai
irodalmi Jogszolgáltaaás szempontjait is
figyelembe véve".

Persze eszemben sincs, hogy itt, ezen
a helyen és ezek közott a szükségsze
rűen szűk keretek közt bármiféle per
újítást kezdeményezzek. Irodalmit, ter
mészetesen. Azt hiszem, egy lépéssel to
vább menve Vas Istvánnál, hogy az el
szenvedett igazságtalanság iránt való
tiszteletnek, "zavart respektusnak" ma
talán már kevésbé kell nehezítenie "a
jogos és természetes kritika lehetősé

geit". Ahhoz, hogy ez a jogos és termé
szetes kritika úgy érvényesüljön, aho
gyan kellene, persze el kell hárítani út
jából mindazt, ami talán még a zavart
respektusnál is jobban akadályozhatja:
a kellő ellenőrzés nélküli szóbeszédeket,
hallomásból vett "adatokat"; a tényeket
kell megvízsgální, és a szövegeket: ma
gukat a verseket, magát a művet. Hát
ha nem olyan semmit sem érő, mint
amilyennek egyesek ítélték, azokkal
szemben, akik viszont az egyedül érté
kesnek és igazinak ítélték? Mécs Lász
lónak - mint mindenkinek - senki
sem ártott annyit, mint a kritikátlan
rajongói, akik mínden kritikában maf
fiát és merényletet láttak, és kedveltjü
ket valamiféle szeritség és sérthetetlen
ség nimbuszával övezték. De aki tollat
vesz a kezébe, az eleve lemond róla,
hogy szent és sérthetetlen legyen. írni
egyben a kritika vállalását is jelenti. Il
letve kell, hogy. jelentse.

A Nyugat nem kedvelte Mécs Lászlót;
ez nem volt egyértelmű az agyonhallga
tással : tudomást vettek róla, alkalom
adtán bírálták is. Babits sem hagyta ki
híres, a "második nemzedéket" fölvonul
tató antológiájából. De Mécs, mint je
lenség, mint stílus, mínt magatartás épp
oly kevéssé felelt meg a Nyugat akkori
költőeszményének. mint amennyire
természetesen, és erős hangsúllyal muta
tis mutandis - Ady sem volt már az a
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költőtípus, amelyet elsőrendűen a magáé
nak vallott (mint típus t, ismétlem, nem
mínt "értéket", és nem mint "világné
zetet"). Ezt maga Mécs László is nagyon
jól tudta; hogy tudta, annak több ver
sében világos nyoma van. Szemben a
Nyugat "finnyásságával", ismételten
azt vallotta, hogy ő "mindenkié", és nem
a költészet tolvajnyelvén akar beszélni,
hanem a minden emberek, és a minden
emberre kiterjedő szeretet "világnyel
vén".

Nem felelt meg a Nyugat eszményei
nek a stílusa sem. Ha ma elolvassuk (és
nem pusztán csak ezt az amerikai anto
lógiáját, hanem valamennyi kőtetét),

nyilván láthatjuk, mennyi ezekben a
versekben bizonyos "hordalékanyag", s
ugyanakkor am is, hogy mennyire más
"elvek" szerint készültek, mint a "nyu
gates" versek egyfelől, a .Jcassúkosak''
másfelől. Valami sodorja ezt az anyagot,
de valami "más", a kimondás, a szava
lás árama, ereje. Számos költeményéri
ki lehet mutatni ezt a - mondjuk jobb
híján így - verbális, sőt kantábilis fo
gantatást, egészen azokig a szélső pél
dákig, amikor a szavalrnányosság igé
nyei még a dekorációt is megszabják.
Mindezt tényként mondom, a típus jel
lemzőjéül, s nem értékítéletül. Vas Ist
ván említi ítéleteink viszonylagosságát.
Nos, nem hallani-e ma ismét hangokat,
nem is holmi útszélekről, mint a Iiny
nyásság vélhetné , hanem költők ko
moly tanácskozásaín, hogy az "írásbeli"
költészet kora lejárt, térjünk vissza újra
a szóbelíséghez, a szavaláshoz . .. Ezt
sem azént mondom, mintha magam is
így gondolnám. Csak szintén tényként,
ezúttal ama "viszonylagosság" szem
pontjából. Mécs László az adott körül
mények közt, és nyilván legalapvetőbb

hajlamainak is megfelelően, vállalta an
nak idején a lényegbeli hivatásszerű

"tinódiságot" ; ezzel természetesen járt
együtt, hogy a versbe - az ő versébe 
bele kell kalkulálni, illetve hozzá kell
kalkulálni az előszót is, az előadást, a
"lantot", ami nélkül végül is nincs Ti
nódi, illetve Tinódi nem Tinódi. A mo
dern költészet, legalábbis fő irányában,
úgy látszik, ezzel diamctriálisan ellen
kező irányba fejlődött; egész modern
versizlésünk, úgy látszik, ezzel szögesen
ellenkező (úgy látszik, mondom, és
nem modorosságból, hanem mert pilla
natnyilag még valóban úgy látszik, il
lelve az utolsó pillanatig még úgy lát
szott; ma itt-ott kezd másként látszani
- a viszonylagosság törvénye szerint).
A Mécs Lászlóé egészen másfajta vers
ízlés volt, és a másik álláspontjáról néz
ve helytelen, ha tetszik, "vulgáris". De



abban a "tény-dossziéban", amely egy
majdani, "a mai irodalmi [ogszolgálta
tás szempontjait is figyelembe vevő" fe
lülvizsgálat anyagát gyűjtené össze, mél
tányes lenne egy lapon ezt is följegyezni,
megfontolás (vagy megfontolás utáni
elvetés) céljából: hogy ezt a sajátos. in
kább szóbeli, mint írásbeli, inkább elő

adásra, mint olvasásra szánt, s inkább
a pódiumon, mint a néma papíron élő

költészetet nem kell-e a saját természe
te és törvénye szerint is mérlegre tenni,
a saját mérlegén megmérni? Megnézni,
hogy a saját lírai típusában mít nyom
a latban, mi a sulya, vagy hogyan vesz
tet t idők folyamán esetleg az eredeti
súlyából ...

Vesztett? A nagy népszerűség, úgy le
het, kettősen is ártott Mécs Lászlónak.
Egyrészt azzal, hogy a költöt a siker
,,igazolta" és fölmentette a szigorúbb ön
kontroll alól. Másrészt azzal, hogy sok,
sikerre jogosan kívánkozó írónak az el
lenérzését, indulatát hívta ki. Az indu
latok pedig nem mindig igazságosak, és
kivált nem mindig médtanyosak. Aki
nagyon ingerült, néha övön alul üt. így
hárultak Mécs Lászlóra teljesen alapta
lan gyanúk; nagyon durván így lehetne
leegyszerűsíteni: mert a Horthy-rendszer
alatt népszerű, sőt a legnépszerűbb volt,
tehát ennek a rendszernek volt "az em
bere", magyarán: jobboldali, sőt -bizo
nyos mendemondákban - fasiszta. Ho
lott ennek éppen az ellenkezője az igaz.
Mécs László pap volt (nagyon jó, fedd
hetetlen pap és szerzetes), népszerű is
volt, kihasználta népszerűséget (sokszor
éppen "népszerűtlen" dolgok elmondá
sára); politikai értelemben nem volt
"baloldali", de sosem volt "jobboldali"
sem, még kevésbé fasiszta: sosem volt
annak a társadalmi képletnek (képza
varral mondva) a szekértolója, ami a
Horthy-kor hibrid világát jellemezte. Ez
nyilván kiderül a verseiből is, melyekben
lehetetlen észre nem venni annak a "fel
vidéki" demokratizmusnak a levegőjét,

SZÍNHAZI [(RÓNIKA

Az immár hagyományosan minden
ősszel megrendezésre kerülő "Budapesti
Műoéezeti Hetek" színházi életünknek is
mind jobban jelentős eseménye lesz,
ahogy ezt az idei seregszemle is bizo
nyította. Nem annyira azzal a sor új
magyar produkcióval, melyet fővárosi

és vidéki szinházaink speciálisan erre az
alkalomra készítettek, inkább a Debre-

amelytől épp a Horthy-rendszer irtózott
a legjobban.

Áll ez kivált Mécs László korai köte
teire. A későbbiekben ez a hang lehet,
hogy halkult; el sosem hallgatott egé
szen. (A nagyon világos, kemény vers,
Az ismeretlen katona sirjánál, egykorú
a hitlerizmus uralomra jutásával.) És az is
köztudott dolog, hogy amikor a fasiz
musról, illetve hitlerizmusról került szó:
egyértelműbb volt, mint némely olyanok,
akik utóbb, amikor nem tHtakozhatott,
követ vetettek rá, sajnos, méltánytala
nul, egy kicsit ilyesféle vádló lendület
tel is. De azért mégiscsak ő írta meg A
nagy lunatikust akkor, amikor egyesek
még kevésbé határozottan utasították el
ezt a "holdkórosságot".

De ezek régi dolgok, hagyjuk őket;

épp csak címszónak írjuk fel abba a hi
zonyes tény-dossziéba : mert tények.
Mint ahogy az is tény, s ha el is mond
ták már, nem lehet elégszer újra mon
dani: az ég világon semmi köze sem
volt a Vigiliába nemcsak, az ő tudtán
kívül, de az akkori de facta szerkesztőt

is megkerülve becsempészett ocsmány
cikkhez Radnóti és Vas István ellen.
Ezt az ő terhére róni annyi volna, mint
megint csak megnehezíteni Mécs László
"jogos és természetes kritikájának le
hetőségeit". Holott nyilván épp az ellen
kezője a helyes: a jogos és természetes
kritika. A tények és művek alapján.

Persze, ez az amerikai antológia azért
kevés ehhez. Nem lehet azt mondani,
hogy rosszul állították össze (hiszen nyil
ván az is megszabta ezt, hogy mi van
lefordítva) ; inkább azt mondanárn,
túlságosan a "hagyomány" szerint szer
kesztődött; a közismert Mécset mutatja,
s alig valamit abból a "rejtettből", aki
nek a költői erényei bőven kárpótolni
tudnak amannak a költői lazaságaiért
és vétségeiért. Amelyek, ismétlem,
többnyire ..esztétikájából" fakadnak,
Tehát végül is elsősorban ezt az "eszté
tikát" kellene lernérni.

RÚNAY GYÖRGY

ceni Csokonai Színház két "meglepeté
~éDel", mely mégsem l,alt egészen meg
lepetés, hisz tavasz óta többen hírűl

hozták a fővárosba, utóbb kritikusok is
megírták (néhány hónap késéssel), hogy
a debreceni színház két izgalmas, mo
de1'1lJ kamaraelőadást produkált olyan
szinuonalon, mely az elmúlt évad orszá
gos viszonyl.atában is egyedülálló, A
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meglepetés tehát az volt, hogy a debre
ceniek ténylegesen minden várakozást
jelülmúltak teljesítményükkel: Illyés
Gyula "A kegyenc" című drámájának az
Ódry Szinpadon és Barbara Garson
"Macbird" című drámai szatírájának a
Thália Stúdióban tartott előadásával.

"A kegyenc"-et, mely "Teleki László
eszméi nyomán" született, különleges
rang illeti meg Illyés Gyula drámai
munkásságában: ez az az Illyés-dráma,
melyben a történelmi téma már nem
öncélú, hanem általánosabb érvényű

gondolatot szolqál. A "Fáklyaláng"-ban,
mely "A kegyenc" mellett a legjobb Ily
l1Iés-dráma, az írót elsősorban a Kossuth
--Görgey konfliktus érdekelte, s csak
ennek mélységében kívánta megmutatni
,a törvényt, mely a világ dolgait moz
gatja; "A kegyenc"-ben már nem a tör
ténelmi Maximus, Júlia, Valentinianus
"Támája érdekli, inkább "a hatalom tör
ténelmi dialektikája", ahogy Hermann
István irta a darabról, tehát az az út,
melyet Maximus megtesz. Maximus hisz
a római birodalom "eszméjében", s
ezért vállalja mindenkor a Valentinianus
császárhoz való hűséget, bár jól látja,
hogya zsarnok támogatása (még azután
lS, hogy az Júliát, a feleségét is elvette
Mle!), erkölcstelen, A dráma alapkér
"ése tehát: meddig szolgálja az "esz
mét" a zsarnok szolgálata, s hol fordul
visszájára e szolgálat? Illyés Gyula,
amikor arról vall, miért dolgozta fel
";ra Teleki László drámai gondolatát,
Íf/1I ir: .,»A 'kequenc« csak látszólag tör
~énelmi darab. Ezek a szenvedélyek,
ezek az elszabadulások mindnyájunkat
fenyegetnek."

Ezt a két mondatot idézi az írótól
Giricz Mátyás is, az előadás rendezője,

nem véletlenül: voltaképp csak most, eb
ben az inszcenizálásban értettük meg,
hogy az Illyés-mű egyike legjobb és leg
modernebb társadalmi-eti/cai kérdéseket
felvető drámáinknak. Pedig "A kegyenc"
3zinte klasszikus alkotása mai irodal
munknak: kétszer is megjelent nyom
1atásban, játszotta már a Madách Szín
ház, sőt előadták határainkon túl is:
KolozslJárott és Párizsban. De mintha
eddig senki sem vette volna észre a leg
nyilvánvalóbbat: hogy "A kegyenc"-ben
csupán "kulissza" a történelem, s ezért
e "kulissza" hű reprodukálása, ahogy azt
például a Madách Színházban láttuk,
hiitlenség magával a művel szemben,
Abban a revelatív hatásban, amit ez a
debreceni előadás keltett, írónak és
1'endezőnek természetesen egyaránt ré
sze van; Giricz Mátyás külön érdeme
viszont, hogya hamis értelmezés után
merte vállalni az eredeti Illyés Gyula

"felfedezését". Ha csak ezt állapítjuk
meg, már nyíllJánvaló, hogy Gi7'iczet az
egyik legeredetibb rendezői tehetséimek:
kell tartanunk, de sorolhatnánk még
több kitűnő részmegoldást: a kínai szín
háztól kölcsönzött formát, azaz a néző

térbe ékszerűen, mélyen behasító szín
padot, vagy azt, ahogy Sidonius ledöfi
a menekülő császárt, a szinfal mögött,
ahonnan csak Valentinianus üvöltése
hangzik vissza. Dramaturgiai-rendezői

szempontból ez a perc a legnehezebb
próbatételek közé tartozik, a dráma szín
padi hitele dOl itt el.

Ilyen próbatételek egész sorát kellett
azután megoldania a "Macbird" színpad
ra állításával, mely sokkal "nyersebb",
izgalmasabb, alctuálisabb anyagat adott
a kezébe. Annyira aktuálisat, mely a
napi politika eseményeinek is ki van
szolgáltatva: egy amerikai diáklány po
litikai pamflettjét, mely Shakespeare
"Macbeth"-jének sajátos, mondhatnánk,
shakespeai'e-i kiforgatása, újraírása, fel
dolgozása. A "Macbeth" tÖ7·ténete ezút
tal a teljes összefüggésében látott és lát
tatott Kennedy-dráma megjelenítésére
szolgál. Barbara Garson jól érzi, hogy a
hazugság ama fellegvárában, ahoZ
mindaz megtörténhetett, ami megtörtént,
a dráma végzetes komolyságát csak a
paródia adhatja meg. (S ami ezen is túl
mutat, bár néhány szót igy is megérde
mel: Barbara Garson a sok modern
Shakespeare-értelmezés után' zseniális
és vakmerő ötlettel ugyanúgy kezeli
Sluüeespeare művét, ahogy Shakespeare
kezelte a másokét: szabadon és saját
mondandójához idomítva; s kiderül,
hogy szinte minden Sluikespeare-elő

adásnál igazabb shakespeare-i színházat
teremt.)

A "Macbeth"-paródia mely ugyan-
akkor Johnson-, sőt Kennedy-paródia is
(hisz az írónő nem feledTeezik meg a "jó
politikus" amerikai mítoszának paródi
zálásúról sem), az igazi komédiázás vég
telennek tűnő lehetőségét rejti magá
ban: az elnöki és a királyi méltóság
szimultán használata például nem egy
szerűen játék az archaizmusokkal (ere
deti Shakespeare-sorok, sőt jelenetek
vannak a darabban), hanem az est so
7'án mind kegyetlenebb funkciója lesz, s
végül a hamis politikai játszma lemez
telenítésévé válik. Ezt a lemeztelenítést
szolgálja a darab valamennyi ötlete, s ez
1,olt az a pont, ami fogódzót adott cl
rendező kezébe e ragyogó előadás meg
komponálásához. Giricz Mátyás valódi
színpadi lelemé1l!Yességgel feléleszti a

. naiv színjátszás, a commedia dell'arte leg
jobb hagyományait: az újs6.ggaZ borított
fa lak közt. ebben az újság··frissességű



drámai s~!1tirában minden rögtönzés a
helyén van, a színészek elmgadó játékos
kedvvel még a technikai hibákat is be
leszövik a játékba, s ez máris olyan
kozoetlenséqet, élő kapcsolatot teremt
néző és színész között, mely szinte el
képzelhetetlen mai színházainkban.

S mert oly mélyen megértette, magáé
vá tette a rendező e kíméletlen komédia
szel/emét. a megoldhatatlannak tűnő

problémák is megoldódtak rendezésében.
A darab szerirlJt ugyanis a nép még Ro
bert Kennedy "trónörökösben" remény
kedik, inert "Közel az óra, s megtud
juk, ki mennyi / Szavazatot nyert s ha
gyott kárba veszni." A színházak így 
Robert Kennedy halála után - világ
szerte lemondtak Garson darabjának elő

adásáról; Giricz Mátyás azonban úgy
gondolta, lehetetlen, hogy egy igazi mű
vet, még akkor is, ha zseniális játékos
ságának ennyire szerves része a politikai
aktuaiitás, egyetlen traqikus politíkai
fordulat "agyonüssön". Igazi commedia
deU'arte-remeTcléssel (és mellesleq úgy,
lwgy az írói szöveg é1'intetlen maradt)
fordított egyet a "s.zereposztáson": Ro
bert fentebb idézett szavait, melyet a
végső összecsapás előtt mond, a dráma
~lső részének végére helyezte. Robertet
e szavak után leteríti egy golyó, hol
ian rogy össze, s egész második [eloo
'ltásbeli szerepét Ted, a legfiatalabb test
1'ér ves2:i át.

De a rendező ígazi munkájának ez
csak kiindulópontja. Girícz Mátyásnak
látomása van Garson darabjáról s arról,
ami-t ő .,politikai színháznak" nevez: ez
a látomás szinte matematikai pontosság
gal rendszerezi az ötleteket: képek, gesz
iusak, fények játékos tobzódását. "A
kegyenc"-cel kapcsolatban még megkísé
Telhettük a 1'endezői ötletesség illusztrá
lását, ez itt már aligha lehetséges: már
már minden percben új poén ragadja
magával a nézőt, az egyes poénok pe
dig összecsengenek, egymásra épülnek,
fokozódnak és feleselnek egymással. ,.A
nézőt és színészt - talán csak a "pri
mitív" népek rituális törzsi ünnepsé
geihez hasonHthatóan - szinte "transz
ba" hozza, bűvkörébe vonja a játék.

S itt máJ' valóban kevés, ha csak a
'rendező munkájáról beszélünk, hisz
mindezt színészek realizálják a színpa
don. Pedig a debreceni társulat közel sem
a legerősebb országos viszonylatban;
"A kegyenc" előadásában sokszor tény
leg a rendező teremtette lehetőségeket

csodáljuk, ami mögött jelentős szerepe
ket alaTátó színészek is messze elma
radnak A "Macbird" előadása azonban
arra is jó példa, hogy saját képességeik
'Tlek és alkatuknak megfelelő szerepkör-

ben még közepes és gyenge szinészek is
felragyoghatnak: magyar színpadon 1'ég
láthattunk ilyen összeforrott, ilyen /'an
gos, színvonalas közös munkát végző

együttest.
Néhány fiatal színész nevét megls

meg kellett tanulnunk. Fonyó István az
Illyés-darabban Valentinianus császárt,
a "Macbird"-ben Johnt, a legidősebb

testvért alakítja. Szuggesztív erejű szí
nész: alighogy színpadra. lép, egy-két
gesztussal a színpadi játék élő köz
pontja lesz. Mégsem akar látványos,
teátrális lenni, a lelki dráma megeleve
nítésével hódít, s így elsősorban az Ily
lyés-darabban kap lehetőséget a nagy
alakitásra, szinte plasztikus, kézzelfog
hatóan hiteles vetületet nyújtva Valen
tinianus belső feszítettségéről. Dózsa
László a társulat talán legmodernebb
színésze: annyira, hogy alig vesszük ész
re, "láthatatlan" gesztusai vannak. "A
kegyenc"-ben Maximus fiát, Palladiust
játssza; egy-egy kamaszos rándulással,
hangárnyalattal, csepp ál-természetessé
get rejtő mosollyal formálja meg a figu
rát. A "Macbird"-ben - Robert szerepé
ben - aztán azt: is megtudjuk, hogy e
visszafogott játék mögött mély érzelmi
intenzítás feszül, amelynek kirobbanása
is fegyelmezett, azaz művészi. Mellettük
még Kóti Arpád nevét kell mindenképp
megemlítenünk: mindkét szerepében
Sidonius és Néger Boszorkány - emlé
kezetes, szép alakítást nyújt: egy te
hetséges, de tipikusan a régi, hagyomá
nuos színészi eszközölckel élő fiatal szí
nészt ismerhettünk meg benne,

S ha a két előadás még közel két tu
catnyi közreműködőjéről nem is emlé
kezhetünk meg külön-külön, feltétlen
szólnunk. kell Gyarmathy Agnes díszle
teiről és ruháiról; ez a fiatal szcenográ
fus művész nemcsak alázattal szolgálja
a rendezői elképzelést, de a rendezővel

egyenrangú munkát is végez:"A ke
gyenc" erősen absztrahált s mégis a ró
mai korra utaló, de eoyértelműen mai
díszletei közt a színészek ruhái az Illyés
dráma atmoszférájából fogant, soha nem
volt divatot képviselnek. A "Macbird"
ben nem kisebb volt a tét: az egymásba
játszó paródiák "áthallásaít" és össze
csengéseit Gyarmathy Agnes néha meg
lepően egyszerű, néha találóan kápráza
tos szcenográfiai ötletei nélkül talán meg
sem hallanánk.

Kár, hogy e kettős vendégjátéknak
volt egy szervezési "bakija": egyík elő

adásra sem hozott a színház a debrecení
bemutatókra kiadott műsorfüzetéből,

amit joggal hiányolhattak a fővárosi

nézők.

pALYI ANDRAS
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KÉPZÜMŰVÉSZET

Kmetty János 80 éves. December 23
án tölti be élete 80-ik esztendejét
Kmetty János Kossuth-díjas festő, akit
Kassák Lajos - "Vallomás tizenöt mű

vészről'' című könyvében (1942) - jog
gal sorolt "mai festőmuvészeinklegjelen
tékenyebbjei" közé.

A művész Kassan és Budapesten (Fe
renczy Károly növendékeként) végezte
művészeti stúdiumait, majd - 1911-12
ben - Párizsban élt. Itt Cézanne festé
szete és Braque, Picasso, Juan Gris ku
bizmusa ragadta meg őt; "műveik azon
ban - olvassuk a mester egyik írásá
ban - utánzásra nem késztettek. Jól
vagy rosszul bár, de mindenkor saját fo
galmazásomban közöltern élményeimet."

A ID-es évek végén a Ma című aktivis
ta folyóirat körül csoportosuló író- és
képzőművész-kórhöz tartozott ő is, majd
- a két háború között - a műcsarnoki

epigonfestészettel szemben oppozíciót
képviselő KÚT-nak (Képzőművészek Új
Társasága) volt a törzstagja.

Festményei - amelyeken a kék és a
lila szín dominál - túlnyomórészt asz
tali, hangszeres vagy virágcsendéletek és
töprengő tekintetű önarcképele. Puritán,
keménykötésű, a látványos virtuózkodás
tól, az extatikus gesztusoktól mentes
piktúra ez, amely "szerény, befelé for
duló, önmagával szembeni szigorú egyé
niségről és magatartásról tanúskodik"
(Körner Éva).

Kmetty graffkai munkássága is igen
számottevő. Rézkarcai közül kiemelke
dik Bartók portréja és bibliai ciklusa
(Mózes a tízparancsolattal, Krisztus sir
batétele stb.), tusrajzai közül pedig
nagybányai városrészletei és női aktjai.

1946-ban a mestert a budapesti Kép
zőművészeti Főiskola professzorává ne
vezték ki. Nagyszerű mesterségbelí fel
készültsége és művészi-emberí tisztasá
ga, állhatatossága mérce és iránytű volt
tanítványai - közöttük Gruber Béla és
Kondor Béla - számára.

A magyar művészetet bemutató nagy
nemzetközi tárlatokon (Velencei Bien
nálé, 1962; "Twentieth Century Huriga
rian Art", London, 1967 stb.) munkái
sűrűn szerepelnek és általános elismerést
aratnak: a külföldi kritikusokra és
műbarátokra is erős hatást gyakorol az
idős magyar Iestő művészetének tartal
massága, elmélyültsége, - a Kmetty
képekből sugárzó tartózkodó, csendes
költészet.

A 80 esztendős Kmettv János szemé
lyében tisztelettel köszöntjük a XX.
századi magyar festészet egyik közöt-
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tünk élő klasszíkusát, akinek nevét és
munkússágát legjobb kortársaival - Ne
mes Lampérthtal, Czigány Dezsővel,

Tihanyi Lajossal, Derkovitscsal, Barcsay
Jenővel - egy sorban fogja számon tar
tani a művészettörténelern.

*
Rock János születésének évfordulója.

Száztíz esztendővel ezelőtt, 1859. de
cember 31-én született a Veszprém me
gyei Devecserben Rock János római
katolikus pap, hitszónok és politikus, a
századeleji demokratikus rnozgalmak
egyik irányító egyénisége. Hock - mint
ismeretes - tevékeny szerepet játszott
az 1918-as őszirózsás forradalomban;
1918 november elején - amikor Káro
lyi Mihályt míniszterelnökké nevezték
ki - őt választották a Károlyi-párt el
nökévé, november 16-án ő hirdette ki
Magyarország függetlenségét, és ő indít
ványozta a népköztársaság proklamálá
sát.

Hock - akiről tavaly ősszel utcát ne
veztek el Budapesten - a századforduló
magyar képzőművészeti életének is fon
tos alakja volt; szárnos művészeti ta
nulmányt és vitairatot adott közre, s
betöltötte a Nemzeti Szalon elnöki tiszt
ségét, Hock János művészeti írói mun
kásságát a Vigilia 1962/10. számában
megjelent cikkünk kísérelte meg bemu
tatni.

Az 1962-es cikk megjelenése óta
újabb adatok és dokumentumok váltak
ismeretessé Hock Jánosnak a haladó
művészetí törekvéseket hatékonyari tá
mogató tevékenységéről, Rippl-Rónai
József egyik - 1888-ban öccséhez írott,
a Képzőművészeti Almanách-ban (Cor
vina, 1969) nemrégiben publikált - le
velében így emlékezik meg "Hock Jan
csi"-ról: "Annyi bizonyos, hogy sok
ilyen tehetséget szeretnék látni és is
merni az ország házában. .. Nagyon
egészséges irányban halad."

A Művészet című folyóirat 19M/I0.
száma Bauer Jenő cikkét kőzli a Nem
zeti, Szalon 1901. évi nemzetközi kiállí
tásáról. E tárlaton Puvis de Chavannes,
az Ady által is becsült Carrrere, Dagrian
2ouveret, Franz von Lenbach. a misztí
kus-szcccssziós Franz von Stuck, Székely
Bertalan s a kor más jeles művészei

vettek részt. A katalógus előszava 
ernelvet Hock János írt - a kortársi
francia művészet primátusa mellett tesz
hitet: ..A lángelmék e fényes csoportjá
nak élén a franciák - századunk művé

szetőnek halhatatlanjai - állnak ..."



Bauer szerint Hock fejtegetéseí "előre

mutató, provincializmustól és soviniz
mustól mentes, európai szellemet sugá
roznak". Ugyanez állapítható meg a tár
latról is, amelynek az volt a célja, hogy
"friss vérkeringést vigyen a millenniu
mi hangulatok bűvkörében élő, a mün
cheni Piloty-iskolához igazodó magyar
művészeti életbe."

Hock Jánosnak köszönhető az is,
hogy a budapesti kiállítás plakátját az
8. Jules Chéret (1836-1932) tervezte, akit
a Zádor Anna és Genthon István szer
késztette Művészeti Lexikon úgy jelle
mez, mínt "a modern plakátművészet

első nagy mesteré"-t.

..
A Vasarely-kiállításról. A magyar kö

zönség nagy várakozással tekintett
Victor Vasarely (Vásárhelyi Győző) bu
dapesti tárlata elé, hiszen a hatvanegy
esztendős, pécsi születésű, 1930 óta Pá
rizsban élő mester korunk képzőművé

szetének iskolaalapító egyéniségei közé
tartozik: Kupka, Mondrian, Malevics,
Herbin, Kassák s más geometrikus
absztrakt rnűvészek, továbbá a Bauhaus
munkaközössóg eredményeit felhasznál
va ó teremtette meg az Optical Art-ot,
amely a 60-as évek művészetének - a
Popular Al'1t (Pop Art) mellett - két
ségkivül legfontosabb áramlata.

A Műcsarnok kiállítása (október-no
vember) - amelyen mintegy ötszáz
alkotás volt látható - nem okozott csa
lódást; Vasare1y oeuvre-je változatos, ki
fogyhatatlanul ötletes, sokszólamú, 
szó sincsen arról, hogy - mint az Op
Art és Vasarely munkásságának ellen
felei állították - e művészet monoton
vagy egysíkú volna.

Vannak alkotök (Soutine, Rouault,
Giorgio Morandí, Giacometti, Egry Jó
zsef, Kondor Béla és mások), akiknek
munkáí megrendülést, kathartíkus emó
ciókat váltanak ki a szernlélőből. Vasa
rely nem tartozik a művészek e csoport
jához, - ő inkább Henri Matisse-szal
ért egyet, aki egy ízben a következőkép

pen körvonalazta művészí célkitűzéseit:

"Amiről én álmodom, az az egyensúly
nak, tisztaságnak, derűs nyugalomnak
a művészete, amely minden zavaró vagy
lehangoló körülménytől mentes. Az
ilyen művészet minden szellemi 1ényre
- legyen az üzleternbor vagy író
olyan csil!apítóan hat, mint valamilyen
Idegnyugtató vagy akár egy kényelmes
karosszék, amelyben fizikai fáradtságát
piheni ki az ember."
Vas~rely munkáiban se keressük a

drámai szenvedélyek, az emberi lélek
bea zajló vívódások és konfliktusok

megszólaltatását, - emeljünk viszont
kalapot a művész hatalmas technikai
tudása, erős fantáziája, életművének

következetessége előtt. Nagy formátumú,
eredeti, a modern kort öntudatosan vál
laló, a romantikus, arisztokratikus és
individualista esztétikai ideálokkal gyö
keresen szakító művész Ő, aki fütyül a
művészeti gourmand-ok szűk körére, s
egy eljövendő új társadalom új embere
felé fordul. Amíg azonban ez az új tár
sadalom és az új embertípus nem szü
letik meg, Vasarely arra törekszik, hogy
- mint egyik naplójegyzetében írja 
művészetével "fényt és melegséget árasz
szon azokra, akik egyhangú, szürke élet
re vannak kárhoztatva." Egy másik he
lyen így fogalmazza meg művészi el
veit: "A legjobbat kell adnunk ma
gunkból . .. Kötelességünk ez embertár
saink iránt, ugyanakkor azonban így
rójuk le tiszteletünket azoknak a kiváló
művészeknek emléke előtt, akik előttünk

éltek."
A modern magyar piktúra prominens

alkotói nagy megbecsüléssel fogadták a
budapesti retrospektív Vasarely-kiállftást,
Gyarmathy Tihamér festő - egy körkér
désre válaszolva - annak a véleményé
nek adott kifejezést, hogy az elmúlt év
tizedek magyar (és magyar származá
sú) művészei között Moholy-Nagy, Kas
sák, Kemény Zoltán, Vasarelv és Schöf
fer Miklós a legkiemelkedőbbek; Bar
csay Jenő egyik nyilatkozatában ezt ol
vassuk: "Vasarelvt naav művésznek tar
tom ...", - Bartha László festőművész

szerínt pedig az On Art fontossága "nem
kisebb a szürrealizmusénál . .. Vasarely
zseniális leleményének jelentősége szinte
felmérhetetlen."

Ami pedig a közönsézet illeti: a láto
gatók zöme örömmel és büszkeséggel
távozott a műcsarnoki kiállításról. Az
öröm oka a kanott esztétikai élmény
volt. - a büszkesége pedig az, hogy 
a művészettörtónetbon el,ső íznl!n - egy
magyar alkotó döntő beleszólást kapott
az egyetemes művészet alakulásába ...

•
Szabó Júlia "Magyar rajzművészet

1890-1919" című könvve (Corvina ki
adó, 196Q) egy mazvas, kitűnő tanul
mányt, valamint a századforduló s a szá-

. zadelő hatvan nazvszerű mazvar raizá
nak és akvarelliének igen iól sikerült
renrodu!n'ióiát tartalmazza. Rirml-Rónai
nak, Glllácsynak Kernstoknak, Nagy
Ralor<hn!lk, Mednvánszkvnak. Berény
Róbertnek S más mtívészeinknek a kötet
ben s.7ereDlő munkáit gondosan és hoz
záértéssel válogatta ki a szerző.

D. r.
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ZENEI JEGYZETE K

(Tisztelgés Bárdos Lajos előtt.) Bárdos
Lajos hetvenedik születésnapjának meg
ünneplésére megmozdult szinte az egész
magyar egyházzenei élet. A ezervezet
ünnepelte egyik legjelentősebb szervező

jét. Mert hogya kodályi elképzelés és
zenei út valósággá vált az egyházzené
ben, abban legnagyobb szerepe kétség
kívül Bárdos Lajosnak a zeneköltőnek,

karmesternek és pedagógusnak volt. A
z;eneköltőről csak annyit, hogy kórusmű

veiben egy ma még felmérhetetlenül
gazdag világot tárt fel, és sikerült olyan
összhangzattant teremtenie, melyben
szintézisbe jutott a század "modernsé
ge" és az évszázados hagyomány. Miséi
ben pedig mintegy "előlegezte" a zsinati
kezdeményezéseket, I kristálytiszta melo
dikával és ritmikával alkotta meg a
miseforma egy új és végig még nem járt
útját. Annyit azonban már ma is látha
tunk, hogy a legmodernebb magyar mi
sék születésének bölcsőjénél kimondva
vagy kimondatlanul ott lélegzik Bárdos
oatameluik kompozíciója, akár mint min
ta, akár mint felsejlő, szinte öntudatlan
mélységből feltörő zenei emlék. - A kar
mesterről személyes tapasztalataim alap
ján is szólhatok, hiszen éveken át láthat
tam a Mátyás-templom kórusának élén,
amint szinte "bécsi tökéletességgel" idézte
fel Mozart, Haydn és Beethoven miséit, a
kései tanítvány forró áhítatával Liszt
kompozícióit, s valami utolérhetetlen,
légies finomsággal a gregoriánt, amely
olykor-olykor úgy töltötte be a templom
boltíveit, mint szülőhelyén, a bencés
apátságokban. 1926 és 41 között a Cecilia
Kórust vezette, közben aPalestrina Kó
rust is, s húsz esztendeig volt a Mátyás
templom zenei vezetője. Közben a Ma
gyar Kórus élén is hatalmas jelentősé

gű tevékenységet fejtett ki, az Éneklő
Ifjúság mozgalom élén pedig meakisé
relte beteljesíteni a kodályi programot,
és Magyarországot az ének hazájává
próbálta varázsolni. Iskolák százában
működnek ma is azok a pedagógusok,
akik tőle tanulták az igazi művészet sze
retetét, s az ő örökségét plántálják tanít
ványaikba. S mindez csak töredék! Épp
csak említhetjük az OMCE vezetésében
kifejtett tevékenységét, amely újabb egy
házzenei életünk egyik legszebb és leg
jelentősebb fejezetének élére kínálko
zik. (Mint ahogy évről évre a legszebb
templomi éneklések emlékét őrzik mind
azok, akik az OMCE évzáró áhítatán
Bárdos Lajos vezényletével énekelhet
tek.) Csak utalhatunk a pedagógusra, aki
a Zeneművészeti Főiskola modális és
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romantikus összhangzattanát szinte "le
gendás" magasságokba emelte, és Izí
vós, alapos kutatómunkával kísérletezte
ki tantárgyainak anyagát, melyet először

tanított hazánkban.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy Bárdos

Lajos életműve a világ zenei életének
egyetemes értéke, mégis természetesnek
éreztük, hogy hetvenedik születésnapján
elsősorban az egyházzene ünnepelte őt,

mint egyik legjelentősebb mesterét. A
Belvárosi Főplébánia Templom Énekkara
Virág Endre vezetésével, a Liszt Ferenc
Kórus Bucsy László vezényletével, s a
Városmajori Templom Énekkara is ma
gáénak érezte és érzi Bárdos Lajost;,
a műveiből összeállított áhítatok, mi
sék során mindegyik kórus a kivételes,
ünnepi alkalom forróságával, hitelét'el
tolmácsolta kompozíció it. És csak fo
kozta az ünnepi hangulatot, hogy Bárdos
Lajos ismét a kórusok élére állt, s egyik
legújabb szeneményét vezényelte el.
Annak az embernek a gesztusával te~e

- tehette - ezt, aki a templom kóru
sának magaslatáról tekint végig életmű

vén és tanítványainak sokaságán, s az
tán kezükbe adja a karmesteri pálcát:
"Fogjátok és csináljátok!". De ki tudhat
ekkora gazdagsággal mélt6képp sáfár
kodni? Szerencsénk, hogy itt van közöt
tünk, nemcsak mint egy kíbontakozó
korszak legendája, hanem mint annak
élő, alkotó kezdeményezője és beteljesí
tője.

(Kalandozás a hang1Jerserl'ytermekben.)
Vannak hangversenyek, amelyek felül
múlnak minden várakozást, és vannak,
amelyek kielégítetlenül hagyják a hallga
tót, aki tétován kérdi magától, vajon a
karmester, zenekar, szólista indiszpozí
ciója lehet-e ennek magyarázata, vagy a
sa,ját lelkiállapota. Ilyen kétségek között
emlékezem vissza Lamberto Gardelli
1Jendégszereplésére. Mindnyájunkban élt
még budapesti tartózkodásának emléke,
amikor az Operaház hirtelen erőre ka
pott, s nagyszerű bemutatók, pezsgő elő

adások követték egymást. Aztán Gartlelli
távozott, s meglehetősen ellentmondó
hírek érkeztek külföldi sikereiről. Most,
hogy vissza,jött két hangversenyre, min
denekelőtt az tűnt fel, hogy nem válik
meg szemüvegétől. RÖ1)idlátó lett volna
a régebben c.mpaláng olasz val'ázsló?
Vagy csak megöregedett? Ez utóbbi véle
kedést látszott igazolni Vivaldi Négy év
szakjának meglehetősen túll'omantizált
előadása, amely éles ellentétben állt
azzal az egyetlen tétel/el, melyet a Mu-



sici di Homa néhány nappal azelőtt

megszólaltatott. (Igaz, IMusici di Roma:
"hová lett a tavalyi hó", hová lett az
acélos ritmikájú Felix Aio és a csodá
latos mélységekből daloló Enzo Alto
belli? Hová? A Qartetto Beethoven tag
jai, s ahogy növekszik e társaság világ
híre, úgy kopik majd a rómaiaké, kivált,
ha ragaszkodnak mostani műsorössze

állitásukhoz, s továbbra is csak elvétve
játszanak az olasz preklasszikusok al
kotásaiból. Pedig az az egyetlen tételnyi
Vivaldi is jelezte, hol is van igazi ottho
nuk, ahol egyszerre kifényesednek a he
gedűhangok, helyére kerül a ritmus, s
minden olyan tündökletesen kezd ra
gyogni, mint a velencei Szent Márk té
ren!) Persze a Négy évszak előadásánál

Kovács Dénes sem remekelt, elég sok-
. szor szólaltatott meg tisztátlan hango

kat. Am Gardelli még fáradtabb benyo
mást keltett Mozart Linzi szimfóniájá
nak előadása közben, a szimfónia nem
derűsen szökdécselt, inkább vonszoló
dott, s egy-egy felvillanó pillanat bizony
nem kárpótolhatott az egész torzójáé1't.
Hanem aztán - igen, aztán Gardeili le
vette a szemüveget. S a következő pilla
natban tündökletes szépséggel, utolérhe
tetlen ritmikai gazdagsággal, pazar hang
színekkel bontakozott ki a Korinthosz
ostroma cimű Ho.~sini-nyitány. Minden
Hossini-nyitány egyforma, mintha szerző

jük szüntelenül versenyt futna a hangok
gazdagságával, s csak: néha pihen meg,
hogy kilihegje magát. De épp ez a nem
szűnő motorikus - és uquaruikkor dalla
mos - lüktetés adja varázsát is. És
Gardelli egyszeriben átalakult! Démoni
volt, mágikus, izzó és fiatalos, mint ré
gen, amikor meghajolt az Ory gl'ófja
premierjén. Mert ez az ő valódi világa,
s csak most sajnáltam igazán, hogy a
terv terv maradt, s nem vezényli el év
ről évre Verdi Hequiemjét.

Némi csalódást éreztem a János passió
előadásának elején is, melyet Lehel
György annyi hittel, energiával tolmá
csolt az elmúlt hangversenyévadban a
Zeneművés.zeti Főiskola Kamarakórusa
(karigazgató: Párkai .István) és a Liszt
Ferenc Kamarazenakar élén. Mintha in
téseit ezúttal nem fogadta 1,01na meg a
kórus. s a máskor tévedhetetlen. tökéle
tes László Margit és Dene József is
bizonutulankodott, Aztán egyszercsak ki
17irágzott az egész passió, karakterísztí
7wsabbá váltak a szólamok, ímmÚ1' töké
letesen egybezengett az emberi és hang
szeres hang. s mindenki megérezt'?,
milyen nagy tettet hajtott végre Lehel
a passió hagyományos megszólaltatásá
val. Mellette hadd hajtsuk meg az el
ismerés :zászlaját Héti Józse! előtt, akí

nem a tenor szólát énekelte, hanem az
"evangélistáét", annak minden lelki ösz
szetevőjével, hitével, mélyről fakadó drá
maiságával. Igen szépen énekelt Szi1'1nall
Márta s gyönyörűen énekelte második
áriáját László Margit.

André Watts jövetelét megelőzte a
hire, de a fiatal zongorista még a
legendát is felülmúlta. Bámulatosan szé
pen, 7degyenlitetten szólaltatja meg a
zongorát, s azt is igazolta, szinte csak
úgy mellékesen, hogy azért az az igazi
zongorista, aki úgy értelmezi a műveket,

hogy közben nem csapdos mellé lélegzet
állítókat. Watts alighanem a legnagyobb
"felfedezés" Hichter óta. S ez mindennél
többet mond játékáról ...

A Bécsi Filharmonikusokat és vezető

karmesteriiket. Dr. Km'l Böhmöt persze
illetlenség volna felfedezni. Oket már
ismerik a világon mindenütt, s nemcsak
ismerik, hanem a legnagyobbaknak járó
tisztelettel invitálják mindenhová. Mo
zart-estjük felejthetetlen volt. Ahogy
Böhm kibontotta. a g-moll szimfónia
mélyen izzó, feszült drámaiságát, s ahoglI
a Jupiter-szimfónia zárótételében felejt
hetetlen harmóniába olvadt a négy kü
lönböző téma, az mind olyan kivételes
pillanat volt, amilyenhez fogható kevés
akad egy zenehallgató életében. Az egy
szeri, csodálatos élményt adta ez a hang
l'erseny. amely kétségtelenül a Művészeti

H etek cslicspontjává, irányjelzőjévé nőtt.

(Lemezfigyelő.) Kivételes művészi tel
jesítmény ismertetése kívánkozik be
számolónk élére.' Tarjáni Ferenc, a Hádió
zenekar kitűnő kürtöse a főszereplője

a Qualiton LPX 11 3541emezének Mo
zart Tizenkét duóját játssza virtuóz
technikával és derűs humorral, amire an
nál is nagyobb oka van, mert Mozart
alkotása minden valószínűség szerint
"unter Kegelscheiben", azaz kuglizás
közben keletkezett. A felvétel hamarosan
ritkaságnak számit majd, részben a
tökéletes zenei kivitelezés miatt, rész
ben pedig azért, mert mindkét szólamot
Tarjáni adja elő. A lemezen még Beetho
ven és Schumann egy-egy kiirtre í1·t al
kotását hallhatjuk, de a főszereplő két
ségkivül a tizenkét duó. - A Musica ri
naia sorozat legújabb darabja (Quali
ton LPX 11 358) Johann Michael Haydn
emlékl?zetét idézi. Joseph Haydn testvér
öccse nyilván nemcsak korban, hanem
tudásban is "fiatalabb" bátyjánál, a le
mezen megszólaló két szimfonikus alko
tás meglehetősen "sótlan" a nagy
Haydn-szimfóniák .szomszédságában.
Mégis érdemes volt lemezre venni őket,

mert remek alkalmat nyújtottak a Bu
dapesti Filharmonikus Zenekarnak és
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Sándor Jánosnak, hogy bizonyságot ad
janak tudásukróL Másrészt: a világ min
den lemezkiadója izgatottan kutat a pre
klasszikus és a klasszikus korban, akad-e
még újdonság, amellyel ki lehetne elégí
-teni a növekvő érdeklődést. A legkülön
bözőbb összeállítások születnek, s közöt
tük ez a Haydn lemez e-redeti ritkaság,
m.éa akkor ís, ha Johann Michael Haydn
vílága halványabb, érdektelenebb báty
jáénál. Életében ~gyébként kapcsolatba
került NIagyarországgal, Nagyváradon, a
püspökség kötelékében teljesített zenei
szolgálatot, innen szerződött Salzbu7·gba.
Halála után Esterházy Miklós vásá1"Olta
mea kéziratos hagyatékát, melyet most
,a Széchenyi Könyvtár Kézirattárában
öriznek. A két művet annak idején a
Musica rinata kottasorozat is megjelen
tette Darvas Gábor és Somfai László
avatott gondozásában. - Kósa György
Nt/0lcadik szimfóniája, Tardos Béla
Evocatioja és Sárközy István Klarinét
szimfóniája hallható a Qualíton LPX
1297 lemezén. Több ízben alkalmunk
volt már a "Kortárs magyar zeneszer
zők" sorozat kivételes jelentőségét mél
fatni, s felesleges volna szócséplésbe bo
nyolódnunk erről a remek lemezről. Va
Jóban kitűnő kíadvány, méltón reprezen
tálja legújabb zenei törekvéseinket: az
emberiség egészének rémületét és béke
vágllát meglehetősenmodern eszközökkel
-kifejező Kósa-szimfóniában, a Bartók al
kotómódszej'e melletti hitvallást Tardos
alkotásában és az eklektikus zenei eszkö
zöket sajátos népiességgel elegyítő techní
kai kísérletet Sárközy művében. Techni
kailag is, zeneileg is kifogástalan lemez,
«mel'll megérdemli az érdeklődést és elis
merést. - Házy Erzsébet operalemeze
(LPX 11 410) bizonyára "sláger" lesz.
Naat/on szépek a PucC'ini-áriák, és Kurt

Weill Mahagonny cím'Ű művének két
részteze. Az Allami Operaház Zenekarát
alkalmazkodó egyszerűséggel, mindvégig
tökéletes hűséggel vezényli Erdélyi Mik
lós, akinek ugyancsak jelentős része van
a felvételek sikerében. Kevésbé tetszett
a lemez tasakia. Bánó Endrének ennél
sokkal jobb ötletei szoktak támadni ...

Az NDK Kultúrközpontja (BudapelIt,
Deák tér) eljuttatta hozzánk az Eteriu:
legújabb kiadványait is, melueket a Kul
túrközpont boltja árusít. Franz Kon
witschny, az elmúlt időszak egyik leg
jobb német karmestere vezényli a két
lemezen Beethoven III. és VI. szinfóniá
ját. (Eterna 8 20 412 és 8 20 415) Mind
két lemezen a Lipcsei Gewandhaus Ze
nekara játszik, tehát az egyik legrango
sabb, legnagyobb hagyományokra vissza
tekintő zenei együttes. Beethoven szim
fóniáinak rengeteg lemezfelvételét is
merjük. Konwitschny felfogásában első

sorban a lekerekített, puha hangzások
érvényesülnek kitűnően, s néhol új ol"
dalát villal1tja fel a remekművekneTc. A
Ill. szimfónia "lligyabb" karaktere ki
váltképp szokatlanul hangzik az első pil
lanatban, később azonban egyre szeb
ben bontakozik ki a műben k~tségkívül
meglevő noszta.lgikus réteg, melyet a kar
mester csak az utolsó tételben szélesít
heroikus gesztussá. Gyönyörűen sikerült
a VI. szimfónia vihar-tételének megszó
laltatása, a lágy pasztellszínekkel indí
tott tétel - micsoda fúvóso/ef - még
az annak ídején meglehetősen komoly
ellenérveket hangoztató Debussyt ís
meggyőzné. A két szép és figyelmet ér
demlő lemez után érdeklődéssel várjuk
Beethoven összes szimfóniáit Kon
witschny vezényletével.

RÖNAY LASZI~Ö

RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

Az ember tragédiája a televízióban.
Csaknem egy esztendős várakozás - és
tegyük hozzá: felfokozott várakozás
előzte meg Az ember tragédiájának te
levízió-bemutatóját. A pillanatok
amikor megjelent a képernyőn a főcím

éi mozzanatról mozzanatra kibontako
zott, újra éledt Madách remeke - va
lóban ünnepiek voltak. Egy mű - a
magyar és immár a világirodalom klasz
szikus közkincse - ha részleteiben még
kívánni valókkal is, ha néhány megol
dásában vitathatóan is, de egészében
színvonalasan, élménytadóari - megér
kezett a tömegekhez. Ha Szinetár Mik-
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lósnak - a tv-változat rendezőjének 
csak ez a bátor, a Tragédia történetében
új korszakot nvitó, kulturális tett volna
az egyetlen érdeme, akkor is elismerés
illetné érte, Szinetár azonban ennél
többre vállalkozott. Rendezése újabb
előrelépés a korábbi - színpadi - ren
dezésekhez viszonyítva, mint ahogyan
Paulay Ede óta minden újabb rendezés
egyszersmind előrelépés is volt, olykor
sikeres, olykor kevésbé sikeres törekvés a
lényeg kifejtésére, a műben rejlő gondo
lati mélységek mind hiánytalanabb, mind
teljesebb feltárására. Minden klasszikus
alkotás rendezője valamiképpen társa is



.az alkotónak. Feladata nemcsak az egy

.szerű másolás, a szolgaí követés, hiszen
ezt bárki elvégezhetné helyette. A klasz
szíkus alkotások túllépnek a maguk ko
rán, mondanivalójuk egyetemes, egyszer
re szól az adott jelenhez, de a jövőhöz

js. A rendező ezt az egyetemeset keresi
meg, emeli ki: értelmezi a művet. Szí
netár Miklós is arra törekedett, hogy
megmutassa: hogyan szólal meg Madách
ma, mi a mondanivalója a technikai és
tudományos haladás korában élő em
.ber számára. Hiszen ez az ember már
behatolt az atom titkaiba, kitört a vi
lágegyetembe. megvetette a lábát a Hol
don, űrállomásokat hoz létre, s immár
a mindenség távolabbi világai felé tö
rekszik. A rendezői törekvést igazolta a
végeredmény, ami - egészen érthetően

és egészen természetesen - nem hibát
lan, de ugyanakkor művészi, igényes, a
tv-adottságokat figyelembe- vevő művet

állít a nézők milliói elé. Nincs itt szó
Ieszűkítésről. mítosztalanításról, egysze
rűen csak arról, hogy a rendező - az
adott keretekhez 'alkalmazkodva, a kor
szerű mondanivalót kibontva - mellőz

te mindazt, ami lényegtelen, így a "cso
dás elemek" jelentős részét is. Beépített
a műbe viszont tudományos filmbe
téteket, természeti képeket, történelmi
dokumentumokat. Gondolunk itt a mű

vet indító - a világmindenség kialaku
lását, a Föld Iétreiöttét jelképező felvé
telsorozatra. a francia forradalom pla
kátjára, az űrjelenetet kísérő rakéta
száguldásra, mesterséges- hold keríngésre,
stb. Nagyszerű rendezői megoldás az al
vó Adám fel-felvillanó bemutatása is.
Mint ahogy kitűnő - és Básti Lajos sze
repforrnálásában feledhetetlen - Péter
apostolnak, a pátriárkának és a mág
lyára küldött agg eretneknek egy és
ugyanazon színésszel való megíelenítése:
szemünk előtt játszódik le, hogy torzítot
ták a szeretet és megbocsátás krisztusi
tanítását egyes adott történelmi korok
ban (és nemcsak Konstantinápolyban:
a tv-beállítás ezt is érzékelteti) gyűlö

tetté. A tv-változat római színében is
megjelenik a kereszt: amikor Péter
apostol keresztet rajzol a haldokló Hip
pia fölé. Ennek ellentéteként a dölyfös,
földi hatalmához ragaszkodó, s azt bár
milyen eszközzel megvédelmező pátriár
ka kezében már drágakövekkel kirakott
kereszt villog. És ú iabb ellentétként :
az agg eretnek a máglyán egy oszlophoz
kötözve - mintegv keresztre feszítve
- égre emelt szemmel, imát mormolva
ég el. Még egy hasonló párhuzammal ta
lálkozunk: Adárnot a sarkvidéki jele
netben a rendező szembeállítja eszkimó
vá silányult önmagával. Megrázó erejű

a londoni színt lezáró sírbazuhanás, a
falanszter gépesített társadalmának be
mutatása (a szocializmus eszméinek el
torzítása). Az ilyen kitűnő rendezői

megoldások mellebt viszont már-már re
vűként hat a római szín orgiája, az is
métlődő lovasbevonulás, a párigsi kép
(különösen a színes változatban kirívó)
[elmezszerűségestb. Mindez azonban alig
von le valamit a tv-mű értékeiből.

A rendező átgondolt, egységes kon
cepcióját tükrözi a három főszereplő

megválasztása is, jóllehet Adám és Eva
fiatal, pályájuk elején álló megformálót
- Huszti Péter és Moór Mariann
még érezhetően küzdenek szerepük ne-
hézségeivel. ,

Huszti Péter Adárnia kereső, kutató, a
világ történéseiben néhol bizonytalanul
mozgó, de mindig a jobbat, a tisztábbat
akaró, optimistúri (a szónak nem egysí
kú, sematikus értelmében) előre haladó
Ember. Hiba volna ezt az alakítást a
nagy elődökkel összevetni, hiszen ez az
Adám - már a rendezői elképzelést te
kintve is - más, eltérő azoktól. Ha így
nézzük, akkor Huszti főként ott nyújt
teljes értékű játékot, ahol a szerep dina
mikája magával ragadja (mint például
Rómában, Párizsban, a második prágai
színben, a falanszter-jelenetben, stb.).

Moór Mariann dekoratív szépségéhez
szép szövegmondás is párosul. De a
rendezői koncepció pontos megvalósítá
sa, a költői szöveg színvonalas tolmá
csolása ellenére is sok helyütt egysíkú.'
Alakítása így inkább csak ígéret ma
radt: egy jövőbeni érettebb, színesebb,
a madáchi "örök Nő"-höz közelebb álló
Éva ígérete.

Lucifert Mensáros László alakítja ki
tűnően, szerepfelfogása újszerű - de
ugyanakkor nem idegen Madáchtól -,
szerepforrnálása a legnagyobbak közül
való. Madách hivő volt - de nem írt
misztériumjátékot. Még kevésbé akar
ta "megverseini" a Bibliát. Az ő Luci
ferje nem kénkőszagot árasztó, démoni
kus torzalak, nem a vallási értelemben
vett "Sötétség Fejedelme". Fellázad, ki
taszítva osztályrészt követel, hogy ..egy
talpalatnyi rész"-en "a tagadás lábát"
megvetve elrontsa a nagy művet, bu
kásba, öngyilkosságba taszítsa a mű

"koronáját": az Embert. Mindezt "hi
deg tudásv-sal és ,.dőre tarradás't-sal. Az

_ember - a keresztény tanítás szerint 
Isten képének és hasonlatosságának
hordozója. Vele vívja harcát a tv-válto
zat Luciferje - s végül vesztes marad
ebben a harcban. Ezt a Lucifert nem a
kűlső, nem a ruha teszi ördögívét a cél
jaiban ördögi, a szent, előre vivő eszmék
kigúnyolásában, eltorzításában. (így tor-
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zítja el a szocializmus eszméit is a lélek
telen gépemberek társadalmának, a fa
lansaterek világának mozgatójává, ami
teljességgel idegen az igazi szocializmus
tól). A Mensáros által megformált Lu
cifernek nem sikerül bukásba taszíta
nia Isten képének hordozóját, Éva anyá
nak érzi magát, Adám - az öngyilkos
ság helyett - elindul a "küzdve küzdés
és bízva bízás" történelmivé szélesülő

útján. Lucifer Istennel szemben is el
veszíti a harcot. Mensáros László Lu
ciferje kítűnően, a szerep korszerű - és
Madách-hoz hű - értelmezésének megfe
lelően jeleníti meg ezt a ridegen gúnyo
lódó, cinikusan filozofáló, meddő csa
tát vívó Lucifert.

Stílusos, a műhöz illő volt a Liszt Fe
renc műveiből összeállított kísérőzene,

mégis egyes jelenetekben - például a

párizsi színben - indokolatlannak érez
tük. Sik Igor felvételei múvésziek, ér
zékletesen, hangulatot· teremtően köve
tik a cselekményt, az egyes szereplők

játékát és a tömegjeleneteket. Különö
sen .kiemelkedő a londoni színben az el
ítéltről a felbomló vásári forgatágra vil
lanó képsorozat, a falanszter számmá
szürkített embereinek és a büntetésre
ítélt Platonnak, Michelangelonak és tár
sainak vonulása, valamint a zárókép
végtelenbe táruló panorámája.

Minden egybevetve: Az ember tra
gédiája tv-változatának nézői nagy, mű

vészi és felejthetetlen eseménynek vol
tak a szemtanúi, s ebben a vállalkozás
ban nem az árnyoldalak, hanem a ma
radandóak élnek tovább.

BALASSY LAsZLÚ

DOKUMENTUM
SERÉDI BÍBOROS FELSZÓLALÁSA
SZÁLASI HATALOMÁTVÉTELE ELLEN

Huszonöt évvel ezelőtt, 1944. október
15-én kezdődött SzáIasi Ferenc "nem
zetveze:tő" nyilas terroruralma. Ennek a
néhány hónapos korszaknak szégyenle
tes, szomorú történetét számos vissza
emlékezés, tanulmány, adatközlés vilá
gította már meg az elmúlt években.
Mindeddig kiadatlan maradt azonban az
a jelentős és rendkívül érdekes doku
mentum, melyet az esztergomi Prímási
Levéltár 180/1945. szám alatt őriz. Az
itt található iratokból ismerhető meg
Serédi bíboros-prímás, esztergomi érsek
alkotmányjogi érvelésre alapozott tilta
kozó akciója Szálasi Ferenc hatalom
átvétele ellen. Valamennyi írás Serédi
bíboros sajátkezűleg írt levélfogalmaz
ványa és azok mellékietei.

Szálasiék az alkotmányosság látszatát
azzal is biztosítani akarták, hogy az ak
kori magyar törvények értelmében, né
mi késéssel ugyan, de összehívták az
ún. Országtanácsot. Az 1937. évi XIX.
törvénycikk ugyanis a kormányzói szék
megüresedésének esetére a főhatalmat

az; országtanács kezébe tette le.
Horthy október 15-én történt lemon

dása után az Országtanács 1944. októ
ber 27-én ült össze először. A tanács
összetétele a következő volt: Tasnádi
Nagy András képviselőházi elnök, báró
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Perényi Zsigmond felsőházi elnök (ők

ketten voltak az országtanács elnökei),
dr. Jakab Mihály, a Kúria másodelnöke
(mint jegyző), sipeki Balázs KorrIéI, a köz
igazgatási bíróság másodelnöke, SzáIasi
Ferenc, mint miniszterelnök és Beregff1l
Károly, mint honvédelmi miniszter (e
két utóbbi jelenléte ellen, egy visszaem
lékezés szerint, alkotmányjogi észrevé
telt tett ugyan az egyik elnök, mert nem
volt írásbeli kinevezésük. Tényleges je
lenlétüket azonban eltogadták.) Jelen
volt Serédi bíboros-prímás is, az idézett
törvényintézkedésnek megfelelően.

Ezen az országtanácsi ülésen tette meg
a bíboros felszólalását, melyet ő maga
történelmi jelentőségűnek nevezett. Ha
mérlegeljük, hogy hol és mikor hang
zottak el ezek a szavak, akkor méltán
nevezhetjük bátor kiállásnak. A ma
gyar nép túlnyomó többsége - minden
jogászi érvelés nélkül - tisztában volt
a nyilas uralom törvénytelen, népelle
nes, embertelen jellegével és részben
passzív, részben aktív ellenállást tanú
sított. Serédi a maga módján, száraz
nak tűnő alkotmányjogi fejtegetésével
kapcsolódott az ellenállásba és legalább
azt akadályozta meg, hogy Szálaslék az
alkotmányosság álarcában tetszelegje
nek.



A felszólalás szövegét - nyilván Szá
Iasi utasítására - kihagyták az ülés
jegyzőkönyvéből. Serédinek többszörö
sen kellett követelnie - a. levelfogal
mazványok tanúsága szerint -, hogy
rnegküldjék neki a [egyzőkönyvet, Ami
kor ez megtörtént, tovább folytatta le
vél útján a küzdelmet azért, hogy fel
szólalásának szövegét utólag csatolják
a jegyzőkönyvhöz. Ezért írta le saját ke
zűleg fejtegetését és küldte el novem
ber 22-én az országtanács tagjainak, köz
tük elsősorban a már Sopronba mene
kült Tasnádi Nagy Andrásnak is.

Serédi 1944. október 27-i beszédének
legérdekesebb részei szó szerint ezek
voltak:

"Nagyméltóságó Elnök Úrnak! Igen
tisztelt Országtanács !

Mindnyájan megtekintettük a kor
mányzó úrnak legmagasabb tisztéről

szóló lemondó levelét, melyen ugyan,
mint velünk együtt Tasnádi Nagy And
rás elnök úr őnagyméltósága hangos
szóval is megállapította, miniszterelnöki
ellenjegyzés nincsen, de mert a rajta le
vő kormányzói aláírás valódiságához
kétség nem fér, hitelesnek kell am el
fogadnunk. Ezért a lemondó levél értel
mében forma szerint megüresedett a
kormányzói szék. úgy, hogy ezen az ala
pon az 1937. XIX. tc. értelmében az Or
szágtanács megkezdheti működését,

Azonban nem hallgathatom el, hogy a
kormányzói szék tényleges és .jogszerint
való megüresedése a kormányzó úr le
mondásának egyéb körülményeitől is
függ. Ezekhez most nem tudok teljes
határozottsággal hozzászólni, mert a rá
dió és az újsághírek teljes bizonytalan
ságban hagynak. Először ugyanis azt
hirdették, hogy a kormányzó urat eltávo
Iították, sőt várbeli lakását lőtték is,
úgyhogy mind a magyar, mínd a né
met (ezt a szót később áthúzta és fö
léje írta: "másik") oldalról voltak ha
lottak is. Ha ez így van, akkor a kor
mányzó úr lemondása erőszak miatt ér
vénytelen. Később meg azt mondották
a rádió és az újsághírek, hogy a kor
mányzó önként mondott le, és helyezte
magát német védelem alá, nem tudom,
ki ellen. Ha ez így van: akkor tényleg
is, alkotmányunk szerint is bekövetke
zett a kormányzói széküresedés esete,

A rádió, a sajtó és a miniszterelnök
úr közlése alapján megállapítható, hogy
Szálasi Ferenc a kormányzói hatalmat
de facta átvette és gyakorolja, hiszen
például már minisztereket is nevezett ki,
pedig ez nyilván a kormányzó jogkö
rébe tartozik. A kormányalakítással
megbízott államférfiú ugyanis csak ki
szemeli a mlniszteri tisztre szerinte al-

kalmás személyeket, de a kinevezés a
kormányzóra tartozik, akinek a kiválasz
tott személyeket kinevezésre felterjesz
ti. Azonban a kormányzói hatalom át
vétele és gyakorlása alkotmányunk sze
rint de iure érvénytelen. Érvénytelen
akkor is, ha a kormányzó a maga ha
talmát akár írásban, akár - mint a
rádió és a napi sajtó meg kormány-nyi
latkozatok állítják szóval adta át
Szálasi Ferencnek, mert a kormányzó
nak az 1920:1. tc. és az 1937:XIX. tc.
szerint nincs joga a saját hatalmát akár
egészen, akár részben másra átruházní."

Ezután a bíboros kifejtette, hogy miért
nincs joga erre a kormányzónak, majd
így folytatta:

"Abban a feltevésben, hogy a kor
mányzói szék valóban jogilag is meg
üresedett, elfogadom, hogy az Ország
tanács megkezdheti működését, amely
nek fó feladata a széküresedés meg
szüntetése azzal, hogy a kormányzói
szék megüresedésének megállapításától
számított nyolc napon belül összehívja
a kormányzóválasztó országgyűlést. Én
ide vonatkozóan azt az indítványt ter
jesztem elő, hogy az Országtanács java
solja a november 3-ra összehívandó or
szággyűlésnek, hogy ne kormányzot, ha
nem a nagykorú és arra alkalmas ma
gyar állampolgárok közül ideiglenes ál
lamvezetót (órszágvezetőt, nernzetvezetőt)

válasszon, még pedig titkos szavazással.
Tekintettel az elkövetkezendő béketár
gyalásokra, de ezektől függetlenül is, a
jelölt semmiféle politikai párt tagja
nem lehet, ha pedig eddig az lett volna,
pártjából ki kell lépnie. A megválasz
tottnak a kormányzói jogkörból csak
annyit adjunk át, amennyi az állam éle
tének folytatásához okvetlen szükséges.
Hivatalában addig marad, míg az új,
törvényes kormányzó esküjét le nem te
szi, illetve a törvényes kormányzó szé
két el nem foglalja. Én azért indítvá
nyozom ezt az ideiglenes megoldást,
mert - bár a két Ház határozatképessé
ge bizonyosan meglesz - mégis mind
annyian érezzük, hogy az országgyűlés

jogilag ugyan igen, de erkölcsileg már
nem képviseli az egész nemzetet, hiszen
tagjainak egy része le van tartóztatva,
más része katona, ismét más része orosz
megszállás alatt van, vagy már nem tud
megjelenni az országgyűlésen.

A 'Választásnak érvényessége
amennyiben az országgyűlés índítványom
mellőzésével kormányzot, vagy teljes
hatalmú ideiglenes államfőt óhajt a
nemzet élére állítani, - a kormányzó
lemondásának érvényességén kívül ter
mészetesen éppen úgy, mint az ország
gyűlés többi aktusának (határozathoza-
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tal, törvényhozás stb.) érvényessége az
.országgyűlés tagjainak szabadságától is
függ. Ezért tisztelettel kérem a minisz
terelnök urat, hogy az országgyűlés ösz
szes letartóztatott tagjait bocsássa, vagy
bocsáttassa szabadon, továbbá, hogy az
országgyűlés két Házának elnökéhez
olyan átiratot méltóztassék intézni,
amely szerint az országgyűlés tagjainak
-szabadságát, kivált hivatalos országgyű

lési szereplésük alkalmából, ezekben a
zavaros időkben az ide vonatkozó tör
vényeken túl külön is biztosítja, úgy,
hogy azokat felszólalásaikért, szavazá
saikért stb. sem a hivatalos karhatalom
emberei, sem felfegyverzett felelőtlen

elemek bántalmazni nem fogják."
Szálasi, aki nyilván megértette ebből

a felszólalásból, hogy nem számíthat
Serédi támogatására abban, hogy nyílt
terroruralmát a fennálló alkotmányjogi
törvényekkelleplezze, megpróbálta pusz
tán elvi, elméleti jellegű fejtegetésnek

minősítení az elhangzottakat. Ez ellen.
a bíboros Tasnádi Nagy Andráshoz in
tézett december 4-i levelében is tiltako
zott: és kijelentette, hogy felszólalása
elméleti és gyakorlati jelentőségű volt.

A felszólalás szövegét végűl is csatol
ták a jegyzőkönyvhöz. Az ügy egészen
1945 márciusáig húzódott. Ekkor már
küszöbön állt az országnak a német
megszállás és nyilas uralom alóli teljes
felszabadulása és Serédi prímás hirtelen
halála is.

Serédi Jusztinián egyházpolitikai és-
közéleti működésének teljes elemzése, a
tanulságok levonása történetírásunknak
még el nem végzett feladatai közé tar
tozik. Annyit azonban az idézett iratok
ból megállapíthatunk, hogy alkotmány
jogi eszközökkel vívott küzdelrne Szálasi
uralmának törvényesitése ellen mínden
képpen politikai szereplésének pozitív'
oldalán könyvelhetö el.

ROSDY pAL

?\IENNYORSZÁG, POKOL, TISZTÍTÓTŰZ
A MAI EMBER KÉPZELETVILÁGÁBAN

"Az égi Jóság, melyen sohse száll át
irigység árnya, önmagában égve
szórja az örök szépségek sugarát."

(Mennyország)

"Itt sóhajok, sírás és csikorogva
száz jaj hangzott a csillagtalan e]en,
hogy könnyem rögtön eleredt csoroaca:"

(Pokol)-

,.. .. második Ország kerül íme szóra,
ahol kitisztul az emberi szellem
s méltóvá lesz, hogy legyen ég lakója."

(Tisztí-tótűz)

Két éve hangzanak fel ezek a szavak,
Dante Isteni színiáték-ának sorai a 'I'há
lia Színházban, rnindig zsúfolt nézőterek

előtt. "Te Deum szól bennem az ember
hez Dante istenén keresztül" - vallot
ta az előadás rendezője a bemutató al
kalmával. S azóta estéről estére a kö
zönséghez is szól és számvetésre, lelki
ismeretvizsgálatra ösztönöz. Rákényszerít
arra, hogy szembenézzünk a kérdéssel:
létezik-e számunkra túlvilág és hogyan
létezik? Milyennek látjuk ma, a tudo
mányos és technikai bravúrole korában
a mennvország, a pokol és a tisztítótűz

-képét? Az Isteni színiáték egyik legutóbbi
előadásának szünetében a közönségtől

kértünk választ. Az alábbiakban a mín
ket érdeklő feleletek összefoglalásai kö
vetkeznek.

1. A mermyország a megtalált és
örök birtokba vett Isten. A pokol az el
veszített Isten. Az út vége, ahol ítélet
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után jobbról a mennyország fogad, balról
pedig a pokol mélye tátong. Az örök
fény és az örök sötétség. Az Isten köze
lében kijelölt magasság vagy az ember
telen szakadék. A rend beteljesedése:
amikor a véges emberi lény visszaszár
mazik alkotójához. az abszolút létező

höz. A halállal véget ért földi próba si
kerei és sikertelenségei, s életünk utol
só órájában adott végső igen vagy nem,
hit és tagadás döntik el sorsunkat eb
ben a téren kívüli világban. Úgy tűnik,

hogy földi keretek között a teljes ön
megvalósulás, az ember lényegi erőinek

tökéletes kibontakoztatása nem lehetsé
ges, csak relatív módon. Éppen ezért
tölt el bennünket optimizmus a végtelen
irányába: a túlsó világtól önmagunk
elemi felszabadulását, a lélek minden
titkolt vágyának realizálását várjuk. A
kapott értékekkel jól gazdálkodó, sokol
dalúan fejlett ember csak iU juthat
olyan állapotba, hogy biztosítsa uralmát


