
XII. állomás

,Tésu8 meghal a here8sten

Viaszként olvad 6. És fénybe fúl
a táj, mindenütt vad tűzvész világol.
Ö, minden sir i lepel hogy vakít!
Ö, hajnal kel a börtönök falából!
Egy lángoló kard döf az ég felé,
a nap sistereg, szénjekete katlan.
Hol vagy Isten? A légbe markolok.
Dörgés csattog. Éj sötétlile alattam.

XIII. állomás

A tengerből kél új birodalom.
Vegyük le sarunk, iuduljunk feléje.
Az Éden. ez! Ott magaslik a fa,
ezt az Úr tulajdonának itélte.
Most kereszt névvel nő a Golgotán,
s vá'Uságot teTem az emberi lénynek!
Ó, nemes gyümölcs, érett, véTpíros,
ágaidról leoidozunk mi téged!

XIV. állomás

Jésuat 8írba te8sik

Megtörtént. A jöldben nyugszik a test,
kihiilt, hogy mi, emberek lánggal égjünk,
meztelenül, hogy vér és veriték,
jaj és baj mutassa. testvériségiink.
Szedelözködjetek, menjünk haza.
KésőTe jár, alszik a táj az éjben.
Ne féljetek! Mi lelkünk mécsesét
táplálja, többé el nem ég egészen.

Bitteí Lajos fordítása

NAPLÓ
VI. PÁL PÁPA VIETNAMRÓL

"Szerány és fegyvertelen" fáradozásnak nevezte VI. Pál pápa a saját és a
katolikus egyház lépéseit a vietnami béke érdekében, melynek "ereje csak azok
ban a keresztény és emberi indítékokban rejlik, amelyekből fakad, de gyenge
azokhoz a rettentő nehézségekhez képest, amelyeket le kellene küzdení."

Az alábbiakban a Szeritatya Vietnammal kapcsolatos megnyilatkozásaiból idé
zünk, melyeket színte a háború kezdete óta ímtéz a világhoz, mert - amint am
a Podgornij szovjet államfőnek 1965 decemberében küldött táviratában hangoz
tatta - "az az összecsapás, amely ezt a boldogtalan országot vérrel mocskolja be,
súlyos fenyegetést jelent a világ békéjére nézve".

1966 szeptember - VI. Pál pápa Christi Matri Rosarii kezdetű enciklikája:
"Távol-Kel,eten még mindig elkeseredett háború tombol, még mindig kegyetlen
harcokat vívnak. Ez arra int bennünket, hogy amennyire tőlünk telik, ismét és
még határozottabban lépjünk fel a béke fennmaradásáért. Úgy érezzük, hogy a
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Gondviselés akaratából, mínt közvetlen elődelnknek, nekünk i~ az a hivatásunk,
hogy türelmes, fáradhatatlan munkával, mi nden terhet vállalva őrködjünk a béke
felett és igyekezzünk megszüárdítaní azt. Felelősségünk alapja az a tény, hogy
az egyház egészét gondjainkra bízták; az egyház pedig, mint a nemzetek fölé
emelt jel, H2m kötődik politikai érdekekhez."

1966 október - a páva Leoele a vietnami pÜSJJöki karhoz: ..Tudiátok meg 
hiszen erről már többször is biztosítottunk benneteket - közel érezzük magun
kat mogpróbáltatásaitokhoz és szerctnénk még jobban megér'.eni aw,odalmaitokat
és osztozni apostoli gondjaitokban. Feleslegesnek tartjuk ismótemi, honv ennek a
nemes nemzetnek az ügyeit magunkévá tesszük és nem szűnünk me.~ .állandóan
és erőteljesen felhívni miriden nolaárt. különősen avolrat, akikriek kezében van
a nép sorsa, dolgozzanak a lelkek megértésén és e~ségén, mort ezek a ténvezőí

a mezők békés és nyugodt munkájához való visszatérésnek és az olyannyira ld
vánt politikai és társadalmi reformok megvalósításának.

Érdeklődésünk irántatok és hazátok iránt arra késztet minkot, kfsél'eliünk
meg úiabb lópéseket annak érdekében. hogy siettessük azt a napot, amtkor meg
szünvén a feP:yvet"ek zaja, ismét közeledni tudnak egymás felé a lolkck, és ],i
használjunk minden alkalmat, bármely csekély le!:'yen is ,,7, il vúlscíg b0kés É"
igazságos megoldásának sikere érdekében. Úrv vól iük, aposroI! )liv;ü'\~lmkbf)l fa
katló kötelességünk. hogy folytassuk ezt a feladatunkat addi?: a pill,maUr-:, m['~

a feltámad I Krisztus kívánsága és' üdvözlete, béke legyen veletek. valóságga nom
válik a kedves vietnami nép számára."

1967 júliusának egyik vasárnapján a Szent Péter tére'/! egJlberlJJült tömenhez:
"Vasámapi imánk alkalmával gondolataink újólul'( a Távol-Keleten letéleződött

helyzet felé fordulnak. Ugyancsak aggodatommal tölt el bennünket a közel-keletí
konfliktus fenyegetése éppúgy, mirut a világban másutt is egyrep;v,Jkmbban frl
lelhető növekvő veszedelem, mely az ellentétek fokozódásában gYÖkere7ik .. Az
emberek mindinkább szembehelyezkednek egymás'"l s Ielkülctük "'''!j'e el]cnsÉp:p
sebbe válik. Annál inkább meg kell őriznünk nvuaatmunkat. t.'í"r;vi1iJg-nss,í~ul11G,t

és reménveinket. Az ima mindig új erőt kölcsönöz, ezért fohászkodunk fúradha
tatlanul továbbra is az általános kiegyenlítődés és bizalom létrejöttéért."

1967 december - a pápa karácsonyi iizenete a? emberiséghez:
"Vietnam esetében igazi veszelvről. vilásrvcsvélvről van szó. Vllústvcszélvrő].

melvet ellcnőrtzhetetlen körülmónvek közvetlen kőzr-livé és végzptessé tehetnek.
mivel olyan PUS7títÓ erők brtokába jutotit a mai ember, arnilvenokke! eddig nom
rendelkezett. Pedig nem kellene tovább reU.egnüpk s az egymás<al szemben álló
felek becsülete sem szenvedne kárt, ha Vietnam f.elett újra f'elragyogna a béke'
derűs ege."

1968 nO'L'emberének eouil: vasárnap1án a Szent PétCT tércn etrubeauiil; tö
meghez: ,.Imádkozzunk a békéért. azért a bé.kéért, amely az egész világ forró
óhajtása lett. Sajnos. úgy látszik, Vie'namban nem míndeayík háborúzó fél
óhajtja a békét. A béke azonban nemcsak a tűzszüneten múl ík és nemcsak
azon, hogy lemondanak a fegyverek alkalmazásáról, hanem azon, hogy az em
berek gondolkozása a józanság, az igazságosság és a szabadság magasabb szem
pontjainak megfelelően alakult-e át.,. Sajnos, az érdekeltek nem mindegyikének
lelkében érett meg még az a magatartás. amely biztosítja az igazi békét."

1968 december - a pápa levele Joseph Marie Trin-Nlw-Khue-Iwz, Hanoi
érsekéhez: "Csupán a kedvezőtlen körűlmények gátoltak meg bennünket abban,
hogy Hanoiba utazzunk. Üt.unk célja aj. lett volna, hogy a kemény megpróbálta
tásokhoz bátorítást adjunk és kifejezésre juttassuk. mennyire szívünkön viseljük
sorsotokat. Am legalább üzenetünkkel kívánjuk kinyilvánítani mélységes együttér
zésünket, mivel jál tudjuk, mermyire szükséges, hogy szolgálatunkkal mellétek
álljunk."

1969 december - a pápa karácsonyi békeszozata: ,.A világon ma uralkodó
eszmék nem valósíthatják meg az igazi békét, mert önzők, szűkkeblüek és egyol
dalúak. Csak egyetlen eszme vezethet a világbéke megvalósulásához : az egyetemes
szeretet eszméje! Az embereket nevelni kell a békére, mert ennek gyökere a szí
vékben van. Csak ha erre fogékonyak lesznek, akkor újíthat juk meg a világot
gondolkodásában, társadalmi rendjében, politikai életében,"
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Németh László nem kapott katedrát
Debrecenben." Ettől a sors, mint Az én
icatedránt bevezetőjeben mondja, "a
magyar irodalomtudományt, dc őt is
mcgmontctto". Nehéz is elképzelnünk
u~ más katedrán, mint a saját "szabad
cgyeteméén". De ez a szabadegyetem
abban az időben, amelyből Az én ka
tetiram tanulmányai valók, kiváló ki
egészítője vol.t a "szabályos" egyetem
nek. Ezen az; irodalom, a Jegujabb is,
jobbára tananyag volt; Németh László
nál még a reg! is frissen lüktető élet.
Talán mert ő nem a céh szabályai sze
rlnt nyúlt az irodalomhoz. Ha sikerül
ct debreceni pályázat, alighanem hama
rosan lehetetlenné is vált volna a céh
bern; H3 oktatás szakemberei ugyanis
nem nagyon szeretík az olyan oktatót,
aki nemcsak vallja magát tanulónak.
hanem valóban tanul is. míközben ok
tat. Akadt egy-két ilyen' rendellenes je
lenség akkor - póld.iul Kerényi Ká
roly, vagy Szerb Antal -, de rossz
szemmel is nézték őket a szakmának a
szakma tekintél vét óvó korffeusai. S
még mindig jobb, hogy Németh László
katedra nélkül maradt, mint ha, már
akkor kedvét szegték volna holmi hi
vatalos és kollógiális igyekvések, me
lyek a leatedrák fegyelmébe akarták
volna betörni.

Mert ennek a katedra nélkül maradt
katedranak a világában mindent in
kább megtalálni, mint a tanmenetele ki
tervelt következetességét és a tudomá
nvos konforrnizrnus engedelmességét.
Rendszer, alkalmazkodás? .,Ez,ek
az írások - olvassuk az előszóban

- nem a katedráról. hanem a ta
nulópadból szólnak ; az Irodalomtörté
netet nem tanítom. hanem tanulom
bennük, s ét kötet épp arra lehet pél
da. hogy az élő irodalommal elfoglalt
kritikus, a maga munkáin dolgozó írá
mint érzi szükségét, hogy irodalmun
kat majd itt, majd ott, látszólag rend
s7.erte1en ül , s:~á7aC!os távolságokban
megszí]a, am!,g míntr-ov tizenöt év alatt
lzgató knlandokl.ól, érzéki észleletekből

összeáll egy í rodalomtővtánetf'éle, mun
kásságána]; pótol! alapja és támasztó
ka."

Szüksézét érzi ma iro és élő iroda
lommal elfo,,'lalt kr-itikus ennek a do
log alanvetően táplálkozás jellegét már
a kife'iezéssel is hangsúlyozó ,.megszí
"ásnak"? Úgy látszik. nem nagyon.

Nem nagyon még általában maguk az
irodalomtör.ténészcrc sem; egyre inkább
korszakoknak. lehetőleg mínel apróbb
ra tagolt korszakoknak vannak "specia
Iistái", s egyre kevésbé vannak olya
nok, akik elemi szukségíetnek érzik,
hogy egesz irodalmunkkal is Ioglalkoz
zanak, itt-ott mcgszívják, és esetleges
szakterületüket ís :az egész irodalom ősz

szetüggésében lássák. Arról meg már
színte kár is beszélni, milyen végzetes
feledésbe süllyed régi irodalmunk, s
mennyire "réginek" minósül maholnap
minden, ami a legmaibban mainál csak
évtizedekkel is korábbi, rnennyire el
és kivettetik az érdeklődésből, az íro
dalern szerves életéből, s mind na
gyobb lendülettel és mind hangzato
sabb ürügyekkel a tananyagból is.
Hadd idézzem még míndig Németh
László előszavát. "Ma - írja legvégül
- amikor régibb irodalmunk egyre in
kább kicsúszik a közönség tudatából, s
az ifjúság irodalomszeretete is néhány,
medernnek tartott költő ismeretére, em
leaetésére zsugorodik, tán nem lesz fö
lösleges az emlékeztetés, hogy ez az
irodalom mit jelentett egy korábbi
nemzedék írójának, s hite szerint mí
lyon kohézív erőt, hovatartozást szí
hatnának belőle ezután is egy lazuló
nemzet szétgurulóban levő atornjai."

Nem, egyáltalán nem fölösleges em
lékeztetés; es valóban mcgszivlclendő

példa Az én katedrám.
Mire példa? Elsősorban talán arra,

hogyan lehet élőn, és mennyire éiőn, az
élet igényével kel! általában az iroda
lomhoz, és benne a régi irodalomhoz
közelední. "Öröm nézni a kitűnő kom
poziciót" - mondja Németh László a
Debreceni Disputáról : és ez nem szó
Iam : minden mondatából kiérzik az
öröm, amivel a szövegot nézi, ízleli, új
raéli. Nem filoIóg kedvteléssel, hanem
a lélegzés, az izmok örömével. Ezért lis
lát meg jóval több aktuális életet a
szövegben a filológus érdeklődésű vizs
gátatnál. Számára 18 szöveg nem "tudo
m irivos anyag", hanem emberi élet.
Tájékozódása nem "szakmai" . jellegű,

hanem vitális igényű: életre kelt, hogy
élettel gazdagodjék; vérét örnlesztí át,
egy-egy régi. elmerevült szervezetbe,
hogy aztán ő maga is több legyen az
e. ej ével és a melegévcl, és mai magát
igazoló rokonsáeot prezentáljon a múlt
tal közös vérkeringésben. "Pironko-

• Az én katedeám. Ma'gvető és széoíroda Imi Kőriyv.khadó. HIH9.
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dom, amikor ebben a nyelvben a lel
kerriet rnegoblftem" - mondja Heltai
prózátáról. Igy olvassa ezt a régi ma
gyarságot: lelkét öbliteni benne, fölfris
süini tőle; és nem a filclóg vagy a nyel
vész vadász szimatjával, hanem "pirolJ1
kodva", a közvetlen személyi kapcsolat
részvételével, enqaqement-jával.

Azt mondia könyve egy má-
sik helyén: "A régi magyarság-
nak a postillák, vitairatok, blb-
Iiaforditások, könyörgések, disputáló
drámák voltak a regényhez hasonló
rontos műf'ajai. Ezekben van letéve an
nak a korszaknak a nyelvi hatalma,
emberi láza, Írói erőfeszítése, kultúrate
remtő heroizmusa; mindaz tehát, ami
az irodalomtörténészt érdekelheti." Igen;
érdekelheti, ebben a föltételes mód
ban: mert általában - néhány nagy ki vé
teltől eltekintve, amilyen például Hor
váth János volt - nem ez érdekelte a
.,szakmát", nem a művekben megörö
kült s kellő átéléssel ma is kitaninfha
tó, hajdanvolt emberi láz és írói erő

feszítés. Ha viszont ezt próbáljuk meg
fölidézni. "betűkukacoknak átengedett
művekből izgató olvasmány lesz ; csak
ne a mai szépirodalom kellékeit keres
sük bennük, hanem az emberi hevet &,
er~, amely a maguk idejében létre
hozta."

Persze valami kis igazságuk azért a
gyanakvó "betűkukacoknak" is volt és
van. Nem abban, hogy "beWkukacok".
hogy 'lern látnak ki a maguk kis Ió
Iiáns-birodalrnából, nem többnvire már
II szornszéd fóliáns-birodalomra sem.
Hanem abban, hogy ennek a másfajta,
élményí, a ..kultúrateremtő heroizmus"
tetteit kereső megközelítésnek is meg
vannak a maga veszélvei. Egy tényt
szét lehet rágni, szúként el lehet por
Iasztaní : amíg a tények területén ma
radunk, változatlanul tény marad. Egy
"heroizmus" azonban már sokkal bi
zonytalanabb valami, és ki-ki a saját
heroizmus-fogalma és eszménye szerínt
értékelheti és magyarázhatja. s rakhat
belőle aztán alapot a saját ilyen vagy
amolyan "heorizmusa" alá. Meg kell
tehát tartani az egyensúlyt, s a szemé
lyes élmény szárnyait - "az ügy érde
kében" - mindig jó megterhelni az
"objektív tények", vagy ha tetszik. a
filológiai hitellesség ballasztjával. Úgy,
ahogyan ezeknek a tanulmányoknak a
többségében láthatjuk: még anyaggal
dolgoznak, nem puszta "eszmékkel" ,
vagy éppen indulatokkal.

Hogy Németh Lászlót nem kötötték a
tudományos dogmák és illemszabályok,
az természetes; annál is inkább. mert
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nem a tudományt akarta tovább epi
teni, hanem ő maga akart " épülni" és
másokat is hasonló épülésre serkenteni,
Méltán híres Kemény tanulmányának
fogalmazása szerínt: "Nagy értékeinket
megóvni, a változásokban kitartani, a
történet alkalmait a magyar nép javára
kihasználni" - ezt akarta, és az idők

súlyosodásával egyre inkább ezt, és
egyre inkább úgy, ahogyan ő a magyar
nép javát és természetét láota. Mások,
lehet másként látták; de ez más kér
dés. Más kérdés az is, mert inkább egy
megírandó pályaképre. mínt egy alkal
mi könyvismertetésre tartozik, hogy
a magyar nép javának értelmezése sze
rint hogyan módosul, szizorodik, válik
ezv-ezv p-setben a korrábbinál mcreveb
bé Németh László nézetc irodalmunk
némely sarlealatos kérdését és mozza
natát illetőleg.

Csak egy példát említek erre: állás
pontját a nvelvújitásról. Az 1930-ból
való Kazinczy tanulrnánvban olvassuk:
Kazinczy ,.a stílus fnrradalmára 'a tar
talommal szemben s no: ú i, édesebb, lá
gvabb. kerekebb s '7:1. i inl ejtett. rövidebb
szavakon és mondattaaokon tova gördü
lő, telibetalálóbb stílusnak rt forrndal
mára a régi. ször-letes, csikoraó, fhrma
kerülgető stílussal szemben." Éünen
csak utalva a "h-Hbetaláló" f'ortalrnazás
ra. mely - a fi;Jtal Németh László
módián tudóskodó körülménveske
il.p~.?k helv"'tt néhánv lénypges 'szóvai!
inhh;';"';J rnindent meg tud mondrmí. a
kÖVf'~tkező hekp7,(lpshAD H nvelvú iítás.
"lső~()rbfln Kavinczv Rtílusár01 izen ta
Hln;JDRzt olvashattuk. hogy a ma-ra
ideiében "az édes ú i stíl" volt. és ha
ú idonsánára ..rátgazítmk a fülünket",
akkor ..megértjük a kortárs Ir-ók lellee
sedését". Nos, tíz évvel későbbre már
nem sok maradt ebből a meaértésből.

A Janus-arccal című tanulmányban,
rnelyben egyébként. már érezhető 'az
akkori időkre jellemző magyar "sorskll
tatás" némi szándéka (de ez szí ntén
más kérdés), egy }\ludQ idézethez fűz

ve végül is ezr olvassuk: "Nem kivéte
les részletek ezek; az egész mű ilyen
minden atomjában. Hogy a nvelvú iítás
ra nem volt' különöse.n nagy szükség:
Faludi minden árnyalatot győző prózá
ja önmagában is bizonyítja... De per
sze a nvelvújítók ezeket a könyveket
nem ismerték vagy elfelejtették ..."
Ami persze nem is egészen így van:
ismerték, és nem is felejtették el; ha
nem ismerve őket és tudva róluk még
is mást akartak, többet, fürgébbet, mo
dern érzések és gondolatok kifejezésé-

,re alkalmasabbat. ahogyan a tíz évvel



korábbi tanulmány látta is. Mi történt
e közbülső tíz évben? Németh László
fölfedezte volna Faludit, a saját ko
rábbi nézete cáfolatául ? Valószínűbb,

hogy nem a súlyok változtak a mérleg
serpenyőiben. hanem maga a mérleg
változott. Hogyan, miért, mennyíben?
- ez az, ami már arra a bizonyos meg
írandó tárgyilagos pályaképre tartoz
nék.

Erre a recenzióra tartozik viszont, hogy
Az én /catedl'ám tanulmányírójának arcvo
násait rögzíteni próbálja. Magának az
írónak a ceruzájáj kérheti kölcsön eh
hez: saját szavaival jellemezheti.
Ahogv ő maga is saját magát jellemez
te, bár akaratlanul, egyik legkorábbi
irodalomtörténeti esszéjében, a Sylves
ter nyelvtanáról írottban. "Azok közé
a nagy képzettségre támaszkodó. spe
kuláló tudósok közé sorozzuk. akikben
a tények nem mozdulatlan rönök, de
új és új hipotézisek építőkockái." És:
"Az a született kettősség birkózik ben
ne is. amely minden nagy tudósra jel
lemző: heves indulat. amely a ronpant
anvavot a szenvedély erejével köti ön
mazához s egy folyton ezvbevető,

kombináló. eldobó és vállaló kész
ség, amely a szellem született ruga
nyossága."

Ez az anvacoj léthez kötő szonvedély,
ez a komhináló, eldobó és vállaló kész
ség (amelvben az eldobó semmivel sem
volt kps",delmesehb a vállalónált ; a
múlt irodalma, mint az élet ..izaató ka
Iandia", s a múlt írott emlékeinek az
az "é1'zpki észlelése", amelynek nvo
mán dúsan sarjad föl az élet: - leg
inkább talán ez volt az, ami olyan ab
laldáró frisseséggeL a bátorság, a gon
dolkoflni-merps olvan rl"""nvos nS7tnn
zésévf'l hatott a7:01<'1'a, akik annak idf'
jén, p'f!V nemzedékkel fiatalabban. Az
én katedrám tanulmányait azon fríssl-

KÉPZŐMŰVÉSZET

B o k r o s B i r m a n s z o b r a i és
r a j z a i. öt évvel ezelőtt, 1965 január
jában halt meg Bokros Birman Dezső

.szobrász; hetvenöt évet élt, kőzlekedési

baleset áldozata lett. Az ő emlékének
áldozik a Nemzeti Galéria dísztermé
ben megrendezett kiállítás, amelynek
anyagát Csap Erzsébet muzeológus
gyűjtötte össze.

A tárlat látogatói arról bizonyosod
hattak meg, hogy Bokros - a sokgyer
mekes újpesti félproletár-félkispolgár
család kűzdelrnes pályát megfutott fia

ben, műhely-melegen olvashatták a
Protestáns Szemle hasábjaín, meg a
Tanú egymást követő számaiban. S
aki ma' olvassa őket, kötetbe gyűitve:
ma is újraérzi az egykori serkentő él
ményt.

Vannak a könyvben szemlélet-fordító
tanulmányok, mint A Nyugat elődei

1932-ből; fölfedezésszerű, nagy anyagis-'
merottel és könnyű írói tollal megírt
rövid esszék, míntaszerű, csupa-élet
arcképelc, rnint a protestáns kor és a
tizenhetedik-tizennyolcadik század port
résorozatának legtöbb darabja (köztük a
remek Bethlen Miklós, vagy Bethlen
Katát megidéző Sziget Erdélyben, a
Csolconai s aztán a könyvnyi Berzse-.:
nyi); vannak írások, amelyek az igazi
nagy magyar esszé, a Péterfy-féle mél
tó folytatásai, mint a Széchenyi, vagy a
Kemény Zsigmond; vannak vitára ser
kentő, nagy kísérletek, mínt a Magyar
ritmus: - ha "tanulópad" Az én ka
tedrám, mindenképpen olyan danuló
pad, amelybe érdemes beülní. Még
akkor is, ha a Németh László ajánlot
ta közös tanulást itt-ott inkább vitára
cserélnénk. Kivált a későbbi dátumú
írások némelyikénél, s ott sem annyi
ra a tények "érzéki észleléséről", mínc
inkább arról a magyar jelleg- és sors
szernléletről, amely néha az észlelés
irányát is meghatározni látszik. Sőt

nem is annyira magáról a szemléletről,

hanem inkább csak arról, mennyiban be
folyásolja, esetleg mennyíben vezeti fél
re itt-ott az észlelést.

'I'eavűk hozzá: mégha itt-ott érzésünk
szerint félrevezetné, végső soron abból
is haszon származik: ú] szempontok
fölvetődése, régiek átértékelése, s akár
miről Iezven szó, míndenben az élet.
egész személyiséget állásfoglalásra ser
kentő. tehát még a tagadással is te
remtő árama.

RÚNAY GYÖRGY

- nemzedékének (Medgyessy Ferenc
és Ferenczy Béni mellett) legjobb ma
gyar szobrásza volt. Életsorsa mosto
hább volt, mint Medgyessyé vagy Fe
renczy Bénié, oeuvre-je is sokkal kisebb,
mirrt két kiváló szobrász-kortársáé, 
egy életmű súlyát azonban nem a mű

vek száma, hanem azok orlginalltása és
hitelessége dönti el, e tekintetben pe
dig Bokros Bírman a közelmúlt rnű

vészetének (és nemcsak a magyar mű

vészetnek l) élvonalába tartozik.
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Kitűnőek a portréí, így a Beczkói Bí
ró Henrik múgyujtöróí, lVlasaryk cseh
szlovák államelnökról, Gáspár Endre
muíordítóroí, Keleti. Artúr koltőröl A-é
szüít arcmasok (amelyek Rabinovszky
Máriuszt a Quattrocento szobrászainak
munkáíra emlékeztették, s amelyeket
Thomas Mann, Karinthy, Kassák, Füst
Milán is megcsodált), az övé az egyik
Iegszuggesztivebb Ady-ábrázolás (amely
1'01 Csiriszka joggal írta Hatvany La
josnak 1927-betr1: "Bokros Ady-feje gyö
nyörű ..."), klasszikus értékű a "Kalapos
öilliarcmás", szíven ütő a "Rokkant ka
tona", remekmívű az "Anya és leánya"
(1922) is, a konvencionális, pszeudo
klasszikus alctszobrászatnak hátat for
dító dústestű női figurák sora ís ("Ma
dame sans gene", "Asszomy teknőspe

kával"), a groteszk, fanyar "Dom
Quijote" is (amelyet Kállai Emőtől Ko
valovszky Mártáig számos jeles múvé
szetí írónk a két háború közötti ma
gyar plasztika egyik csúcspontjaként
tart számon) vagy az 1955-ös önportré,
- az öregedő, kora művészetí eletében
inkább csak megtűrt művész rezignált
hangu önvallomása a pálya végén.

Bokros Bírman munkásságának fon
tos részét alkotják a tus- és Jerétaraj
zok, amelyek - kusza, izgatott vona
laikkal - igen elütnek a tipikus szob
rász-rajzoktól. Kiváltképpen szép da
rab egy "Férfifej-vázlat" (tus, 1927),
erv katapos önarckép 1947-ből (ugyan
csak tus) és egy festősapkás önarckép
(rőtlirajz, 1952). Hogy a művész

amíg élt - mennyíre nem.. foglalta el
a művészeti köztudatban az őt megille
tő helyet, erre mi sem jellemzőbb, mint
Pataky Dénes 1960-ban kiadott "A
magyar rajzművészet' című könyve,
amely 191 akvarell és grafika repro
dukcióját tartalmazza, s ezek között
nem szerepel egyetlenegy· sem Bokros
Birmaritól ...

Bokros magát realista szebrásznak
vallotta (pl. abban a cikkében, amely
a Magyar Művészet 1948. évi 5. szárná
ban jelent meg), - a politikában szo
cialista volt (szoros kapcsolatban ál-
lott a második világháború előtt es
alatt működött szociáldemokrata mű-

vészcsoporttal), esztétikai hitvallá
sa a művészi alkotó tevékenység SLa
badságának elvén nyugodott, s így a
felszabadulás után a "fauve", szürrea
lista és absztrakt művészeket tömörítő

"Európai Iskolá"-hoz csatlakozott.
Alkotói hagyatéka, emberi lénye,

művészetpolitikai állásfoglalása egy',
aránt méltók az utókor tíszteletadásá
ra.

200

v i d é k i le i á II i t á s o k, Február
végén zárult a szentendrei Ferenczy Ká
mly Múzeum új szerzernényeínek kiál
lítása, amely arról adott hírt, hogy
1969-ben sok becses műtárggyal gazda
godott "a festők városának" képtára. A
rnúzeum szakemberei - élükön dr. Ik
vay Nándor igazgatóval - megvásárol
ták Ferenczy Károly "Bimbi" című ko
rai í'estrnényét, továbbá Czóbel Béla
több képét (a Iegkvalttásosabb közöttük
egy francia 'plébános portréja és egy
parázsló koloritú csendélet), Barcsay két
- erőtől feszülő - mozaikvázlatát, Vaj
da Lajos egy Iestményét és egy nagy
méretű szénrajzát, Bálínt Endre gyer
tyatartós kon-poz.ícióját, Szántó Piroska
"Derengés" című pasztelljét. Deim Pál
"kolostori feljegyzéseit" és "Háborús
ikon"-ját, Bisztrai Farkas Adám vörös
márványból faragott fekvő női aktját.
E miicek mindegyike múzeumi rangú, 
akárcsak Kmetty János "Nagybánya"
című kis vászna és elmélyülten "megol
dott gyümölcscsendálete; e két utóbbi
mű a mester ajándékaként került a Fe
renczy Múzeumba.

A székesfehérvári István király Mú
zeumban "Az 1919-es Tanácsköztársaság
képzőművészeti vásárlásai" című tárlat
voLt látható a téli hónapokban. A kom
mün művészetí direktóriumában értékes
művészek és műtörténészek (Ferenczy
Béní, Antal Frigyes, Wilde János stb.)
foglaltak helyeit; nekik köszönhető,

hogy szerenesés kézzel, példás hozzáér
téssel történt az államí gyűjtemények

gyarapítása. A korszak legjobb meste
relnek - Gulácsynak, Nagy Balogh Já
nosnak, Moholy Nagynak, Nemes Lam
pér th Józsefnek, Czigány Dezsőnek

alkotásai kerültek múzeumi tulajdonba
1919 tavaszán és nyarán. A Székesfe
hérvárott kiállított művek között az
egyik legkiemelkedőbb Matísse ked
ves növendékének. Perlrott Csaba Vil
mosnak ..Krisztus levétele a keresztről"

című expresszív erej li festménye.

*
A művészeti könyvkiadás újdonsagai.

Az 1969-es év utolsó heteiben könyvki
adóinknál (elsősorban a Corvinánál)
számos - figyelmet és elismerést ér
demlő - művészeti, művészettörténeti

könyv látott napvilágot.
"A művészet kiskönyvtára" sorozat

ban jelent men Mucsi András rnuzeoló
gus kismonográfiája a XV. század első

felében élt magyar festőtől, Kolozsvári
Tamás mcsterről. akinek szárnyasoltá
ra az esztergomi Keresztény Múzeum
egyik büszkesége. Mucsi nemcsak össze
foglalja a korábbi művészettörténetírás



Kolozsvári Tamással kapcsolatos ku
tatasi eredményeit, de új gondolatok
kal, új feltevésekkel is gazdagítja a
Kolozsvári Tamás-irodalmat. A repró
dukciókból az tűnik ki, hogy ez a több
mint félezer évvel ezelőtt élt művész,

akiről nevén kívül alig tudunk egye
bet, monnyí re modern festő ... A fel
támadó Krisztusról festett képének va
rázslatos kolorit ja például Chagall palet
táját idézi emlékezetünkbe.

Mucsí - könyvecskéje 20. oldalán 
azt írja, hogy Tamás mester anakro
nízmusai "szándékosak". Nem hinnénk,
hogy így lenne; inkább arról van szó,
hogy a régi korok művészei híjával vol
tak a történelmi érzéknek, - anakroniz
musaik szándéktalanok. (Hadd hi
vatkozzunk itt Lukács Györgynek arra
a megállapítására, hogya történelmi
regény. is - viszonylag - újkeletű je
lenség, a XIX. század elején született
meg; Walter Scott előtt csak történeti
tárgyÚ, a történelmi atmoszférát nélkü
löző regények voltak.)

Kolozsvári Tamás fennmaradt nyolc
festményét (illetve e képek közül töb
bet) az elmúlt emberöltők során átfes
tették, kiegészítették. (Mucsi is közli ezt
egy rövid mondatban.) Az olvasók leg
többjét érdekelte volna, hogy az egykori
restaurátorok jó minőségű, gondos, lelki
ismeretes munkát végeztek-e? Kár,
hogy a könyvecske írója e kérdésben
nem nyilvánít véleményt.

A művészeti zsebkönyv-sorozat másik
újdonsága Heitler László festőművész

és művészeti író pályarajza Beck Ö.
Fülöpről. Beck Fülöp volt (öccsével, Fé
mes Beck Vilmossal és Vedres Márkkal
együtt) az akadémizmussal. a plasztika
törvényeit semmibe vevő századvégi
pszeudo-szobrászattal való szakítás kez-

ZENEI JEGYZETEK

(BEETHOVEN KILENC SZIMFONIÁJA
LEHEL GYÖRGY VEZÉNYLETÉVEL)

A Magyar Rádió és Televízió Szim
fonikus Zenekarának stúdióhangvel'se
nyei minden esetben magas művészi

éh'czetet szereznek a jelenlevőknek is,
a 1'ádióhallgatók millióinak is. Egész
évben változatos és színvonalas műso

rok sorával szolgálja a rádió zenei ve
zetősége a népművelés ügyét, s nem fe
ledkeznek meg arokroi sem, akik "nem
középiskolás fokon" hallgatják a ze
nét. Elsősorban számukra vezényelte el

dernényezője, - az új magyar szobrász
művészet úttörője. Ö (és említett két
társa) készítette elő a talajt a követ
kező generáció nagyjai - Medgyessy,
Ferenczy Béni és Bokros Birmari Dezső

- számára, Beck Ö. Fülöp azonban nem
csupán mint előfutár méltó az utókor
megbecsülésére; jó pár munkája - így
a Mikes Kelemen érem, az Assziszi
Szt. Ferenc dombormű, a "Keresztrefe
szítés" (Király György irodalomtörté
nész síremlékén), az "Ifjúság kútja''
című aktkompozíció a Rózsadombon, a
művész önarcképe vagy a tömör, nagy
erejű "Menyecskefej" a magyar
szobrászat standard-művei közé tarto
zik. Beck Fülöp grafikusként is kora
legjobbjai közé tartozott (Gombosi
György "Új magyar rajzművészet" cí
mű könyve több mesteri vázlatát közlí) ;
sajnáljuk, hogy a könyvecske egyet sem
mutat be a művész rajzai közül. Heitler
munkája egyébként nem csupán a rnű

vészetí ismeretterjesztés ügyét szolgál
ja hasznosan : a kis kötet tudományos
értékei sem csekélyek.

Kondor Béla tizenkét grafikáját (kő

zöttük néhány Blake-, Madách- és Ba
bits-illusztrációját) tartalmazza a Cor
vina által kiadott mappa. A reprodu
kált ceruzarajzok, rézkarcok, Iitográ
fiák és monotípiák a művész különbö
ző alkotói periódusaiból adnak ízelítőt.

Az előszót író Németh Lajos művészet

tönténész joggal sorolja Kondort ~zok
közé a - nem nagyszámú - festőink

és rajzolóink közé, akiknek rnunkáiban
"mítosz- és szimbolumteremtő erő fe
szül.", s akinek alkotásai "a katarzis
erejével törnek be a néző lelkivilá
gába." Kár, hogy a remek nyomatokat
szegényes, gyenge minőségű tasakban
hozta forgalomba a kiadó.

D. 1.

Lehel György Beethoven összes szim
fóniáit. A kitűnő karmester alighanem
mosi érte el miioészeténetc csúcsát:
ezekben az években a klasszikus és
barokk zene új és írj remekeit hódítot-
ta meg a maga s.zámára, s majdnem
misulequil: hatalmas alkotással kapcso
latban volt saját és jelentős mondani
valója, olyan, amelyet a mű keletkezé
sének kora hitelesít, de amel.y a mi
számunkra bomlik ki igazi teljességé
ben. (Bach János passióját Lehel tolmá- -,
csolásában több izben is elisme1'éssel
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méltattuk, de ugyanilyen méltánylás il
leti azt az elmélyült, a tragikus és de
rűs árnyalatok iránt is fogékony elő

adói gesztust, ahogyan Mozart szimfó
niáit uezénuelie az egyik rádiózenekari
matinén.) Beethoven kilenc szimfóniá
jának tolmácsolása azonban még ezek
után is hatalmas előadói vállalkozás,
hiszen idestova épp ezek a' hatalmas
művek válnak a legkon'l)encionálisab
bakká, s olykor éoeku) kell várnunk,
amíg a rengeteg szürke előadás közül
hirtelen felfénylik egy-egy tétel, olukor
egy frázis, aztán ismét következnek a
hagyományokón edződöt~. de azokhoz
semmit hozzá nem tévő előadások sora.
Amikor először olvastam Debussy
Crochet úr című könyvét, majd nem
sokkal utána !ionegger remek Zene
szerző vagyok-ját, lázadoztam: az ellen,
amit a hangvej'senyek előadói gyakor
latáról és il műsorokról irtak. Pedig
igaz: teljesen a zene szelleme ellen va
ló az a gyakorlat, hogy mindegyik
hangversenyen szereoel Beethoven va
lamelyik szimfóniája, mintha ezek a
kivételes remekművek nem a zene ün
nepnapjairól hoznának hírt, hanem a
j'utin szüj'ke gyakorlatainak szánta vol
na őket szerzőjük. A zenészek néha
nem minden él nélkül jegyzik meg: "A
hetediket karmester nélkül már jobban
tudjuk . . ." És - sajnos - igazuk van.
Beethoven szimfóniái utcai slágerekké
váltak, egy'-egy jellegzetes motivumu
kat vígan [iituiirészik; máskor táncdal
alapjáwl szolgálnak, csak éppen arra
kell évtizedekig várni. hogy úgy halljuk
végre a szimfóniát, ahogy anagy mes
ter meaálmodta. Ottó Klemperer egy
egy Beethoven ciklusa után éoeku; nem
érdemes hangversenyen Beethoven
műveket játszani, az értők ugyanis azt
moruluik: ilyen élményben úgyis csak
egyszer lehetett részem, el sem megyek.

A rádió uoruükozásában. persze egé
szen más a helyzet. Ez nem - nem
csak - hangverseny. hanem jelentős

tömeg ízlésének formálása, nevelése. És
csak örülni lehet annak, hogy ez a ze
nei nevellés il.yen rendkívül igényes
formában, magas színvonaIon folyik.
Mert ha nem is mindegyik szimfónia
megszÓlaltatása sikerűlt egységesen,
tény, hogy ooltak a sorozatnak kiemel
kedően szép pillanatai. Mind,iá,'t első

alkalommal megdöbbentően hitelesen
ragadta meg a karmester azt a zenei
mornentumot, amikor a klasszikus
szim.ioniku» hagyomány egyszerre ki
tágul. még egy dimenzióva! gazdagszik,
s valósággal kaput nyit egyrészt az én
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szinte gátlástalan kifejezése, másrészt a
kor hangulatának zenévé ala7dtása felé
az Első szimfónia záró tételében. Ez a
személyesség, vallomásos hé'L' hatotta át
a Harmadik szimfónia lassú tételét,
amelyben érzékelhettük, hogy a zene
költő dédelgetett álmainak, reményei
nek mond búcsút. Kűlön is érdemes ki
emelni az Ötödik szimfónia egy pilla
natm sem ,lankadó feszültségét, amely
még fokozódott a záró tétel diadalmas
lüktetésében. E mű előadása volt talán
az egész sorozat legemlékezetesebb ese
ménye. Igen szépen sikerűlt a Hetedik
szinte démonikus vágtatásának érzékel
tetése, s a Nyolcadik bursikóz humo
rának kiieiezése is. "Beethoí.'en szim
fóniáiban az élet tükröződik a maga
tel.1ességéoen és ga.zdagsápában" - 01
'L'assuk Fürnberg Két találkozás című

-regényében. A Rádiózenekar és Lehel
György érdeme, hogy e szép sorozat ke
retében sok mindent megsejthettűnk,

megél'ezhettünk e teljességbő!l.

*
(LEMEZFIGYELÖ.) A magyar hang

lemezek gazdag választékából minde
nekelőtt a Kortárs magya?' zeneszerzők

sorozat egyik legutóbbi darabja, Su
gár Rezső Hősi éne7~ című oratór'iumá
nak felvétele érdemel emlitést, A mű

közel húsz esztendeje született a ma
gyar zene fejlődésének abban a fázisá
ban, amikor Bartók és Kodály eszmé
nyeinek kontinuitását ugyancsak pró
bára tette a meglehetősen sematikusan
értelmezett és kivitelezett zenei gya
korlat. A többé-kevésbé e-rőltetett prog
rammal született alkotások közül mesz
sze kimagaslik Sugár oratóriuma, a Bu
davári Te Deum és a Psalmus egyenes
folytatása, s annak bizonysága, hogy az
oratórium-műfaj hagyományai is beleil
leszthetők a korszerű zenélésbe. Su
gár Rezsőnek ráadqsul' ..ezerencséje" is
volt bizonyságtevő 7dsérletében: olyan
művész támogatta szövegével, mint
Romhányi József. Kettejük egYűttmű

ködésének eredménye ez a harmoniku
san felépitett, rend7eivül koncentrált,
gazdag zenei anyagat mozgósító tizen
négy tételes alkotás, melure annak ide
.ién megél'demelten kapott Sugár Rezső

Kossuth-díjat. Bizonyára már sokkal
előbb érdemes lett volna e kitűnő mű

vet lemezre 'L'enni, bár kétséf',telen,
hogy ennél jobb előadásban aligha si
kerűlhetett volna. Mind a szólisták
(Déry Gabriella, Komlóssy Erzsébet, Si
mándy József, Melis GyiJrgy) , mind az
együttesek (Budapesti Kórus, Magyar



Aliami Hanqnersemjzenekar}, mind az
annak idején a bemutatót is vezénylő

Forrai Miklós érezhető szeretette,l és
lelkesedéssel állítják a mű szolgálatába
tudásukat és tehetségüket, s ennek
eredménye a kitűnő ellőadás. (Hungaro
ton LPX 11 418).

Világviszonylatban is páratlanul ér
tékes és érdekes felvétel a Magyar nép
zene I. négy lemeze (Qualiton LPX
10095-98), me ly az UNESCO-val ko
produkcióban jelent meg, a Magyar Tu
dományos Akadémia és a Néprajzi Mú
zeum anyagából. Az utolsó órában sZű

letett ez a felvétel, amikor a n&pzene
mind szűtcebb területre szorul vissza. és
az ási népi dallamkincs mind [elismer
hetetlenebbé válik a rakódmányo-k alatt.
E lemezsorozaton talán ezért is, már
csak nép- és korcsoportok zenéjét hall
hatjuk, de kivételesen sikerült váloga
tásban, ami Ra.ieczku . Benjámin érde
me. (A válogatás a következő fejezetek
re oszlik: Régi tipusok, Európai örök
ség, ÚJ stilusú dallamok, Hangszeres
zene, A nénszokások; dallamai.) A kü
lönböző korok dallam kincsei olykor ré
gebbi teirételeke-a szólalnak meg, ez nö
veli hitelességüket, hiszen a 1'égebbi
lemezeken még sok olyan frazírozási,
ldfejezésbeli érdekességre figyelhétünk,
amelynek ma már legfeljebb csak nyo
mát kereshetiül~. A lemezek technikai
színvonala ilyesformán természetesen
nem lehetett egységes, osztatlan maradt
1)iszont a hagyomány, meiunek: felidé
zését és méltó mea.szólaltatását, meg
örökítését oly nyomatékosan szorgalmaz
ta Kodály Zoltán, aki e kiadványsoro
zatnak is fős,zerlwsztője volt haláláig.
A négll lemezen megszólaló, az évszá
zadok távolából üzenő népdalkincs csak
első lépés egy nagyon fontos, nemzeti
önismel'eWnk. lelkiségünk megismerése
szempontjából is igen jelentős úton.
Csak a legnagyobb elismeréssel s~ólha

tunk mindazokról - névsorukat jetsora
kozt_atja bevezetésében Rajeczky Ben
jámin -. akik időt és áldozatot nem
kímélve ltiizremiikiuitek: e lemez anya
(Jának összeállításában, és természete
sen a Hanglemezgyártónak, amely 11'
hetővé tette a sorozat kiadását.

A Német Demokratikus Köztársaság
Kulturális és Tájékoztatási Irodáiának
lemezújdonságai közül egy érdekes,
szokatlan vállalkozás és egy kitűnő át
vétel érdemel említést. Haydn A terem
tés és Évszah:ok című oratóriumának
legszebb kórusrészleteit hallgathat,juk
az egyik lemezen (Eterna 8 20 620).

Akit nem csüggeszt el a meglehetősen

giccses címlap, nagyszerű zenei 'élmény
részese lehet Helmut Koch és a Berlini
Rádió Ének- és Zenekarának jóvoltá
ból. A művekből kiragadott kórustéte
lek ugyants hiven érzékeltetik az alko
tás egészének drámai izzását, mélyről

fakadó, bensőséges hitét, zenei megva
lósításuk pedig egy-két helyen minden
eddigit felülmúl, ami azért is nagy szó,
mert a francia f etnétet, amelyet mi is
ismerünk, a "lemezek nagydíja" büszke
eim tulajdonosa.

Wagner Walkül' című operájának ke
resztmets:z:etét Solti György vezényli
ugyancsak Ete1'1w lemezen (8 20 930). A
szolisták: Brigit Nilsson, Hégine Cres
pin, Hans Hotter, James King, Helga
Dernesch és mindazok, akik annak ide
jén a Decca felvételében késziilt kivé
teles értékű és szépségű változat sze
replői voltak. Solti Györggyel, a nagy
tekintélyű karmesterrel eddig, sajnos
pódiumainkon nem találkozhattunk sze
mélyesen. Sajnos, mert ez a felvétel is
bizonyítja, milyen kinételes ihlette l és
érzékkel bontja ki a Wagner-zene monst
ruózus szövedékéből a drámaiságot, s
hogyan képes ezen a hatalmasra rnére
tezett színpadon nagyon is emberi ér
zelmeket érzékeltetní. Remek felvétel,
melunel: eredeti tökéletességét az átvé
tel is teljesen megőrizte,

A Lengyel Kultúra (Budapest, VI.,
Nagymező u.) legérdekesebb Ilemezúj
donsága Katarzyna Giirtner Beat-misé
je (Muza XL 0475). A negyven perces
mise és a három kis pasztorál rendkí
vül t)áltozatos, dallamos, 1'itmikus zenei
elemek sokaságát mozgósítja. A hazai
kísérletek ismeretében azt mondhatjuk,
hogya lengyel beat-mise lényegesen
hagyományosabb, a ritmIkus elemek
helyett inkább a daHamot helyezi elő

térbe, amit csak fokoznak a mise szép
orgonabetétei, meluek: azonban inl-:ább
Messiaen s,zerzeményeire emlékeztetnek,
mint egy beat-mise rész!eteire. A szer
ző sok népi elemet is felhasznál zené
jében, ez az eljárása uauancsatc a me
lodikus elemek túlsúlyát eredményezi.
(Ami persze - lévén miséről szó 
egyáltalán nem kivetni való.) Zenei
megvalósítása igen diszkrét, hiányozn,.ak
belőle a falrepesztő hatásvadaszat már:'
már közhellyé váló megoldásai. Kama
raszerűséqe, benső,~égessége nagysze
rűen. alkalmassá teszik templomi hasz
nálatra. Érdemes lenne nálunk is elő

adni, így összehasonlítási lehetőségeink

is teljesebbek volnának.

RÚNAY LASZLÚ
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Ii'lLMEK VILÁGÁBÓL

Egy őrült éjszaka (magyar). Irta és
rendezte: Kardos Ferenc; kép: Kende J.;
zene: Eötvös P.; föszereplők: Kállai F.,
Mensáras L., Szirtes A., Törőcsik M.,
B. Tyszkiewicz.

Kardos Ferenc filmjében, - melynek
óvatosan az "abszurd komédia" alcímct
adta -, valójában nincs semmi abszur
ditás: tulajdonképpen a természe tessé
gével tűnik ki. Cselekménye és gondo
Iatrendszere akárcsak az elmúlt
évek számos csehszlovák filmjében 
ízomorf'ikusan Ieképezik a társadalom
helyzetét és ezzel együtt a vele kapcso
latos közhangulatot. Amí bakugrás, me
részebb váltás előfordul, az a komédia
műfajából következik, s ennek lehetősé

geit a ket főszereplőki is használja: Kátiai
kímeletíenüí és látható élvezettel gú
nyolodik, de nem kisebb a jelentősege

Mensáros vesébe látó, fölényes íróniá
jának sem. Szerepkör-ük jóformán csak
azt a célt szolgáíja, hogy kiemeljék és
még nevetségesebbé tegyék a körülöt
tük folyó hitvány manípulációkat, A
maguk médján ők is szélhámosok, még
is mérföldek választják el őket az al
kalmazottak ..szeúemteíen, parlagi ész
járásától, a "szalámi-ta~tikán" alapuló
csalásoktól, ahol mindig csak apródon
ként, egy kicsit, a toxozatossag elvét
gondosan betartva károsítják meg az
embereket; a leglényegesebb különbség
közöttük elsősorban az, hogy az ellen
őrök szokatlan szabadelvűséggel nem
csak a többiek, hanem saját szélhámos
ságukkal is tisztában vannak, nem ho
mályosítják el ezt valamiféle teore
tikus megfontolással, a közért-alkalma
zottak azonban még önmaguk előtt is
Ietagadnák, hogy hazudnak, és becsap
ják a világot, és a legszívesebben az
egyszerű dolgozó ember demokratikus
pózában tetszelegnének.

A két álellenőr is nyerészkední akar;
ők a pszichológiai manipuláció eszkö
zeivel szeritják sarokba a boltvezetőt

és munkatársait: zavart keltő beszélge
tésekkel, egymás összeugrasztásával.
több párt kialakításával, a vélemények
szabad cseréiével ; csak miután fokoza
tosan kiderül a sok csalás, primitív
sikkasztás, olcsó megvesztegetés, azaz
áldozataik elvesztették véglegesen am
az erkölcsi alapot, amelyről elitélhet
nék mások csalását, távoznak ".ango
losan" az aznapi bevétellel.

Az alkalmazottak még jóformán te
hetetlenek az új, fejlettebb módszerek
kel szemben. Az eszes fondorlatokkal,
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akonjunktúrák megnyergelésével tör
ténő ügyes nyerészkedest legfeljebb ki
csiben gyakorolták, a primitív csere
kereskedelem szintjén, ahol eladó és
vevő közvetlenül csapja be egymást.
Mégis nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb

megtanulják majd az elegáns új mód
szereket. Engedékenyen alkalmazkodva
azellenőrökhöz, a holnap ba már tiszta
lappal lépnek: a .Ielesleget egészében
eltüntették a központi fűtés kazánjai
ban, s most már csak a bevétel ellopá
sa képezheti vizsgálat tárgyát. Az ő

bűnösségüknek nincsen nyoma. Ebben
a tanulékonyságban alapvetőerr külön
böznek Gogol Revizorának tehetetlen,
a változásokra képtelen hőseitől.

A fílm ügyesen álcázza, hogy tulaj
donképpen modern Revizor-iörténetről

van szó. Első pillantásra valóban leg
feljebb a szereplők Iantáziaszegény,
korlátolt kispolgári léte hasonlít a drá
mai öshöz. Figyelmet érdemel továbbá,
hogy Gogol művében csak egy ellenőr

volt; valamint a becsületes, gazdája
szélhámosságain átlátó szolga, aki a ki
semmizett népet képviselte; a filmen
már csak két, egymással egyenrangú
ellenőr szerepel. A különbség legfel
jebb annyi közöttük, hogy Kállai ellen
őre szívesebben tréfálkozik, közléke
nyebb az alkalmazottakkal, és nem ve
ti meg a kínálkozó érzéki örömöket
sem; Mensáiros tartózkodóbb, kifino
multabb lény, inkább a "manipuláció"
szellemi irányításával foglalkozik, Két
ségtelen tehát, hogy még a klasszikus
típusok sem maradnak érintetlenek az
idők szelétől. Ahogy a forgatókönyv
abszurdnak, a rendezés komédiának,
úgy Eötvös Péter zenéje krirninek ál
cázza ezt a társadalmi drámát; igye
kezetük sikerrel járt.

Szeressétek: Odor Emíliát! (magyar,
színes, cínemascope). Ida: Tóth Zs. és
SándorF.; kép: Zsombolyai J.; zene:
Tamássy Z.; rendező: Sándo1' Pál; fő

szereplők: Szabó Gabriella, Bulla E.,
Sulyok M.

Gondos részletkídolgozás, mcsterség
beli iskolázottság, alapos szerkesztés,
egyszerű és jól kezelhető témaválasztás
jellemzi ezt a filmet. A szeroplök szala
goeskaitól az intézeti ágyak Iodráíg (s
nem utolsó sorban a szabadkígyósl kas
tély) minden bizonyíthatóan hiteles és
korabeli. A vadonatúj ra kipofozott sze
cesszív díszletek közott marionettfigu
rák játsszák el a kerekded történetet a
frappáns befejezésig: kétség nem fér



hozzá, hogy nundennek úgy kellett le
zailanía, ahogy a film mutatja, lega
lábbis a művészi-eszmei értelmezés
pszeudorealista világában. A filmkon
cepció hermetikus közegébelll ugyanis
a hí talességet a stílarts klisékkel műta

jilal?; tamadhata tlantil biztosítani lehet.
különösen ha elméleti alapozással kö
tik ("357;e: mí sem természetesebb, mint
hogy az eredeti és tiszta egyéniséget az
elnyomó társadalom elpusztítja. Ennek
legkózenfekvőbb útja a romantika óta
az ii ngyilkosság. így van egy hulla,
amely hatásosan tájékoztatja a nézőt

arról, hogya film is befejeződött. A hul
1M olőkószrtő ncvelésügyí kaloda pe
dig hálás alkalom arra, hogy társada
Ioml.rtttkát gvakoroljanak, józanul,
mértékletesen. A nevelőtestület tagjai
csupa olyan sze-vepet játszanak. ami·lyet
előre várunk tőlük: az igazgatónő kon
zervatív (természetesen a halálba ker
geti 11 f'őszerepl őt), a fizikatanárnő ra
cionális. az apúcn természetesen türe
lemre inti a nyugtalankodó fiatal ra-

nárnőt, a lányok pedig nem szeretik
egymást. Ha még színestechnika, szé
lesvászon és szereplőbáj - negyvenkét
gimnazista lány - is rendelkezésre áll,
elk.erülhetetlcri a jólszabott eredményes
ség. A kiegyensúlyozott megvílágítású
képek a tavaszi derűt, a harmonikus
színeket, az arányosság varázsát vetítik
a néző elé. Ezzel a varázslatos eszköz
tárral ostorozzák a mí lleneurni évek
szemfényvesztéseit: a társasági illem
tartalmatlanságát, s valamit a frázis
pufogtató hazafiaskodásból. Mindez
Odor Emília öngyilkosságának gondos
alapozását szolgálja; a koncepeionális
logika kedvéért - a hagyományos rea
lizmus szabályainak megfelelően

mínden elem gondosan támogatja a
másikat, jóformán csak ezért a kölcsö
nös támogatásért vannak. • A tartalom
és forma egysége ennélfogva vitathatat
lan. Szép film tehát a Szeressétek Odor
Emíliát. Akárcsak a benne szereplő ke
cses vonalú szecessziós bútorok és ruhák.

UNGVARY RUDOLF

RÁDIO MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

Színes és tanulságos összeállítást' mu
tatott be a Kossuth Rádió "Hazugok és
szemtényvesztők' címmel, Lendvai
György válogatásában és összekötő szö
vegével, Horváth László szerkesztésében.

A hazugság - mírit azt a műsor be
vezetője is találóan megállapította 
valóban .,egyidős magával az emberrel"
(már az első emberpárt is a hazugság
csábította a bűn útjára), és az összeállí
tó kitűnő művészi példákkal mutatott
rá, hányféle formája, árnyalata lehetsé
ges a hazugságnak a legártatlanabbtól
a legveszedelmesebbig. Mert ahogyan
voltaképpen ,.a nagyotmondás, a lódí
tás, csodálatos, soha-meg-nem-történt
kalandok elbeszélése" inkább a mesék
világába tartozik, mind egyénileg, mind
társadalmilag károssá. veszedelmessé
válhat a hazugság, ha a képmutatás,
rágalmazás álarcát ölti magára. A té
ma míndaddig időszerű, amíg léteznek
emberségükről megfeledkező, emberi
mivoltukból kívetkőző "emberek", akik
a maguk önző érdekei, előbbre jutása,
érvényesülése érdekében könyörtelenűl

és szenvtelenül keresztülgázolnak má
sokon. A humanista társadalom huma
nista művészete ez ellelll is küzd, hi
szen a társadalom alapvető érdeke, hogy
kizárjon önmagából mindent, ami ellen
kezik az emberséggel, és ennek a feladat-

nak a megvalósítása ismét csak a gya
korlati párbeszéd, a hasznos és gyü
mölcsöző dialógus egyik megnyilvánu
lása, amelybelll találkoznak és együtt
munkálkodnak a más-más világnézetű,

hivő és nem hivő emberek.
Szeritsei György, az 1704-ben megje

lent - és a műsorban idézett - "ha
zudós ének" dunántúli prédikátor-szer
zője már verse első sorában bevallja,
hogy - hazudik; "Mast ollyat hazudok,
kif magam sem hiszek -, talán az urak
is egy polturát vetnek -, vagy az asztal
fére engemet ültetnek - avagy az aj
tón is eb rudon kivetnek", és ezt kö
veti a hazugságok - "lódítások, nagyot
mondások" - sorozata: "Láttam az
Dunát is, hogy egyszer meg égett ..."
vagy: "Látltam olly szunyogot, melynek
lába szárnya - Dunát által érte annak
hosszúsága, ., - Láttam olly halat is,
az melynek gyomrába - egy kegyelt
len erdő vala tágasságba ..." és így
tovább. Kedélyesen "füllentgetett" még
Münchhausen báró is, akinele csodálatos
hístóríáí az Óceán fenekétől aHoldig
repítenek. De ugyanilyen derekasan so
rolta elő a maga "világrengető tetteit"
Garay János "ob5itos"-a, Háry János is.
Ez valóban még a mesék világa. öket
éppúgy bemutatta a műsor, mínt Gorkij
"Éjjeli menedékhely"-ének öreg, bölcs
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csavargóját, Lukát, aki az élet elesett
je~t, szerencsétlepeit akarja fölemelni
az illúziók színes világába. Mark Twain
"A lovátett városv-ának hőse pedig egy
öntelt és hiú várost aláz meg a maga
tudatos hazugságával. Hazudik Thomas
Mann Felix Krullja is, hogy túlnőjön

a pincérfiú szűk világán, "mintegy meg
kettőzve önmagát" próbál a világ tá
gabb, szabadabb térségei felé repülni.

De szerepelt Lendvai összeállításában
egy veszedelmesebb típus is: amelyik
"magára teríti a képmutatás, szem
fényvesztés palástjét, hogy anyagi vagy
más előnyhöz jusson, beférkőzzék be
csületes emberek bizalmába" - s ennek
klasszikus példája Moliere "Tartuffe"
je, az álszent képmutató, aki szentnek
és aszkétának hazueja magát, miközben
hajszolja az, élvezeteket, vagyont hará
csol, szélhámoskodik - önnön javára
és mások kárára. Hogy pedig ez a tí
pus hányféle v.áltozatban jelentkezhet

HUSZONEGY ÉV ITÁLIÁBAN

és mívé fejlődhet, ha felnőni hagyják,
annak beszédes példája a fasizmus, a
II. világháború korszaka, amikor Tar
tuffe és a tartuffe-ök lángragyújtották
a világot, kiirták a haláltáborokra "A
munka szabaddá tesz" szemfényvesztő

en hazug [elszavát, miközben ember
millíókat mészároltak le - tervszerűen,

a maguk érvényesülése, hatalma érde
kében, A faj üldözők, a másokat rágal
mazók, a különböző háborúk kirobban
tói mind-mind ennek a tartuffe-i tipus
nak a másolatai, újkori jelentkezési for
mái. .Persze, mindezt Lendvai összekö
tő szövege nem "szavalta el vezércikk
ízű Irázisokkal", de a találóan kiválo
gatott és összeállított példák elgondol
koztattak, Mondanivalójuk - ahogyan
az egész műsor is - a humánumot
tükrözte és sugározta szórakoztatóan,
művészien - és tanulságosan.

BALASSY L.ASZLO

Rómában értékes, sokoldalú, gazdagon illusztrált magyar könyv látott napvi-
Zágot. Címe: fluszonegy év Itálíában. trója Rákos Balázs
Ra y m u n ..d minorita ferencrendi, apostoli magyar gyóntató.

Műfajának megállapítása nem könnyűI
Űnéletrajz? Nem. Az iró személye szinte elvész. Ritkán találkozunk vele.

Csak itt-ott tesz némí említést önmagáról. Ugyanakkor a könyv soraiból kiérez
zük, hogy minden leírt eseményt átélt. E;les szemmel, szerető szivvel vizsgálja az
Örök Város és az egyház életét.

Történelmi munka? Nem. Ugyanakkor az utóbbi huszonegy év minden neve
zetesebb egyházi eseményét. megtaláljuk benne: pápák megválasztását, halá,lát és
temetését; nagyobb utazásaikat; szenttéavatásokat és jelentősebb pápai audienciá
kat, kihaLlgatásokat; a zsinat ünnepélyes megnyitását stb. Részletesen és elevenen,
osszefüggő egészben olvassuk mindazt, amit a közelmúlt években egy-egy újság
cikk, illetve 1'ádióhír mozaikjaíban szemléltünk.

Vallásunk tanításait ismertető könyv? Nem. De ezekben is gazdag. Pápai kör
leveleket, beszédeket és nyilatkozatokat ismertet, gyakran részletesen, úgy, hogy
a pápai tanitások és körlevelek kísebb méretű forrása lehet. Sőt, egyes fejezetei
ben elmélkedésünk tárgya is. Csak néhányat említünk: VI. Pál az egyházban
élő teJ-intélyről; 0, felix Roma; VI. Pál pápa homiliája halottak napján; VI. Pál
pápa szózata a minorita ferencrendhez; Isten népének hitvallása; Sub Sacramento
mirabili stb.

Itáliai útíl~alauz? Nem. De - nagy haszonnal- annak is megfelel. Tájleírásai
elevenek, bevezet a bazilikákba és templomok ba. a pápai palotába és kertbe, az ó-,
közép- és újkori Róma épületeibe. Magyarázatot nyújt templomokról, oltárok
ról, képekről, szobrokról, oszlopokról és emléktáblákról. Ismerteti az egyes mű
értékek megrendelőit, tervezőit és kivitelezőit. Az épületek hdyéről és az építke
zés idejéről pontos meghatrírozásokat ad. V égígvezet Róma utcáin, paloták és ko
lostorok folyosóin. Nem egyszer még azt is megmondja, hol és hányas villamos
ra, illetve autóbuszra kell felszáLZnunk, ha ide vagy oda akarunk eljutni.

Végül - a munka nem széteső fejezetek összege-e? Távolról sem. Huszonegy
év élete, az írói átélés, az egyház ·iránti hít, remény és szaretet egységévé va
rázsolja, egy darabbá az egyház, szívéből, Róma életéből.

Vándor Arpád Gotfrid
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MÉG EGY HOZZÁSZÓLÁS "CSODA-ÜGYBEN"

Az alábbi hozzászólással egyelőre le
zárjuk vuarörumunknak mínu a Huma
nae vitae enciklikáról, mind a csodák
kérdéserel folyó eszmecseréjét.

A Vigilia 1970 januári számában kö
zölt G. N. épitészmérnök gondolataihoz,
illetőleg problémájához szabadjon 
Nyíri Tamás válaszát ismerve és felté
telezve - a következő néhány gondo
latot hozzátűznöm.

Úgy vélem, alig akad ember, akinek
az evangéliumok olvasása nyomán még
ne jutott volna eszébe: hogyan lehetsé
ges, hogy a korabeli zsidóság nagy
törnege nem hitt Jézusban? Minden bi
zonnyal igen sokan latták csodáit,
mégis viszonylag csak kevesen voltak,
akik hittek benne és követték őt. Pe
dig Jezus csodáit nem titokban vitte
vegbe, Kisebo-nagyobb nyuvanosság
elo.; gyogyrtott, uzott ki démonokat, ta
masztott lel narouaxat. .lVllelt nat, no gy
nem ismertek f.el a csodák láttán saját
lVlessiasuka\,{ Ha az en szemern láttara
támasztana fÖl Jezus ma egy hatottat,
mmuen bizonnyar hinnek, - halljuk
oiykor a magaorztos megJegyzést,. Va1O
ban igy Ienuer llyen egyszeru lenne a
dolog'{ Egy gyogyu.as, SOL naiott-tamasz
tas tattan ma mkauo hinne az emu-er,
mint Knsztus idejen 'l lVlmt a köztunk
megjelent lsten "biwnyüeKainak'''l

Annak idején, nehány éve már en
nek, hírt adtak róla az újsagok, hogy
egy zürichi klinikának műtŐjebet." rönt
genkontroll és szakorvos asszisztálása
melíett egy indiai fakír kést szúratott
szívebe, - aneíkül, hogy azonnal vagy
később meghalt volna. Igaz, ez még nem
halottfeltámasztás, de azért eléggé rend
kívüli, "csodás" dolog. Azt is mondhat
nók: a természet megszekott törvényei
nek ellene mondó, azokat nuntegy meg
hazudtoló esemény. Kérdésünk: a mű

tőben jelenlevő tanúk lelkében vagy
tán a miénkben, akik e tudósítást ol
vastuk, támadt-e bármily "előjelű" hit?
Gondoltunk-e itt "isteni jelre"? Aligha.
- Azt hiszem, ebből az egyetlen eset
ből is levonható a következtetés: sem
miféle "hitet" nem képesek pusztán a
rendkívüli, a szokalll.an,a "természet
megszekott rendjével ellentétes" ese
mények, tények ébreszteni. Sem akkor,
ha valamiféle "varázslat", sem pedig
akkor, ha bármiféle "csoda" is mon
dana ellen megszekott tapasztalataink
nak.

Hitet - s most már nyugodtan szól
hatunk az Isten felé forduló hivő igen
lésről is - éppúgy nem lehet "tudomá
nyos" módon és módszerekkel igazolni,
mint a szerétetet. A hivő ember szá
mára azonban éppúgy rendelkezésre
állnak bizonyos "jelek", mint ahogyan a
szeretet is a szerető és szerétett lény
"jelei" nyomán ébredez, képes szeretni,
illetőleg viszontszeretni. ÉJs amiként a
szeretet "fokát", mélységét lehetetlen
bárminemű mértékegységgel, műszerrel,

adattal "bizonyítani", éppúgy nem ké
pes ezt a "bizonyítékot" semmiféle föl
di jelenség, eszköz és módszer a hit vo
natkozásában maradéktalanul elvégezni.
Jézus "igazságát", azt, hogy ő az élő

Isten Fia, hogy ő az én üdvözítőm,
nem az élet számos vagy számtalan
"rendkívüli" eseménye igazolja számom
ra. :E;')uen ezért a csodák sem voltak "kí
sérleti anyag" Jézus szemében, akara
tában. S ezért nem voltak és nem le
hetnek ma sem "fogha1ö", tapasztalati
bizonyító eszközök a hit számára, akár
történeti, akár természettudományos
módszerekkel közelitünk is feléjük. Ezt
állí-tani : nem téves és visszautasítandó
racionalizmus. Nem, mivel a csodák
"rendelitetése", hogy a "jelek" láttán el
gondolkozzunk és könnyebben hozhas
suk meg hivő, legszemélyesebb dönté
sünket, adjunk választ Jézus hívó sza
vára. Igaz, sokakat segíthetnek e válasz
adásnál, de Illem feltétlenül és mín
denkí számára nélkülözhetetlenek. Hisz
láttuk, hogy rendkívüliségük ellenére
egy sereg kortárs szótlanul elment Jél
zus csodái mellett, S ha mégis "izga..
tott' valami e csodák láttán sokakat, az
nem volt más, mínt a felismerés, hogy
annak szavára, aki Isten nevében, az ő

Küldötteként lép fel, - meg kell tér
niük. Hogy az "ország törvényét", a
szerétet törvényét meg kell hallaniuk
és - ilyen vagy olyan - választ is kell
arra adniuk.

Ezért mondhatom, hogy nagyon he
lyes meglátással írja G. N.: a csodák
Isten szerető gondviselésének számunk
ra rendkívülieknek tűnő megnyilvánulá
sai. De hozzáfűzném : nem annyira a
"rendkívülin" van a hangsúly, hanem,
hogy a "szerető" Isten, maga a Szerétet
jelentkezik itten. S erre a szeretetre 
a hitben felismert szeretetre - adom
meg válaszomat, hitben fogant viszont
szerétetemet.

SZENNAY ANDRAS

207


