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A LITURGIA NYELVE

Isten történeti tényekkel kapcsolatban nyilatkoztatta ki magát. Konkrét él'tel
'/JIŰ, nem absztrakt fogalmakkal fejezte ki mondanivalóját, nem azért, hogy mivoltát
felfedje, hanem hogy életünknek értelmet adjon s hozzá közelebb jussunk.

Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján
az atyákhoz, a végső korszakban Fia által szólt hozzánk. Krisztus a Logos, az Isten
szava, az értelem-hordozó és adó. A szónak felvilágosító hatalma van, bevezet a
világba, tudomásunkra hozza. Gondoljunk a költőkre, a művészekre, a nagy gon
dolkodókra: munkájuk, szavuk csodálatos varázzsal bír. Bevezet világukba, amely
ből hozzánk szólnak, amelyről tanúskodnak ... Szabaddá tesznek egy új világ szá
mára. Ugyanez áll Krisztusra, aki Isten üzenete. Aki hallja sZat'át és magáévá teszi,
t'ilágába lép, ist,eni életének részesévé lesz. Megmutatta Isten arcát, és mindazok
nak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá lehessenek, Űt megismerjék.
A biblia nyelvén ez Istennel való kapcsolatot jelent, aki így életünk uralkodó elve
lesz. Krisztus szavának elfogadása: belépés Krisztus kÖl'ébe, részvétel abban az
életközösségben, amelyben Krisztus az Atyával állott. Pascal ezt így 'fogalmazta
meg: Az én Istenem Abrahám, Izsák, Jákob Istene, nem a filozófusoké ... Jézus
Krisztusé. Krisztus meg ezt mondotta: Fölmegyek az én Istenemhez, a ti Istenetek
hez, az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, aki csak azon az úton található meg,
amelyet az evangélium tanít. Ami Isten Abrahám számára volt, az akar az én
számomra lenni, mindazoknak, akik az evangélium útját járják és Krisztus szal)ára
hallgatnak.

Ű Isten üzenetét tolmácsolja, amelyet az egyház továbbít.
A mondottak alapján megkérdezhetjük: az egyh!iz nyelve, igehirdetése bevezet-e

Isten világába, vagy rejtett tolvajnyelv marad? Sikerül-e a szentmise és más litur
gikus ténykedések szövegét úgy megformulázni, hogy mindenki megértse és magá
ét,á tegye? Az egyház nyelve bőséges szókinccsel j'endelkezik, olykor azonban ide
genszerűnek tűnik, vajmi kevés a kapcsolata az élettel, a világgal, nem csoda, ha
hitünktől elidegenednek, vallásukat megkérdőjelezík: mit akar, mi haszna, miért
cipeljek magammal olyan csomagot, amelynek tartaimát nem ismerem, nem értem,
amelyre nincs szükségem?

A liturgia szavai sokszor idegen légkörben mozognak, nincs közük az élethez.
A vatikáni zsinat azon volt, hogy az egyház elzárt ablakait a világ felé kitárja,

igényei,nek megfelelően értelmezze hitünk elvont igazságait. Nem akarja azt a
világhoz idomítani, hanem úgy kapcsolni az élethez, hogy stílusa, mondanivalója
érthető legyen, és végtelen hasznát megláthassuk. Az egyház nyelve nem divat
bemutató, amely évről évre változik; ej'edeti tal·talma pedig megmarad. Krisztus
tanitásából egy jottányinak sem szabad elvesznie és mindig Tőle kell megkérdezni,
mit aKart, hogyan értette Ű maga?

Szükséges a vallást a világra l)onatkoztatni, vele össz.efüggésbe hozni, kimutatni
az egyénre és a társadalomra vonatkozó hasznát, de óvakodni kell attól, hogy a
világ dolgaiban fel.oldódjék és belőle semmi se maradjon meg. Nem lehetünk Krisz
tus árulói, az emberiség megtévesztői. Kj'isztus nem ámított, nem járt az arany
középúton, a szigorú igazság mellett tört pálcát, amelyet a szeretet, a gazdagítás,
az értékadás, az elnézés melegsége harmatozott be, és az érthetőség fénye ragyogott
körül. .

Hitünket érthetővé akarjuk tenni megnyilatkozásának minden terén: a liturgiá
ban, az igehirdetésben, a jogi és erkölcsi kódexek előíTásaiban. Am a hit napi
j'ealizálását, követelményeit nem lehet azok megfoTmulázásától és a megfelelő ma
gatartástól elválasztani.

Ha az igazság nem érthető, ha nem szép, ha nem gazdagító: nem hatol a szf
t,ekhez. A tetszetős szép köntös viszont szinte észrevétlenül fogadtat ja elménkbe.
Ha a szentmise egyes szakaszain4k megszövegezését és kiválogatását tekintetbe
vesszük: olykoT olyan éTtelmetlenek, hogy kénytelenek vagyunk megkérdezni, iga
zak-e, nem pusztán ideológiáról van-e szó, amelynek lényegéhez tartozik, hogy
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ténuekei, amelyek ellene szólnak, nem akar tudomásul venni, elhomályosít, káprá
zatos fénybe borít, tagad, eltakar, hogy mondanivalóit igaznak tartsuk. Bőven

akadnak: az egyház stílusában szavak, mondatok, a liturgiában szakaszok, amelyek
homályosak, értelmetlenek, a valósághoz semmi közük, holt betúk, nem vernek
hidat Isten és ember közé, nem vezetnek országaba, rejtett világába, s csak hosszas
teológiai tanulmány után t'álnak érthetőkké, akkor is kevesek számára. Idegen
világról regélnek, rejtélyesek, zavarba ejtenek, bosszantanak.

Az az érzése az embernek, hogy az igehirdetés, a liturgia nyelve kimerül olyan
beszédmódban, amely azt a látszatot kelti, hogya kereszténység saját absztrakcióí
nak hurokjában vergődik, egy irreális világban él, amellyel teljesen ellenkezőt

hirdet a bibl'ia, Isten jól megértett szava. A liturgikus bizottságok azon fáradoznak;
hogy az egyház nyelvét érthetővé tegyék. Vajon munkájukba bevonják-e a civil
hh'eket és a magyarul tudókat is?*

A témához: Albert Ebneter: Hat noch Glauben Sinn? - Grabner Haider: Die Bibel und un
sere Sprache. - EbeIing : Gott und Wor't, - A. Dundeyne: Umstrittener Glaube. - H-B.
Meyer: Christsein zwischen Gestern und Morgen,

KÖNYVEK KÖZÖTT

KÖLTŐ A MEGÚjÍTÓ FORRÁSNÁL

Aligha van hálátlanabb sors a magyar
irodalomban, mint a vidéki költőé, Tá
vol a fővárostól, ahol az irodalmi élet
zajlik, a levelekre bízva gondolatait,
csak másodközlésből értesülve a jelentős

irodalmi eseményekről, szembenézve az
elsüllyedés kísértetével. A harmincas
évek elején sokan kezdték pályáiukat
vidéki kisvárosokban, de amint szárnyra
keltek, szinte kivétel nélkül Budapest
felé repültek, ki előbb, ki - mint a foj
togató Kisvárosi környezetről olyan re
mek képet rajzoló Kálnoky László 
később. Takáts Gyula azonban hűséges

fia maradt Somogyországnak, ahonnan
pályája indult. Talán azért, mert 'így kö
zelebb maradhatott ahhoz a tiszta for
ráshoz, amelyből újra és újra merített, s
amely egész poézisének egyik visszaté
rő és fontos jelképe. Legújabb kötetének
sem véletlenül adta a Sós forrás címet.
Amint vallomásában írja: "így írtam
és ezért a világért.... Új verskötetem
cime is erről a kútról, a költészet örök
forrásáról beszél. Azt jelképezi. Az em
bert és az emberiséget éltetőt. Az üdítőt

és a szemját keltőt, amely nélkül sótlan
lenne a világ". Ez a titokzatos forrás
fakadt fel annak idején a vidéki kúria
rnögött is, ahol gyermekéveit töltötte, s
ahol mindennek gyümölcsszaga volt.
Közvetlenül a kerítés mögőtt kezdődött

a vadvizek országa, a titkok birodalma,
a balladák és az olümposzi mítológia
szülőtöldje. Az itt élő, megbúvó embe-

rek egyszerű, tempós bölcsessége lett az
első filozófia, melyet a költői ambíció
kat rejtegető fiatalember megtanulha
tott, s az itteni táj, ezernyi színével,
titokzatos neszeivel, áttört, impresszio
nisztikus fényeivel lett első esztétikai
élménye. A kerítés másik oldalán pedig
ott fehérlett a Bohuniczky-kúria, ahon
nan egy másik író származott: Bohu
niczky Szefi, az aranyos Szefi néni, aki
emlékezéseiben ugyancsak annyi szere
tettel beszél e táj ihletéséről.

A Villámok mértana című kötetben
Takáts Gyula tulajdonképpen ehhez a
tájhoz és ehhez az ihletéshez talált visz
sza. Már Vas István felfigyelt azonban
arra egy réges-régi kritikájában, hogy
Takáts Gyula Iírájában kétféle Ihleéés
feszül egymásnak: a lekerekített, tiszta
vonalrajzra törekvés egyfelől, másfelől

a somogyi indulat. "Somogyi parnasszi
en" - mondotta szellemesen, és sokáig
inkább parnasszien volt Takáts Gyula,
semmint somogy] a szó igazi, lávázó, in
dulatos értelmében, mint például az ál
tala is annyira tisztelt és szeretett nagy
előd: Berzsenyi. Ez az indulat tér vissza
újabb verseiben, a Villámok mértaná
ban és a Sós forrásban. Ezekben talál
rá teljesen arra a témára, melyet eddig
is meg-megkísértett, s melyet tankönyv
ízű szóval így jellemezhetnénk: általá
nos emberi. Korábbi verseiben harmoni
kus, idilli békében olvadt egybe ember
és táj (kivéve a háború alatt írottakat,
de ez természetes is, hiszen mindegyik
költő közérzetét az jellemezte, amit Vas
István fogalmazott meg egyik kötete cí
mében: Menekülő múzsa). Újabb ars
poeticájában, a Remete? címú versben
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így fogalmazza meg ezt az élményt és
törekvést:

Gyűjtöttem: nyárban, télbe.
Aszaltam magarn is keményre.
- Remete? .. - Soha magamnak!
Forrás méheknek, vadaknak ...
- Barlangom szikla?
De hombár a szája:
élő szem, így is, úgy is a világra.

Már ez a néhány soros vallomás is jelzi,'
hogy a nagy felismerés mennyire átala
kította Takáts Gyula költői nyelvét és
világlátását. Korábban mindent egysze
rűnek, mindent meghódíthatónak látott,
könnyed, táncos léptekkel szökellt bérc
ről völgybe, míntha nem kötötték volna
a nehézkedés törvényei. Most minden
egyes szóért, minden kifejezésért és jel
zőért megküzd, mert a költészetet kö
zösségi ténykedésnek fogja fel, s mínt a
régi görög l írtkusok és énekmondók 
akiktől oly sokat tanult -, használni
és tanítani akar mlndegyík leírt, kimon
dott szavával. Mint a görög bölcselők,

a költészetet szánja a megtalált filozó
fiai igazságok kifejezéséül:

Míhden pillanat csak egyszer él ...
Mégsem halott: a telj es része!
A látványon túl szívünkkel
indul a mrndenségbe.

(A látványon túl)

A filozófus persze nem hallgat a szívé
re. De Takáts Gyula újabb költészetét
- mely erősen intellektualizált - épp
az különbözteti meg a filozófiától, hogy
bölcselkedéseit is úgy fogalmazza meg,
mint egy érző, érzékeny szívű, a szép
ségért élni-halni tudó ember. Ezért tud
ja minduntalan megtalálni és kifejezni
azt az időtlen pillanatot, melyet csak a
költők ragadhatnak meg a maga teljes
ségében. Ö is felül tud emelkedni az
idő és tér kötöttségein, s azon az em
beri szem nem láthatta bárkán indul
meghódítani a messzeségeket, melynek
valóságos párján annak idején a vad
vizek birodalmával ismerkedett, vagy
amellyel évtizedek rnúlva horgászni
járt a Balatonra, míg rá nem ébredt,
hogy a nyugalom - Egry József nyu
galma - és a szemlélődés is megaján
dékozhat az időtlenség igézetével.

Az önfeledtség azonban sajnos ritka
ajándék. A realitás, a mondanivaló konok
igénye újra és újra visszahúzza a költőt a
való világba. Egyfelől a végtelen igézete
hívja, másfelől a míndennapok egysze
rű képei - ez az a kettős pólus, amely
hallatlanul feszültté és izgalmassá teszi
a Sós forrás verseit, kimondott vagy ki-
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mondatlan belső feszültséggel telíti, sok
szor ősszezilálja Takáts Gyula eddig
mindig tiszta mondatait s komor színe
ket lop bele az idilli fényeket villantó
képbe. Mert ő nem a megnyugvó költők

közül való. Más az ő helyében talán
megelégedett volna az eddig meghódí
tott gazdag birodalommal, s annak szép
ségeit csodálta volna újra és újra. Ö
azonban tovább lép azon a meredek,
sziklás úton, melyről a Villámol: lJtér
ta.nában ír, új irányban kísérletezik. S
ha eddig inkább a kínai és angol költők

segítették költői önkitárulkozását, most
alighanem a legmodernebb franciák
példája izgatja, annak bizonyságául,
hogy az igazi költészet csak ritkán íz
lelheti meg a megnyugvás kínálta nyu
galmat. Hol a költészet őstípusaiig nyúl
vissza, s a teremtés nagyszerű pillanatát
igyekszik versbe szedni, hol a legmo
dernebb szerkesztéssel, kihagyva egy
egy összefüggést, vagy logikai láncsze
met, az olvasóra bízza a versmondat, a
költeményben felvetett gondolat befe
jezését.

Nem lehet könnyű betelni a világ
szépségeivel, s még nehezebb azt kife
jezni. Hadd idézzem megint a Villámok
mérta.nát: abban van egy ritka' szép
vers, amelyben Takáts Gyula leírja azt
a folyamatot, amint a mondanivaló
kényszere színte szétfeszítí a torkát,
összeszorítja a szívét, annyira kíkíván
kozik belőle. Ennek a versnek az ellen
párja az Oly arányban, amelyben ugyan
ez az alapélmény nyer sokkal zihál6bb,
lüktetőbb, szabálytalanabb kifejezést, a
kihagyások mögött azonban a gondolati
ív feszes vonalát is érezhetní :

Fáim Elveszitek időm! ...
Szőlőm A verseim ? ...
Tollam lángjába mtkor néztem?
Sötét kertünkben
ketyégnek perceírn.
Csak szívem ébreszt: a görcs
s a szom] - nem píncém
a tüdőm fölött szorít
a szóra, hogy kidobjam,
mint cukrát, savát a fürt,
a torokszorító kínt,
hogy itt ... De oly arányban.
mint ti e földnek lángjalt.

Semmi sem fejeződött be még ebben
a költészetben, sőt még a megszekott
alakzatok is mintha átrendeződnének.

Csak a humánumot őrzi, szorítja szí
vére, hogy újra és újra felmutatva,
mint ősei a lángot, zenghesse diadalmát.

RÓNAY LAsZLÓ



SZÍNHÁZI KRONIKA

HONGKONGI PARÚIiA
(Katona József Színház)

Szakonyi Károly az a szerencsés kezű

színpadi írónk, aki kihagyásaival, cse
lekményszövése réseivel és elhallgatásai
val is tud drámai atmoszférát teremte
ni. Pál'beszédei is takartak, az élet való
ságát lehe Zik. Új "szabálytalan lwmé
diá"-jának előadásakor az volt az ér
zésünk, hogya sokszorosan takart pár
beszédek közben számon kér tőlünk va
lamit. Azt, amit Bartók Béla mondott
végrendeletül pesti búcsúhangversenyén
Bóka Lászlónak: "Legyenek tisztessége
sek". Ez persze kézenfekvő követelmény,
de mintha zaklatott, sok hirtelen válto
zást hozó életünkben valahogy elkatiua
rodtunk volna ettől. Érzem -Bartók hű

vös, tartózkodó kézszoritástit, és a kris
tályosan kialakuU követelmény mögött
a lényeget: "Legyenek tisztességesek".

A "Hongkongi paróka" szimbólumvilá
ga mögött pedig olyan civilizálatlan
vagy félig civilizált népréteget látok,
amely gablo.nc-jabloneci 'Üveggyöngyö
kért áruba bocsájtja arany és elefánt
csontéks"ereit. Szakonyi jelenlegi komé
diájában a gyermeket. A tíz-szereplős

darabban ugyanis csak az egyik dísz
letező munkás tesz említést arról, hogy
utódja is van, hogy keresetével bese
gít a fiatalok fészekalapításába. Kü
lönben fagyos és kietlen az egész S2e
replőgárda élete, mint egy északi sarki
táj. Harc dúl az állásért, a kiküldeté
sért és a pozicionált férjért is.

Sas Béni munkásból lett igazgató,
karrierista felesége mellett egy kis dé
tlelqetésre, elhitető asszonyimelegségre
is vágyik. Ott van kéznél az özvegy és
elvált Ancsika, a feleség barátnője, ő

szeretné megkaparintani a munkásigaz
gatót, vele akar menni a frankfurti
kiküldetésbe és reméli, hogy akkor ba
rátnőjét végleg kíütheti a nyeregből. De
a feleség is éber. Meglepi a turbékoló
párt a barátnője lalcásán és a maga
módján végét veti az idillnek. A felsült
barátnő számára az utolsó lehetőség az
az összejövetel, amikor Sas Béni vi
kendházát avatják a Dunakanyarban;
hisz van már autó, miegyéb, csak a vi
kendház hiányzott. A házavatáson a mi
niszter is részt vesz feleségével. meg
a konkurrens kolléga, aki jobban beszél
németül, mert az második anyanyelve
és így a frankfurti kiküldetésre is jog~
gal pályázik. Ebbe az ünn,epi szalonna
sütésbe robban be Ancsika, hogy bot-

l'ányt csinálJon kisemmizettsége miatt.
A. botrány azonban süket fülekre talál.
A miniszter átnyújtja Sas Béninek a
fmnkfurti kiküldetés útlevelét, Ancsika
sirva távozik, csak a fiatal és még meg
nem alkuvó, emberibb jövőt kíván6

'munkatárs jajdul föl, hogy baj van va
lahol.

Szakonyi a banalitások tükröztetésének
mestere. A francia bohózatokban elkop
tatott rajtakapási jeleneteket sem ere
deti értelmében állítja szinpadára, ha
nem mint valami másoktól már elvi
selt göncöt, azza7 a hangsúllyal, hogy
ez a gönc nem tud kikopni a világból.
Letlerő erkölcsi kritikájút tehát bartóki
értelemben fogjuk föl. Ezek a színpadon
ágáló személyek nem tisztességesek.
Nem vallhatjuk magunkéinak őket. Sze
l'encs~r~, kirívó esetek csupán. De jó, ha
a lclrwo esetekre is reflektorfény árad.
Demokráciánk kényesebb, súlyosabb föl
tételeket szab az életpályájukon nagyot
lendült közszer,eplők számára. Itt tapo
gat hely~s érzé~kel Szakonyi, és ha föl
ts kavarJa a saros vizet, a lehiggadást
a tisztább, derítettebb életet Szolgálja:
Komédiája ugyan nem mentes imitt
amott az üresjáratoktól, de általában
jól perdül és a visszhang: a nézőtéri

kacagás is legtöbbször a kellő időzítés

kor jön be. Szakonyi tehát akar és tud
nevelni, mint ahogy a televízió-őrület

kifigurázásában, az "Adáshibában" is
tette.

A Katona József Színház drámai szi
neszekkel játszat ja a komédiát. A leg
megnyerőbb közöttük Máthé Erzsi a
munk~sigazgató felesége. Igaz, h~gy
~e~do asszomit. . játszik s munkásférje
eltéreluitésébevi IS hatalmas része van
de a magáét védi. Kemény munkás~
asszony, nem csicsergő, de hát a hong
kongi paróka divatja elkapja őt is. A"
darab kulcsát, hogy mégis ez a munkás
házaspár nyeri el a frankfurti kikiüde
tést, ő szolgálja a legnagyobb művészi

erővel. A kemény asszony férje eo ipso
kissé bugyuta kelÍ legyen. Sinkovits
Imre férfiassága cserben nem hagyásá
nal remek felhangokkal szolgálja ezt a
sarokba szorítottságában is talpraesett
al~kot. Zolnay ZSl1zsának a csicsergő

pártiuc szerepe jutott. Ez az Ancsika
öl'ök fél'fivadászati lcóborlásaiban hiteles
lény, csak épp a komédia könnyedségét
hangolták át a három főszereplő1Jel ne
hézsúlyúra. Munkáséletünk esszenciája
talán ez is.

Az előadás szenzációja különben két
díszletező munkás állandó csetlése-bot
lá sa és hamleti filozofálgatása az ese-
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mények folyása közben. Űze Lajos és
Pathó István munkáskettőse, a görög
tmgédiák és vígjátékok kórusát helyet
tesítendő, mindent elmondott, ami az
adott helyzetben elmondandó volt. És
reményt is nyújtott a valóban nagy ma
gyar dráma lehetőségére. Színész is van,
író is van hozzá.

Feltűnt az ifjú nemzedéket képviselő,

kritikus hajlamú, de szóhoz nem jutó
Zombori Ottó szerepében Felföldy Lász
ló f. h. Rernél.jiilc, még sokat írhatunk
1·óla. Jl/Iányai Zsuzsa, a dundi titkárnő

karakteralakot formált, megjelenése
mindig üdítő a szinpadon. ·És persze
megszokottan jó volt Győrffy György,
Pártos Erzsi és Velenczey István. Bakó
József díszlete lehetett volna jobb is.

CSALÓKA SZIVARVANY
(Madách Ii>:amaraszínház)

IvIost, amikor anyanyeldl1tk. kérdése
az érdeklődés homlokterébe került és a
Magyar Nemzet külön rovatot is nyitott
ősi örökségünk legértékesebb részének
ápolására, Tamási Aron szinpadi művei

is új jelentőséget nyertek. Mert ezek
valóságos nyelvi kincsesbányák. Igen
ám, de hogyan is kell játszani Tamá
si Aront, hogy a legszélesebb tömegek
is örömüket találják benne? Arról, hogy
Bert Brechtet hogyan kellene játszani,
cikkek egész garmadája töltötte be a
magyar kritikai sajtót. Nyilván azért,
mert Brechtet, azaz az ő drámai átírá
sait csak nehezen tudja magáévá tenni
a magyar közönség, egy-két kivételesen
sikerültebb darabján, a Koldusoperán, a
Kurázsi mamán és a Galilein kívÜ!.
Tamási Aron drámai öröksége nem ke
vesebb színpadi örömöt tartogat szá
munkra, ha eltaláljuk a módját, hogyan
is kell ezt a fordított commedia dell'
arte-művészetet tolmácsolni. Fordított
nak nevezem, mert a commedia dell'ar
te-szerii művekben csak a cselekmény
adott, a színészek pedig rögtönözve töl
tik ki népies tájnyelvükkel a cselek
ményt. Tamásinál pedig a rögzített nép
nyelv sokszor szinte akadályozza a cse
lekmény folyását, annyira a szavak já
tékára épül maga a színpadi cselekmény
is. Hogyan is kell tehát Tamásit ját
szani?
. A fordulatot valószínűleg a sepsiszent
györgyi magyar színház vendégszerep
lése hozta hazánkba, éppen ezzel a
Csalóka szivárvány című, egyszer már
nem túl nagy sikerrel színre került da
rabjáva!. A fölszabadulás előtti Nem-
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zeti Színház ugyanis, ahol több mint
három évtizede a darab színre került,
sehogyan sem tudott megbírkózni Ta
mási elgondolásaival, és ha játszotta
darabjait, sikerüket bizony legtöbbször
"eljátszotta". Valami komor elszánás li
begett ekkor a kulisszák között: nem
merték Tamási fő erényét, a nyelvi já
tékosságot a színészi játékossággal osz
szepárosítani. Ioaz, a Csalóka szivár
vány megjelölése' most is "drámai szín
játék", de ismervén a székelység sokat
próbáltsá::;ríból eredő humorát, ennek a
drámai színjátéknak tragikus kimenete
lű részeit is bölcs derűvel, a bajokon
főlülemelkedő életismerettel és fölénnyel
kell prezentálni. Kerényi Imre rende
zésének sikerét éppen az biztosítJa, hogy
a székely néplélek derűjét sikerült a
legtöbb esetben helyes arányban beleke
vernie a tragikus játékba. amely a ma
gyar úrhatnámság Moliere-i szintű ko
médiája is egyúttal.

Mert miről is van szó ebben a per
sziflázsban? Czintos Bálint székely gaz
daember nem végezhetett négy gimná
zi!/,mnál többet, mert haza hívta a föld
gondja: gazdálkodnia kellett. Örökké
furdalJa azonban a nagyratöl'és gondJa,
és mikor fia az érettségi letétele után
azonnal házasodni akar, hogy a további
tudományos pályát cserben hagyja, me
rész játékba kezd. Maga is jó erőben

lévő, ötl'en év alatti férfi, özvegy, és
a fia választottja is nagyon a fo
gára 1Jaló lenne. A lcereslcedimek, Ti
bád úl'nak a lánya azonban szintén föl
felé néz és ha tetszik is neki a daliás
apósjelölt, 6 is a diplomát tartja házas
sága f6 z!Ílogának. S eletcor toppan be
Kund Ottó megszomorodott filozófus,
Czíntos hajdani osztálytársa az alqim
náziumban. akit egészen elsatnyított már
a sok félig megemésztett tudomány.
Kund Ottó meg is unta ezt a papír
szar/ú életet, öngyilkosságra készül. de
e16bb ruhát cserél ha'jdani iskolatársá
val és Czintos Bálint ruháJ-iban ugrik
a malom melletti zúgó, örvényl6 víz
be. Miután pedig a két férfi kisérteti
esen hasonlít egymásra, Czintos Bálint
a Kurui Ottó ruháiban, úgyis mint an
nak birtokbeli örököse, a falu intelli
gencirijának sorába lép, elnyeri Tibád úr
nagyralátó lányának kezét, szerelmében
csalódott fiát pedig ezzel is kényszerí
ti, hogy a tudomány rögös pályájára
lépJen az élet zsenge virágaínak szede
getése helyett. Öt évig él így Czintos
álruhában, szép fiúgyermeke is sziitetik,
de lelke egyensúlyát nem bírja elérni.
Végül is tű?re hányja megunt Kund



Ottó féle könyveit, 'vissza öltözik szé
kely népviseletébe, de sem a gyulafe
hérvári papneveldéből hazatérő idősebb

fia, sem a falu nem ismeri föl benne
a hajdani Czintos Bálintot, s Ő erre
ugyanabba a zúgóba öli magát, ahová
Kund Ottó. Tanulságképpen kínálkozik,
hogy senki sem bújhat kí a saját bőré

ből, senki sem bújhat át a szivárvány
alatt és az élet rendjét ekkora mérték
ben nem lehet megbolygatni.

A darab hajdani buktatója éppen az
volt, hogy a Nemzeti Színház egykori
1·cnde.zése a komor színeket, Kund Ottó
garaboncíás-diákszerűségét hangsúlyozta
és nem aknázta ki a székely népi humor
adta lehetőségeket. A Madách Kamara
színház előadásának pedíg éppen ezen a
síkon vannak elévülhetetlen érdemei.
Czintos Bálintnak és társainak néha tra
gikumba fúló életét a humor vadvirá
gaival, télizöldjével és folyondárjaival
sikerült befuttatnia, mint valami ősi

várromot a természet termékeny »eae
tációjánllk. Az előadás ettől reveláció
szerű értelmet nyert: bu.jdosunk. tévely
günk e földi téreken, de az élet megy
t01Jáhh és szépségeit nem törölhetik le
tévedéseink sem.

Kerényi Imre rendezése, Köpeczí Rócz
István Jelmezeiben és ízléses díszleté
ben, méltó keretet nyújtott ehhez a ta
nu.lsáqos népi Játékhoz. A darab legsí
k.eriiliebi: színpadi alakítása mégsem a
főszerevlő Czintos Bálint nehezen meg
1.'al-5sithn.tá színpadi figurája, hanem az
öreg rokon, Samu bácsi és Rózsa néní
ke1'é.~bé problematikus ala.kia. Szénásí
Fr71ő Samu bácsi ja életbölcsességével,
halk sz,wú hnmorával szinte arany POT
ral 1JOn ja be a merész s-::öl{ellésű szín~

jnték sznkruiékrút: Örnendet.es. hOl:f'lf egy
PIÍ'!er/l. ntrrl-szerű, nam!formáfnm7Í. ka
rakteralakítát ismerhettiink: föl benne
0111 sok tisztesséqes. de nem elért tuunt
visszhanr/()t lwltő színvadi il'f.JJekezet,snek
mf'qko'l'onázásaként. Uouanezt m071dhn.t
juk Kelem"n Rnáról is. aki a hiteles
székelU miliő s1lf'lárzásábnn az előadás

equik: tartóoszlopá1,á emelkedett.

Korántsem akarnók ezzel a kiemelés
sel Bessenyei Ferenc szerepaikoto lei
válósáqát csökk'entení. Csak neki sokkal
nehezebb dolga nolt, A n'!Jílt színpadi
átváltozást, más bőrébe, ruhájába való
b1Í1)ást ug1/anis szinte emberfölöttien l1e
héz megvalósítani. Bessenuei minden
színészi bravúrral fölérő leleményesség
gel oldotta meg színte megoldhatatlan
jöladatát. Egy-egy meredélyesebb zökke-

nőnél a humor és az öniróniaug1'óbotját
is igénybe vette, mert az egész mezőny

ben kiválóan kidolgozott alakításokkal
kellett versenyeznie . .Gyenge Arpád Ti
bád um, a vidéki kiskereskedő élethű

prototipusa és mégis egyéniség. Zenthe
Ferenc nyugalmazott őrmestere, ha har
sányabb is imitt-amott a kelleténél,
éppúgy eleven élettel telíti meg a szín
padot, mint Dózsa László figyelemre
méltó kotnyeles falusi levélhordója. Ga
rics János szolgalegényének méltán jut
a darabot befejező, szívbemarkoló szó
lam, amivel az öngyilkosságba rohanó
Czintos Bálint a kísfiát vigasztalja: Ne
sírj. Lám az Isten is egyedül van, s
mégis hogy hallgat.

A női alakítások közül Rákosi Mária
nagyralátó falusi ténsasszonya volt a
legélethűbb. Sunyovszki Szilvia mérték
tartással formálta meg a végül is öre
gebb férje t válas.etó, diplomatisztelő fa
lusi lány alakját, de valahogy inkább
a Háború és béke. vagy Karenina Anna
arisztokrata környezetébe illő a meg
jelenése, nem pedig ebbe a mégiscsak
földszagú székely falusi l'ílál1ba. Kedves
színfolt volt Csűrös Karola kisegítő cse
lédlánya és Szalay Edít, a falusí kovács
mester szintén diplomás férj után áhí
to,zá sznobos kisasszánya.

Az előadás derü.iéhez nagyban h07zá
járult egy kis székely surbankó legény
két alal,Há ífjú szereplő. Lalnja Fe
rencnek hív.1ák, és bár ebben az életkor
ban nem szívesen dicsérünk meg a s.zín
padon esetleg csak átsurranó. kiskorú
művészt, ami esetleg egy egész életet
elmnthat, lehetetlen a fiatal művészje

lölt színpadratermettségét el nem ismer
ni. Csak szorgalom. kitartás és sok ta
nulás kell hozzá, hOI11/ amikor a félig
gyermekí báj lefoszlik róla, akkor is
üuen. jól. nyíltszíní tapsasan állhassa
meg a helyét.

A papfiú és a csalódott szerelmes if
jú Czintos alakját Papp János vázolta
elénk, VándoT József pedíg a falusi ko
vács robusztus figuTáját találta el ki
tűnően. Déqí István öreg csavargója a
művész többi karakterisztiícus alakításai
hoz volt most is méltó, sőt színészi pá
váskodása mintt emlékezetes.

Úqy híss.zük, a Tamási hagyaték szín
padi részében még mindi(J sok fölfedez
ni valónk lesz az elkö1'etkező éoek so
rán, mert nyelvi szépségei mellett las
san a dramaturgiáját is megtanulják
rendezőink.

POSSaNYI LAsZLÖ
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KÉPZŐMŰVÉSZET

ÚJ KÉPZOMOVÉSZETI KöNYVEK.
Herbert Read-nek, a néhány évvel ez
előtt elhunyt angol művészettörténész

nek, "A modern festészet" és "A modern
szobrászat" círnű : kitűnő kézikönyvek
szerzőjének újabb műve jelent meg
nemrégiben magyar nyelven: egy vas
kos, dúsan illusztrált monográfia a szob
rász-festő-költő Jean (vagy Hans) Arp
ról (1887-1966). A könyvet a Corvina
Kiadó adta közre Kristá Nagy István és
Keszthelyi Rezső hű és gördülékeny
fordításában.

Read megvilágítja Arp részvételét az
első világháború esztelen vérontása. az
elvakult nacionalizmus és az akadémiák
dermedt, lélektelen művészete ellen pro
testáló dadaista mozgalomban, majd a
művésznek a párizsi szürrealista cs0

porttal való kapcsolatát elemzi... Arp
sorra aláírta a szürrealísta manif'esztu
rnokat, azonban sosem vált vérbeli
szürrealístává : nem fogadta el André
Bretonnak azt az elméletet, hogy az al
kotói folyamatot - a tudat kontrolljá
nak kiküszöbölésével - automatíkussá
kell tenni, s hiányzott belőle a szürrea
listák intenzív politikai érdeklődése, a
társadalmi forradalom eszméje melletti
elkötelezettsége is.

Arp már a 20-as évek elejétől érett,
önálló arculatú művész. Vannak abszt
rakt alkotásai is, de legtöbb műve a ter
mészet formakincséből táplálkozik; kom
pozícióiban lépten-nyomon felfedezzükaz
emberi test idomainak, a növény- és ál
latvilág motívumainak emlékképét. Szel
lemi emelkedettség, formai tökéletesség,
mértéktartás, a művészí kifejezés lako
níkussága, arányossága sugárzik mun
káiból, amelyek már címükkel is 
"F'eUegpásztor", "Mediterrán szobor",
"Három grácia", "Almodó csillag". "Pi
henő virág", "Bukolikus táj", "A filozó
fus amforája", "Szárnyaló lény" stb. 
eláruliák a mester költői és kontempla
tív alkatát.

Arpot - munkásságának egysége. kö
vetkezetessége, Ietlsztultsága és életteli
sége alapján - "az avantgarde művé

szet klasszikusai" közé sorolja Read, s
a reprodukciókat látva aligha kétséges,
hogy értékelése valós. Jean Arn és
Herbert Read közötr több évtizedes kö
zeli barátság állott fenn. Az angol esz
téta az elzászi származású, verseit két
nyelven - németül és franciául - író
művészt "egyszerűnek, kedvesnek. be
csületesnek és bölcsnek" ismerte meg.
Arp - egészen vagy kevésbé elvont -
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munkáínak létrehozása közben sokat és
elmélyülten olvasott; legtöbbször a
Szokratész előtti görög filozófusokat, Já
nos evangéliumát, Novalis és Rimbaud
költeményeit forgatta, de foglalkoztat
ták őt a buddhista tanok is, s nagy tisz
tclője volt a keresztény középkor mű

vészetének. Egyik nyilatkozatában (1948)
az egykori dadaista, a tradícióknak és
a múlt művészeténck hajdani megta
gadója csodálattal emlékezik meg "a
Chartres-i katedrális színes üvegabla
kainak tökéletességéről és ünnepélyes
ségéről",

Az 1912-bc'n születctt Duray Tibor
Munkácsy-díjas f'cstő-, grafikus- és
éremművésznck - az 1937-es párizsi
világkláll ításra készült Aba Novák-pari
nók munkatársának - pályáját tárgyal
ja a Dávid Katalin által szerkesztett
Mai magyar művészet című könyvsoro
zat egyik legutóbbi kötete (Képzőművé

szeti Alap kiadója, 1973). A szövegnek
- amelyet Solymár István írt - érde
me a szúkszavúság, a világos stílus, a
művész életútjának adatokkal, egykorú
hírlapi kritikákból vett idézetekkel tör
ténő bőségesen dokumentált bemutatása
s azoknak az eredményeknek a számba
vétele, amelyeket Duray a táblakép és

mint a debreceni Columbáríum
üvegablakainak alkotója - a murálís
műfajok terén elért.

Kár azonban, hogy Duray igen ízes
érmeiről - amelyek' jórészt női aktokat
ábrázolnak alig szól Solymár (s
ezekből csupán egyet reprodukál, ..),
ugyanakkor viszont a "Mementó" című

képnek (amelynek szimbólumai nélkü
lözik az eredetiséget) a kelleténél na
gyobb jelentőséget tulajdonít.

Solyrnár - könyvecskéje utolsó lap
ján - ..az egyik legnagyobb élő magyar
művésznek" nevezi Duray Tibort. E
megállapítás túlzásnak tűnik, hiszen a
festő pátosza sokszor nem meggyőző,

harsánysága nem mindig indokolt,
egyes alkotásai nem mentesek a modo
rosságtól, a dagályosságtól. - azt azon
ban mi is úgy véljük, hogy van Duray
munkáí között néhány (így a ..Szürke ön
arckép", a "Galléros önarckép", a "Csuk
lyás fej" vagy a "Halászlány"), amelyek
a 30-as és 40-es évek magyar képzőmű

vészetének legerőteljesebb darabjai kö
zé tartoznak,

Ugyanebben a sorozatban látott nap
világot Szabó Júliának - a "Finánc"
Rousseau, Kandinszkij és a' Kassák kö
rül kikristályosodott magyar "aktivista"
csoport monografusának - kis könyve
Varga Imre Kossuth-díjas szebrászról.



Az 1923-ban született Varga intellektuá
lis alkatú, fanyar-ironikus hangú, az
avaritgarde művészet vívmányaiból fon
tolva merrtő, szellemes és virtuóz szob
rász, aki többnyire művészetí és irodal
mi alkotásoktól (Baudelaire: A dög, Ma
net: Hölgy legyezővel, Bokros Birman :
Hadirokkant, Chagall: Vityebszk felett
stb.) s bib.Iai szövegektől,mitológiaí tör
ténetektől (Apokalipszis, Prométheusz)
inspirálva míntázza, kalapálja, hegeszt!
és hajlítja murikái t.

Varga Imre hatóereje. népszerűsége

az imponáló mcstérségbeli felkészültség
ben, de még inkább az' érdekes sujet-k,
a frappáns, sziporkázó ötletek iránti ér
zékében rejlik. Terméséből - vélemé
nyünk szerint - az a néhány mű emel
kedik ki, amelyekben nem az ötletesség,
hanem a plasztikai gondolkodás, a szob
rászí erények dominálnak. Ilyen - ma
radandó értékű - Varga-kompozíciók
a Radnóti- és a Derkovits-emlékmű,

továbbá "A professzor", amely az
Arany János által is megverselt XVIII.
századi debreceni professzornak, a
nagytudományú Hatvani Istvánnak
alakját, egyéniségét idézi fel. Ez a há
rom szobor az elmúlt évtized magyar
képzőművészetének legkvalításosabb al
kotásai közé tartozik.

Szabó Júlia megbecsüléssel, de lel
kendező szólarnok nélkül jellemzi Var
ga Imrét, akiben - igen találóan - "a
hatvanas-hetvenes évek sajátos ma
gyarországi stíluspluralizmusának kép
viselőiét" látja. A szerző - miközben
végigpillant napjaink magyar művészetí

életén - igen őszinte megjegyzéseket
tesz a hazai köztéri szobrok sorsa felől

döntő, azokat elbíráló testületekről. zsü
rikről, amelyek nem mindig állanak hi
vatásuk magaslatán.

A Corvina Kiadó Műhelytitkok című

sorozatának egyik legsikerültebb kötete
Kováts Albert festő- és grafikusmű

vész "A rajzról" című munkáia (1973).
Kováts Albert - Dürer, Daumier, Klee,
Picasso, Kassák, Egry, Barcsay, Bálint
Endre, Szalay Lajos s más mcsterek
rajzaival szemléltetve megállapításait
- ismerteti a különböző grafikai eljá
rásokat (toll-, ceruza-, krétarajz, papír-

karc, monotípia stb.) ; de nemcsak a
technikai kérdésekről beszél... Érinti
a raizművészetnek azt az alapigazsá
gát is, hogy a jó rajz nem részletez,
hanem elhagy, kiemel, szelektál, komp
rimál.
, Nagyon figyelemre méltóak és igazak
azok az - általános érvényű - gon
dolatok is, amelyekkel Kováts lezárja
fejtegetéseit: "A vizuális konvenció, a
megszokottság veszélye ma is fennáll,
s a művész alkotómunkáját fenyege
ti ... A múvészet át meg át van. szőve

társadalmi konvcncíókkal, úgynevezett
»elvárásokkal«, amelyeket számunkra
az ismerősök, a pályatársak véleménye
közvetít. Meglehet, hogy miközben az
ő helyeslésüket akarjuk elnyerni, elfe
lejtjük céljainkat... A műalkotástól

míndig valami addig nem voltat, azaz
eredetiséget várunk, hiszen a mű segít
ségével a világnak egy újabb aspek
tusát szerotnénk megismerni."

Czobel Béla tizenhárom festményé
nek színes reprodukcíója díszíti az
egyik legszebb 1974-es naptárat, ame
lyet a Képzőművészeti Alap kiadója
hozott forgalomba. A 90 éves, méltán
európai hírnevű mester majdnem mind
egyik alkotói korszakából ízelítőt ad
nak a közölt művek ... Fiatalkori mun
kásságát a Nagybányán készült, realisz
tikus "ülő paraszt" (1903) képviseli,. a
két világháború közötti működését a
"Piros fejkendős leány" (1934) és a
"Csendélet gyümölcsöstállal" (30-as
évek), újabb festményei közül pedig
- többek között - a töretlen alkotó
erőről tanúskodó, friss, eleven koloritú
"Szentendrei Vénusz"-t (1968), a "Mimi
portréjá"-t (1971) és a "Szentendrei
kert"-et (1972) csodálhatjuk meg.

A kiváló mínőségű, sz.ínhű nyomatok
hátlapján frázisoktól, banalitásoktól
mentes, tömör, tartalmas képelemzések
olvashatók; ezek sokszor új, ismeretlen
adalékokkal szelgálnak a művek kelet
kczésének körülményeiről. A képanyag
összeválogatója és a magvas kommen
tárok szerzője Kratochwill Ferencné
művészettörténész, az 1971. évi retros
pektív Czóbel-tárlat rendezője.

D. I.

A homályos, bizonytalan hit a dilettáns lelkek fő jellemvonása.
Jean Cocteau

A türelem olyan fa, amelynek keserű a gyökere, de édes a gyümölcse.
Perzsa közmondás
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ZENEI JEGYZETEK

A BUDAPESTI KORUS HANGVERSENYE A
ZENEAKADÉMIAN

Schubert utolsó alkotásai közé tarto
zik a Grillparzel' szövegére írt kantá
ta, a Mírjams Siegesgang (Mirjam día
daléneke). Az osztrák költő az Exodus
könyvének 14-15. fejezetét foglalta vers
be, amely Izrael menekülését beszéli
el, a tenger rnegnyílását, Mirjam prófé
taasszony· énekét: "Énekeljünk az Ur
nak mert dicsöségesen fölmagasztalta
tott;'. Scnubertnelc a szöveg drámai tar
talma adhatott ihletet, hogy öt tétel
ben rnegkomponálja a verset. Van a
műben valami a görög kardalokból, a
héber költészet formai jegyeiből. Ugyan
akkor szinte minden tételben azzal a

tágas magas, nagyszerű érzésével" ta
'iálkoz~nk amely a Teremtőt a tenné
szetben Ú fölfedezi. r1 l"itkán hallható,
női karra és zongorára írt Gott in der
Natur című kompozició "elragadtatása"
és az örökkévalóság lírai meglátásáról
tanúskodó nagy B-dúr zongoras:wnáta
első tétele rokona a MiI'jam diadaléne
kének. A. kezdő rész ünnepélyeB, Istent
dicsérő zenéje után feltör az egyre fe
szültebbé váló második tétel remény
telenséget kifejező dallamsora; a rncsa
szcségből megszólaló hangok, a vihar
sötét képe bontakozik ki a köl,etkező

részekben, hogy a pusztulás utálatossá
ga után felhangozzék a prófétaasszony
éneke, s a zárótétel fúgávcl bővített

diadalmas zengése. Forrai Miklós jól
megérezte a mű sokszínűségét, a drámai
és a lírai elemek egymásba fonódó,
mindvégig a melódiiit szolgáJó szere
pét. Instmkció.ia révén tempóban, ro
mantikus hangzásba.n gazda.g, eszményi
előadást hallottunk. Tokody Ilona fe
gyelmezett szopránja, Hohmann Imre
megjelenítő erejíí zongorakísérete meg
győz(5 volt.

Mozari hál'om énekhangra és júvós
hármasra írt Notturnóinak megszólal
tatása 'nem sikerült. Akimondottan há
zimuzsika jellegű művek a Hat nottur
nóból valók, amelyeket a mesier boia
nilcus barátjánnk, Jacquinnek írt. Az
eredeti elképzetés szerinti kötetlen, ma
gáért a zenéért történő előadás ezút
tal elnehezedett. Ezeknél a művclcnél a
karmester: fölösl.eges. A hat muzsilcus
készséqére, az al.kal.mi zenének a pil
lanatban 7'ejl'O. improvizatív .ípllegére
kellett volna bízni az ·interpr'ctálást. A
szólisták 'közül egyediil Gáti István lí
raian telt baritonja dicsérhető. Pászthy
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Júlia szoprán-intonációja helyenként bi
zonytalannak tűnt.

Brahms Bonnban irta Szerelmi dalke
1'ingőit, Bécsre emlékezve. A sikeren
felbuzdulva .Neuet: Liebeslieden" eim
mel folytatta sorozatát, s egy részüket
hangszerelte zenekarra is. Ezekből adott
elő egy csokorraval.ót a Budapesti Kó
rus kamaraegyiitLcse, Hohmann Imre és
Schiff Andl'ás zongorakísél'etével. Az
önáUó karakterű darabok napsugaras
hangulata, egyszerű harmóniái közvet
l.enül szólaltak meg, a liituilerekre em
lékeztető mérsé1celt tempóban, datsze
7·űen. Csupán a tenor szól.am fényes
hangjait hiányoltulc.

Carl Orff stílusa követhetetren, egye
düláUó. Műveiben európai őselemekhez

nyúl. vissza, mágikus hatásokra, ritmus
bravúTokra törekszi/c. Témáiban, hang
szerel.ésében (az ütőhangszerek zseniális
alkalmazásában) közel áll Sztravinsz
kijhez. Nálunk a CaTmina Burana című

műve a legismertebb, de sokunknak
emlékezetes a Der Mond (A hol.d) című

operájának Károlyi kerti előadása is, a
60-as évek elején. A most elhangzott
Catulli Carmina - a Burana [otuta
t«sa - "szcenikus játék". Középpontjá
ban Catuüus római költő és Lesbia sze
relmi története áll. A két felvonásra ta
golódó, a Gesamtkunstwerk koncepció
ját követő "oratórium'''' keret játékában
felhangzó szenvedélyes. olykor t1'iviális
dallamok, az a capelle kórus cselek
ményt indító belépése drámai kontrasz
tot teremtenek a következő részek lírai
hangvétele, illetve eksztatikus hangulata
között. Kétségtelen: a színpadi kellékek,
a mozgás, a [élpl.iáték hiány~t .ner:t
pótolhat.ia csupan a zene. ForTrtl i'v111dos
ezéTt igyekezett a zenében l.ét'ő ,.])lasz
tikus elemeket" kiemelni, a ritmust fe
sz -scn tartani. s az eoues részek kcrro
nalát már-már agoályosan megra.iznl
ni. Valójában ennél többet nem tphe
tett. Az eliíadásbríl is kiderült: a Catul
zi Carmil1!/' zenéíe jelentéktelenébb a
Buranáénál. A két szóU8fa - sajnos
- nem remekelt. A tehetséaét mlÍr né
hámlszor biz0nyító Keiinch Roln.i.zsár fli
radtan énekelt, s bír Pászttn; Júlia
ezúttal tis?:tán intonált. előadása né
hám/s.wr (pl. Lesbia a1tatÓl'lalában) ér
ze/g'őssé, opeTettszerűl,é vált.

A BUDAPESTI MADRIGAL KORUS ÉS A
LISZT FF:RENC KAMARAZENEKAR VIVAL

DI-EST:TE AZ OLASZ INTÉZETBEN

Az Ol.asz Intézetben, Szekeres Ferenc
vezényletével, nagyszerű előadásb.m

hangzottak el az április lS-re a Zene-



akadémiám is programba vett Vivaldi
hangverseny műsorszámai: a Magnificat
második változata, a "Beatus vir" kez
detű zsoltár, az In turbato szoprán1ron
táta és a 147. zsoltár ("Lauda .Jerusa
lem"). A Magnificat és a szopránkantá
ta ősbemutatónak számít. Vivaldi egy
házi műveinek keletkezése még nem
tisztázott. Kolneder könyvéből (A. Vi
otüdi, Leben und Werk), legú.i~bban a
Nádor Tamáséból (Vivaldi életének kro
nikájc;,) Clrról értesülünk, hogy feltehe
tőleg Velencében, az Ospedale della Pi
eta karvezetőjének, Gasparininek meg
betegedésekor írta őket a "rőthajú mu
zsikus". A Magnificat a mestermüvek
közé tartozik és két változatban maradt
ránk. Mindkettő a Szent Lukács evan
géliumában található szinieqet tartal
mazza. A második verzióban a mester
a kórus mellett csupa női szólistákat
alkalmaz, finyelembe véve az Cispediile
előadó testiiietét. Elég csak a be1,ezető

kótus lapidáris stílusát, a szövegismét
lés széles ívét, a hangszerelé st. a kor
harmóniaviltiqának merész alkalmazását
vagy az "Et exuItavit" kezdetil tétel
ujjongó áriáit, a "Deposuit" unisono-ját,
a következetes szövegfelosztást megfi
gyelni, hogy meggyőzödjünk: a szöveg
nek kisebb egységekre osztása, azoknak
zenekari kiJejezése az "értelemnek leg
jobban megfelelő vokális és hangszeres
eszközökkel" a lényeges jellemzői Vi
valdi művének. de általában egyházze
nei alkotásainak. Az egységes hangzást,
a részletek finom kidolgozását, az egy
szerűségre törekvést (korszerű előadóí

siilus ') csodálhattuk meg az előadás so
rán. Lugosi Melinda fényes szopránja,
Takács Klára és Holezer Irma muzi
kalitása,· átélt szólója dicséretre méltó.
Zempléni Mária pontosan, de érzéstele
nül, Szerdahelyi Éva fátyolosan éne
kelt.

A "Beatus vir" (111. zsoltár) zenei
világában a foItokban megjelenő forma
és a harmónia tág felülethatámi ér
vényesülnek. A laza koniúrok közt di
namiTcus fokozatok feszülnek. A liturgia
és az opera nyelvén egyaránt jól be
szélő zeneszerző mondja el azt, amit
Istenről tud. A szólisták (Zempléni Má
Tia, Takács Klára), a kórus pontosan
követték a karmester elgondolásait, aki
megértette a mű "kétnyelvűségét", s
így megközelítették annak íntellektuális
magasságait. Ugyanez mondható el a
"Lauda Jerusalem" kezdetű zsoltár in
terpretálásáról is, amely az est fény
pontját jelentette. Az énekesek, a ze
nekar, az egymás szólamait átvevő, to-

vábbfejlesztő szoprán szólók (Szőkefal

vi Nagy Katalin, Lugosi Melinda) moz
galmas, lendületes éneklése a műben

rejlő határtalan öröm egyértelmű kife
jezése volt. Mindehhez hozzájárult a
dallam és a szöveg' egységének plasz
tikus érzékeltetése (pl. a "Glória Patri">
ban).

Az "In turbato" című kantáta Allelu
ja záradéka emlékeztet Mozart "Exulta
te, jubilate" motettájának fináléjám. A
kompozíció a háborgó tengeren hányó
dó, fényre, békére vágyó ember belső

világát ábrázolja. Az allegorikus zenei
tabló már a romantikusok vízióit jut
tatja eszünkbe. A "stílus graDis" j,egyei,
a motívumcsopol'tok egymás mellé ren
delése, a tündéri lebegés, misztikus el
sötétedések és felvillanások jellemzik a
művet, amely a ritornellek és a szé
loreszek náluikozása l'éDén a szólókon
certhez, apró jelenetei rél,én pedig az
operehoz áll közel. Szökefalvi Nagy Ka
talin kissé bizonytalanul, indiszponáltan
énekelt, s csupán az utolsó tételben
nött fel a kantáta zenei színvonalához.

A FISTULATORES ET TUBICINATORES
VARSOVIENSIS EGYüTTES

Értékeink újrafölfedezése egy kicsit
hasonlít a l'eneszánsz és a múlt század
Tcultúra-mentő akcióira. A régi művészet

"felelevenítése" egyben a továbblépés
lelietőséqének: keresését is jelenti.

A középkori hangszere1cen játszó va1'
sói "fuvolásokat, trombitásokat" (művé
szeti vezetö: Kazimierz Piwkowski) zsú
folt nézötér fogadta a Zeneakadémián.
Miisoruk első részében ismeretlen szer
zök himnus.zai, dalai és táncai szere
peltek az 1300-1600-ig tel'jedő időből.

Krakkói kéziratok, gyűjtemények őrzik

e kor zenei anyagát, amely méltó helyet
foglal el a nyugat-európai zene vokális
és instrumentális művei között. A XVI.
és a XVII. század lengyel polifóniája
a reneszáns.z zene kelet-európai kivi
rágzása. A legrégibb emlékek az egykori
fövárosnak, Krakkónak pezsgő zenei éle
téről tanúskodnak, A Wau:el-katedrális
rendszeres énekkultúrája, a Liber ordi
ná lis, Poniiiicale már a Xl. és XII. szá
zad fordulójának zenei dokumentumai.
A XV. században pedig számos anti
fonárium készül krak1cói kolostorokban.
A lengyel gregoríán forrásai ezek a kéz
iratos kiimroek, és sok ismeretlen szer
ző műveít is őrzik. A Boguradzica a
capella, unisono 1'Ugy a Salve Sancta
Parens korabe'li hangszeres előadása

után Wojciech Jan Smietana kulturált
basszus hangján felhangzó Szent Sza-
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niszló himnusz (két trombon és egy
psalterium kiséretével) a mediterrán
kultúra sajátos ,lengyel couleur locale-lal
gazdagodott formáit idézte. (Kár, hogy
a kis kórus a kiséret nélküli gregorián
daLlamot kissé nyersen, darabosan into
nulta.) ll. műsor következő részének egy
séges eime: Táncok 1541-ből, Krak/,ói
Miklóstól valók, akiről csak annyit tu
dunk, hogy 1550 körül halt meg. A ze
net0rténeti kutatás egyre világosabban
látja: a XVI. száza~ ~ népzen~ _b~t~
Tésének ideje az europat zene fe}lodese
be. Ez a népi hatás tükröződik a pro
flin jellegű hangszeres muzsikában is,
főleg a táncok ban. A chorea vagy a
hajdíttánc - amelyről Réthei Plyckel
Marián kideritette, hogy szervesen ossze
függ a pásztori táncokkal és a n~m

zetiséqiek: táncával, de eredete homaly
"ban marad - zenei motivumaiban szin-
te azonos azokkal a magyar táncokkal,
amelyeket a Magyar Történeti Zene
együttes jóvoltából ismerünk. A varsóiak
valamennyien könnyed, sallangmentes
előadással örvendezt,ettek meg. Hangsze
reik nagy számából (kb. 30) csak egyet
kettőt említünk: alt villea (a viola
ófrQ,ncia elnevezése a XV. századtól),
dulcián (a fagott régi neve).

Nicholas Gomolkának, a lengyel rene
szánsz legnagyobb képviselőjének 1580
ból való négyst()lamú pJialteriuma Jan
Kochanowskinak megzenésített verseit
tartalmazza (négy dallam azonos a fran
cia Goudinel zsoltáraival). A négy éne
kes ajkán felhangzó egyszerű zsoltárok
keresetlen közvetlenséggel, áhítattal, a
dallamformálásban olykor Jannequenre
emlékeztető szólamhangzással leptek
meg. Adam Jarzebski, udvari zenész
programkoncertói (Spandcsa, III. és IV.
Concerto) fúvóshangszereken: (szoprán
fuvola cink trombo, regal) virtuóz elő

adáshdn ha~gzottak el. Az előadómű
vészek közül főleg K. Piwkowski, Jerzy
Chudiba L. Piw/cowski és Jerzy
Karola~' kitűnő hangszerismeretről tet
tek bizonyságot. A XVII. századi dalok
és táncokból a virágénekek frissesége,
jellegzetes szláv tónusa érdemel emlí
tést a két kitűnő szólóénekes: Eugenusz
Sas~dielc (tenor) és J. Smietana (basz
szus) stílushíí előadásában.

TÓTH SANDOR

(LEMEZPIGYELO) Szinte rangrejtve
jelent meg a karácsony körüli lemez
dömpingben Gergely Ferenc Karácsonyi
orgonaművek eimmel kiadott hangleme
ze. Annak idején hatalmas sikert ara
tott az a Qualiton-kiadvány, melyen a

204

kitűnő muvesz Bach-műveket tolmá
csolt s azóta évek hosszú során át hiá
ba ;eménykedtünk abban, hogy ismét
lehetőséget teremtenek számára izzóan
átélt, dinamikus, ftnoman és stilushűen

regisztrált játékának bemutatására.
Mos: hogy ízléses címlapú új lemeze

megjel~nt, az öröm fellobbanó érzését
a szemrehányásé is követi: jól sáfárko
dunk-e a tehetségekkel? Nem "érdemel
ne-e nagyobb publicitást ez a jeles mű

vész akinek: arra is jutott a tehetségé
ből, 'hogy karácsonyi dallamokra imp
rovizMjon a lemezen, hogy a "kon
zervdoboz" éteri közegébe belelopja né
hány percre a tenger hatalmas zúgá
sát. Külön értéke a Lemeznek. hogy
érzékletes képet rajzol az orgonista ko
j'unk hazai egyházzenei törekvéseiről.

Lisznyai-Szabó Gábor Két magyar pasz
torálja érezhetően népi ihletésű, míg a
fiatalabb évjáratú Koloss István Parti
tájában szerencsésen ötvöződik a ha
gyomány és az egyéniség. Ez a két si
keres mű is figyelmeztető: az utolsó
é'ptizedben jó néhány értékes magyar
orgonamű született, melyek szinte kivé
tel nélkül sikert aratnak a hangverseny
teremben, de egyelőre még nem örökí
tették meg őket az utókor számára.
(SLPX 11548)

A "Kortárs magyar zene" sorozat
egyik jelentős újdonságán Lajtha Lász
ló két szimfóniája hallható a Magyar
Allami Hangversenyzenekar közremű

ködésével. A zenekart a tizenegy esz
tendeje halott mester művészetének

legavatottabb tolmácsolója és szerető

pártfogója, Ferencsik János vezényli.
Ez a két szimfónia is igazolja, hogy
Lajtha László jelentékeny, európai
szemhatárú és műveltségű muzsikus
'L'olt, aki magyarsága jellegzetes színeit
és ízeit úgy őrizte meg, hogy hibátlan
teljességgel tudta énekelni a népek nagy
kórusának neki osztott szólamát is
(LPX 11564). - Ugyanebben a sorozat
ban hallhatjuk Durkó Zsolt néhány
újabb művét, meluek az avantgard ze
nei törekvések érdekes kísérletei, s bi
zonyosan világszerte elismerést szerez
nek maJd az újabb magyar zenének
(SLPX 11607).

Hogy mennyire kitűnőek a hazai 01'

gonaművészek, annak jó bizonysága le
het a .,Bach összes orgonaművei Sil
bermann-orgonákon" Etema-sorozat 19.
lemeze. melyen Johannes Schiiier egy
csodálatos freibergi hangszert szólaltat
meg, anélkül. hogy különösebb emóció
kat keltene hallgatójában. Ez a sorozat
az Eterna egyik legnépszerűbb kiadvá
nya, meluet világszerte keresnek és



várnak a Bach-zene barátai. Sajnos,
egy-két kivételtől eltekintve, inkább
csak körvonalai sejlenek fel a Tamás
templom karnagya csodálatos művésze

tének. A. túl objektív előadásmód egy
egy pillanatban szárazzá, magyarázóvá
válik, s egyre ólmosabban vernek a ze
ne szárnyai. A technikaí kivitelezés pe
dig többnyire a magyar lemezeké mö
gött marad (Eterna 826270).

jVlinden szempontból tanulságos, és iz
galmas, amikor egy SZ07)jet együttes
Csajkovszkijt játszik. Ezúttal a Man
irédet jelentette meg a Melódia Rozs
gyesztvenszkij vezényletével, a Szovjet
Rádió Nagyzenekarának közreműködé

sével. A habzó 'romantika sistereg, fe
szíti kereteit ebben a hatalmas·terje
delmű műben, melynek elsősorban fér
fias, kemény pátoszát emeli ki a kitű
nő előadás. Ennek során a zenekar is
mét elkápráztat kitűnő fúvósaival (Me
lódia CM 03151-2).

Evről évre jelentős eseménye a hazai
művészeti életnek a Szovjet Hangle
mez Hónapja. A szovjet hanglemezgyár
tás felvételeit böngészve nyilvánvaló
előttünk, hogy a Szovjetunióban a kul
túra terjesztésének egyik leghatéko
nyabb eszköze a lemezfelvétel, hisz
ilyen előadóművész-gárdaa legmagasabb
fokú missziót vállalhatja és teljesítheti.
A lemez vásár első eseményelcépp pilla
natok alatt elfogyott Bach Wohltempe
riertes Klavier című sorozatának első fü
zete Szvjatoszlav Ríchter előadásában,

úgyhogy e sarok írója ís csak hallomás
ból számolhat be róla. Annál nagyobb
örömmel sorolta be gyűjteményébe azt a
tokot, amely Mozart Öt hegedííverse
nyének felvételét tartalmazza. Növeli e
kiadvány értékéi. hogy David Ojsztrah
előadóként és karmesterként szerepel
rajta, tehát alkalma van teljes hiteles
séggel megszólaltatní elképzeléseit. Egy
pillánatig sem kétséges, hogy ezek a ze
nei klasszicizmus hiánytalan megvalósu
lásai. Ojsztrah tökéletesen kiegyenlített
hegedűs, aki sosem enged teret az ér
zelmi hullámzásnak, az ő játékában
nincs helye a dionüzoszi kilengésnek,
nincsenek magaslatok és iszonyú mélysé
gek; a szépség csodálatosan csipkézett
fátyla von be mindent. Maga a befe
jezettség ez, melyhez ilyen eszközökkel
aligha lehet hozzátenni bármit is, leg
feljebb a magunk egyszerű. esendő em
berségének bénult csodálatát. Szeretném
hangsúlyozni: tlan a zenei megközelí
tésnek más lehetősége iS'. De a maga
útját Ojsztrah kétségtelenül végigjárja
egészen a csúcsig, s ezért lehet ez a

lemez Icivételes remeklése egy előadó

nak és egy egész iskolának is (Melódia
CM 03883-90).

Az Eterna cég Brahms-sorozatában
ezúttal a Német Requiem jelent még
Helmút Koch vezényletével. (O vette
lemezre az Eterna régebbi Requiemjét is.)
A mű maga a zeneköltő egyik legvita
tottabb kompozíciója, keletkezésének ma
gyaráz<1ta máig megoldatlan problémá
ja a zenetudománynak. Pedig a !com~

pozíció esetében nem az életrajzi hát
tér, hanem a mondanivaló a legfonto
sabb. A hagyományhoz különben is hű

séges Brahms e művében a bachi és a
schützi utat folytatva, a romantika em
berének csodálatosan szép vallomását
fogalmazta meg. Ezt a túláradó dalolást
már nem lehet tovább fokozni, illetve
amikor a neoromantika fokozni próbál
ja, már vitatható műforma jön létre.
A leme.zfelvétel igen szépen sikerült, kü
lönösen akórustételek emlékezetesek
(Eterna 826318-319).

(ZENEI KÖNYVEK) A Zeneműkiadó

újdonságai közíil Boros Attila műve, a
Klemperer Magyarországon című öss.ze
állítás érdeme! elsősorban figyelmet.
Amikor a nagy karmester Emlékeim
címmel kiadta szeszélyesen csapongó ön
életrajzi vázlatait (1960), a német ere
detiből még hiányzott a "Budapesti
éveim" cimű fejezet, melyet Klemperer
a magyar fordítás elkészülte után írt
(Emlékeim Mah/erről és másokról. Ze
neműkiadó, 1963). Ebben az utóbb szü
letett részletben olvassuk az alábbi so
rokat: ..I947-től 1950-ig Budqpesten él
tem. Tóth Aladár volt akkor az Opera
ház igazgatója - megvallom, soha nem
volt olyan igazgatóm, aki művészi ben
sőségesség és emberi megértés dolgá
ban felülmúlta volna őt. Három nagy ze

'nekar, két nagy operaház állott rendel
kezésemre. Rendkívül tC1'mékeny idő

volt ez." Tegyük hozzá, a háború sebez
te magyar zenének még inkább az volt.
Klemperer emelte ismét magasra a ha
zai előadóművészetet, s teremtett há
rorn év alatt olyan tradíciót, mely sok
vonatkozásban ma is eleven.

Pándi Mariann Hangversenykalnuzá
nak most megjelent második kötete a
versenyművek ismertetését tartalmazza.
A szimfóniákat bemutató kötet méltatá
sában már elemeztük e sorozat jelentő

séaét. Ahogy az előző kötet, ez is tö
mör lényeglátással, a szakmai ismerete
ket a népművelés igényeivel szerencsé
sen eleqyítő stílusb~"., készült, s jó né
hány örvendetes felfedezést tartalmaz
- elsősorban a mai magyar zene terén.
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Nem a könyv hibája, inkább terjedel
mének korlátozott volta a magyarázata,
hogy néhol túlságosan is tömörre sike
rültek az elemzések. Sok helyütt érez
ni, hogy a szerző harcot vívott magá
val: lemondjon-e egyik-másik mű is
mertetéséről, vagy megpróbálkozzék a
lehetétlennet, s elmondja néhány bőví
tett mondatban, amit oldalak hosszú so
rán is lehetetlen volna. tgy aztán, ami
bezsúfolódik a könyvbe, néhol kevés
(Hiiruiel orgonaversenyei), néhol pedig
tőbb is lehetne. Véleményünk szerint ta
lán jobban lehetett volna alkalmazkod
ni a mai izléshez, A barokk zene re
neszánsza idején feltétlenül több helyet
és alaposabb méltatást érdemeltek volna
Antonio Vivaldi versenyművei. S a mo
dernek közül például Britten is sokkal
nagyobb zeneszerző, semmint az itt neki
juttatott szűkös helyből erre következ
tethetnénk (Zeneműkiadó).

FILMEK VILÁGÁBÓL

KOPERNIKUSZ as A FILM

Kafkanál olvashatjuk: "Minden ... az
igazságot szolgálja. Arnyékok nem olt
ják ki a Napot." Az igazságot szolgál
ja a tévedés is.

Ewa és Czeslaw Petelski Kopernikusz
filmjében - sajnos, a köztudatnak meg
felelően - a "tévedhetetlen" nagy csil
lagászt látjuk viszont, nem pedig az
önmagával, kételyeivel küszködő tudóst.
A film mintha elfeledkezne arról, hogy
a kopernikuszi felfedezés ma már nem
abszolút, hanem relatív értelemben je
lentős. Ma már nem a Nap "a világ
közepe", nem a Nap világítja meg az
állócsillagokat, nem körpályán mozog
nak a bolygók. Kopernikusznak egy hí
ján - hogy a Föld mozog - minden
állítása megdőlt. Igazi 'jelentősége, hogy
elméletével szemléletváltozást idézett
elő a tudományban és a filozófiában, s
olyan tudósok útját jelölte ki, mint
Kepler, Galilei, Giordano Bruno és
Newton - s közvetve még nagyon so
kakét.

Mikolaj Kopernik 1473. február 19-én
született Torunban. Krakkóban és az
olasz városokban folytatott egyetemi ta
nulmányokat. Életének további állomá
sai: Lidzbark, Olsztyn és Frombork. Ka
nonok, orvos és káptalani jószágigazga
tó. Csillagász és gondolkodó, aki új el
méletet dolgozott ki -:- végső soron -
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Régi adósságot törleszt a Gondolat Ki
adó a Muzsikáló zenetörténet IV. köteté
vel, mely a modern zene világában ka
lauzoljaa muzsika barátait. Kárpáti Já
nos majdnem a lehetetlenre vállalko
zott, amikor megkísérelte felrajzolni a
XX. század zenéjének fejlődésvonalát

szinte napjainkig. Megállapításai közül
nem egg1Jel vitatkoznánk és értékítéletét
sem osztjuk mindenben, dee vélemény
"k'ülönbség ellenére is elismeréssel kell
szólnunk munkájáról. Hézagpótló mű ez,
kitűnő alapot ad a zenével ismerkedők

nek ahhoz, hogy a modern zene vilá
gában eligazodjanak és tovább tájéko
zódjanak frissen szerzett ismereteik bir
tokában. A könyvhöz mellékelt kitűnően
összeállított lemezalbum jól illusztrálja
Kárpáti János gazdag mondandóját.

(R. L.)

a világ egész rendszeréről. Megoldotta
az archimédeszi feladatot: talált egy szi
lárd pontot és kimozdította helyéből a
Földet - ha nem is emelőcsigák. a
tudományos fantázia segítségével. Azt ál
lította, hogy a Föld és a többi bolygó
kering a mozdulatlan Nap körül. Ez a
tan lényegében fejtetőre állítása volt a
korabeli elfogadott világképnek. s év
százados vitákat kavart.

Fontos volt ez - több szempontból
is. A történelmi körülrnények ismere
tében be kell látnunk, Kopernikusz nem
akart mindenáron új elméletet alkot
ni. A nagy felfedezések idején élt. Ame
rika felfedezése után fellendült a távol
sági hajózás, amit a csillagászok táb
lázatai segítettek a nyílt tengeri tájé
kozódásban. A táblázatok (lényegében a
bolygók és csillagok állásának "előre

jelzései") pontatlanságait igyekeztek kor.,
rigálni a csillagászok. Ptolemaiosz rend
szerét (a mozdulatlan Föld körül kerin
genek koncentrikus körpálvák és ún.
epiclklusok mentén - körön tovább
gördülő kisebb körök - a bolysók és a
Nap, s ezeken túl van a rnozdulatlan
állócsillagok szférá ia) tökéletesítették
pontosabb megfigyelésekkel és úiabb
epiciklusok bevezetésével. így egyre át
tekinthetetlenebb rendszerhez jutottak.
Szükségesnek látszott a csillagászati vi
lágkép felülvizsgálata: hátha a bolygó
mozaások leírásának elméleti alania hi
bás? Erre a feladatra vállalkozott Ko
pernikusz, Nem egyedül. Korában, sót



már az ókorban is többen megkérdő

jelezték Ptolemaiosz elméletének helyes
ségét. Ptolemaiosz nézeteinek hegernő

niáját az adta meg, hogy ő egy mate
matikailag megalapozott rendszert alko
tott. S az övével szemben annak a vé
leménynek, hogy a Föld mozog, nem
volt sem tudományosan felépített rend
szere, sem gyakorlati jelentősége. Ko
pernikusz idejében azonban már nagy
fontossága volt a kérdésnek; .Jean Buri
dan (1300-1358), Nicole Oresme (1330
1382), Nicolaus Cusanus (1401-1461),
Celio Calcagnini (1479-1541) is foglal
kozott a Föld mozgásának kérdésével.
A gondolat "benne volt a levegőben",

matematikailag megfogalmazatlanul, Ezt
a matematikai megalapozást és az el
mélet - a kor szintjének megfelelő 
tudományos bizonyítását végezte el Ko
pernikusz halála évében (1543) megje
lent főművében a "De Revolutionibus
orbium coelestium" című többkötetes
munkájában,

Különös utóélete volt a nagy műnek,

Többen megállapítják, hogy a "De re
volutionibus" minden idők egyik legna
gyobb könyve, mégis csupán csak négy
kiadása jelent meg a következő négy
száz év alatt, - ebben persze szerepe
lehet annak, hogy az 1620-ban és 1633
ban kiadott dekrétumok a tiltott köny
vek listájára tették. Az első időkben

hallgatás és értetlenség övezte, például
Tycho de Brahe, a nagy dán csilla
gász is elvetette Kopernikusz heliocent
rikus tanát. A tridenti zsinat (1545
1563) pedig nem is foglalt állást a hello
centrikus rendszerrel kapcsolatban. Az
igazi érdeklődést a rendszer továbbfej
lesztői keltették fel: Kepler, Galilei és
Giordano Bruno. Ok bontották ki, fej
lesztették tovább - már korrigálva né
hány tévedését: Kepler például már el
liptikus bolygópályákról írt - a koper
nikuszi elgondolást. Azt mondhatjuk lé
nyegében az ő közvetítésükkel, a'z ő
"adaptációjukban" került a köztudatba a
heliocentrikus világkép - mely Newton
fizikájában (általános tömegvonzás) ért
tetőpontjára. r

A dátumokból is látható, hogy az igazi
ellenkezést nem maga a kopernikuszi
tan váltotta ki. Oka világossá válik ha
meggondoljuk, mi minden követk~zett
Koperníkusz elméletéből. A Föld mozog
- ez ellene mond a szentírás azon ré
szeinek, ahol betű szerint az áll hogy
a Föld mozdulatlan. Nehezen végetérő
viták egész sorát indította el a szent
írás értelmezése körül: allegoríkusan
vagy szó szerint értsük? Azt mondhat-

juk, hogy az egyház az emberek isten
képét féltette, melyet a skolasztika fo
galmazott meg. Kopernikusz tana
ugyanis lerombolta a világ eddigi Ég
Föld képét. Az Ég, a mennyek országa
nem heLy többé. Ezt nem lehetett köny
nyű elfogadni, a fogalmakat mind átér
tékelni. Önmagát kinálta a könnyebbik
lehetőség; elhallgatni és elhallgattatní
az ilyen nézeteket és hirdetőiket. Ebben
tagadhatatlanul szerepet játszott az egy
háziak nem kis mértékű presztízsféltése
is.

A kérdés másik aspektusa: a mate
rialista szemlélet szerint "a világkép
míndíg a társadalmi gyakorlat szintjét
tükrözi, mely meghatározott társadalmi
keretek között alakul ki. Ezeket a társa
dalmi kereteket szentesítette az egyház"
(Róka Gedeon). A Föld helyzetének meg
változása az emberek helyzetének meg
változását is jelentette, s ennek társa
dalmi vonatkozásai is voltak.

"A Szentírás azt mondja meg, hogyan
jutunk az égbe, és nem azt, hogy ho
gyan mérik, . .. A Szentírás keresztény
nyé akarja tenni az embereket, nem
csi.llagászokká". A heliocentrikus elmé
let híveinek érvelésében találkozhatunk
ezekkel a mondatokkal. Mások a hit és
a természettudományok igazságai, de a
nagy igazságok nem zárják ki egymást
- vallották, hiszen ji korabeli s a pár
századdal később tevékenykedő tudó
sok zömmel mélyen hivő emberek vol
tak. így alakult ki lassan a ma is is
meretes "kettős igazság" elve, mely más
természetűnek mondja a hit és a tudo-
mányok igazságait. .

Kopernikusz igazi [elentőségét ma
már a tudománytörténetben, az emberi
gondolkodás történetében kell keres
nünk. Felismerte, hogy a valóságot új
vaLóság megteremtésével ismerjük meg.
A hibás. rendszer helyett új tételt állí
tott fel,. s próbálta azt bizonyítani. Az
ő működésével kezdődött meg továb
bá a fizika "relativizálódása" (mely
Einstein relativitáselméletéig ível), mű

vében kimondatlanul benne van, hogy a
mozgás relatív fogalom, mely a meg
figyelőnek a mozgó tárgyhoz viszonyí
tott helyzetétől függ. Öriásí szemléleti
változás, hogy a megfigyelés koordiná
ta-rendszerének kezdőpontját elmozdítot
ta a Földről és a Napba helyezte.

Ennek a Kopernikusznak tisztelgett
hazája és a világ, születésének félévez
redes jubileuma alkalmából. Az UNES
CO és a tudományos egyesületek nem
zetközi tanácsa (ICSU) Kopernikusz-év
nek nyilvánította 1973-at. A megemlé-
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kezések sorát volt hivatva gazdagítani
a Koperniküszról készült kétrészes szí
nes életrajzi film is.

A forgatókönyvírók, Jerzy Borszkie
wiez és Ztiisla» Skoisronski pontosan
ragaszkodtak az életrajz adataihoz. Oly
annyira, hogy nem tudták "meghalad
ni" azt, így a film nem lehetett más,
mint száraz életrajzi adatok illusztrá
ciója. Végigvezetnek élete hclyszíncin,
bemutatják környezetét : Tiedemann Gie
sét, a barátját, Watzenrode püspök-nagy
bátyját, Annát, a házvezetőnőjét és élet
társát. Látjuk harcolni a Német Lovag
rend ellen (ez is történelmi tény), és
amint figyeli a csillagait. Kár, hogy
Konernikuszt a tudóst nem látjuk, bár
végig ott va~ a vásznon.

A film korántsem teljes, durván le
egyszerűsített képet ad Kopernikuszról.
A tudós jelentőségének bemutatására
a film kevés gondot fordított, külsőd

leges ábrázolásra törekedett. Elhanya
golta a drámát: nem hadvezérkedése,
hanem a kételyeivel. bizonytalanságai
val folytatott küzdelme volt az ő igazi
harca. A film csak a nevetségessé vá
lástól és a hatalomtól való félelméről

ejtett szót, szinte állandó szorongásáról,
töprengéseiről nem. Elmélete perdöntő

bizonyítékának a parallaxist vélte, ezt
pedig nem tudta kimutatni (csak a
múlt század pontosabb műszereivel sike
rült), A film erre nem is utalt. Csak
retusált képet adhatott a csillagászról.

Nagyon érdekes filmet lehetett vol
na készíteni Kopernikusz "izgalmas"
egyéniségéről. Ehelyett hosszadalmas és
a lényeget illetően pontatlan, felületes
alkotást láttunk. Az amúgy is elbeszé
lő jellegű filmet a hosszúra vágott kép
sorok még inkább az epíkusság irányá
ba tolták el. A belső feszültségek kife
jezésének drámai lehetőségeí kihaszná
latlanul maradtak, ezért a film nem
eléggé sodró, nem lendíti át a néző

figyeimét azon sem, hogy az emlékké
pek természetellenesen részletesek és
naturálisak, Félő, hogy a- film megte
kintése után a nézők nem kis hányada
azt hiszi majd, hogy tisztába jött Ko
pernikusz kilétével és jelentőségével.

Pedig éppen ez utóbbit hanvagoltá el
Ewa és Czeslaw Petelski műve.

A SCI-FI ss A SOLARIS

"A fantasztikus regény a természet
tudományori és technikán' nevelődött

nagyvárosi ember mcse-vágyait szolgál
ja . .. A tudományos fejlődés el is sor
vaszthatía a mesét, de egészen új, meg-
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lepő virágzásnak is indíthatja. A mo
dern fantasztikus regény is ilyen új
szerű virág,' mely az ipari civilizáció
és a természettudomány talajából nőtt

ki. Vakmerő lehetőségeket nyit a kép
zelet játékának. »Mi lenne, ha ... ?« A
fantasztikus regényben minden lehetsé
ges: furcsa ej emí csapások és bizarr
találmányok veszik át a primitív mesék
sárkányainak és varázslatainak szcre
pét. És mint mindcn mcsében. a fan
tasztikus regényben is tág; tere van a
jelképes erkölcsi tanulságoknak", - Bá
lint Györgynek a harmincas évekből

származó megállapításai nagy vonalak
ban ma is helytállóak. A fantasztikus
regényen valószínűleg a sci-fit érti, 
jóllehet ma már különbséget teszünk
közöttük. nem minden fantasztikus re
gény sci-fi.

Az angol ból átvett műszó a science
fiction rövidítése, mely a szótár szerint
tudományos színezetű fantasztikus tör
ténetet jelent. Ezt akár műfaji definí
cióként is elfogadhatjuk. De e megha
tározás megosztja a sci-fi művelőit:

egyesek a tudományosságot, mások a
művészi fikciót tartják elsődlegesnek.

Némi leegyszerűsítéssel az előbbieket

Verne, az utóbbiakat H. G. Wells köve
tőinek tekinthetjük.

"Magára a fantasztikumra ... míndig
is szüksége volt az emberi szellemnek,
és éppen az emberi lét valóságának
megragadásához volt szüksége rá - ír
ja Gyertyán Ervin (Nagyvilág 1927. 2.)

A science fictiont megelőzte... a
különböző mltológiák, legendák fantasz
tikumainak világa ..." A tudományos
színezet is viszonylag korán jelentke
zett: a XVII. században élt Cyrano de
Bergerac-ot a sci-fi egyik legkorábbi
előfutáraként tartják számon. Maga a
műfaj - több elméleti író véleménye
szerint - 1925 táján keletkezett az
Egyesült Allamokban, amikor a tudo
mány különösen jelentős felfedezései
új, beláthatatlan távlatokat nyitottak.
Ez a fantasztikus műf'aj r jelentős meg
újulását, a tulajdonképpeni sci-fi meg
születését eredményezte. 1926-ban Hu
go Gernsback elindította az Amazing
Stories című magazint, mely az új, ál
tala science f'ictiormak nevezett műtajt

népszerűsítette. Ekkoriban előbb a tu
dományosságot hangsúlyozó írások kel
tettek érdeklődést, később azok is, ame
lyekben a tudományos gondolatok in
kább csak a művészí mondandó h4t
terét képezték. E két irányzat máig
egymás mellett él, folytonos polémiák
közepett,



Bár a science fictiónt a prózairoda
lom egyik ágának tekintik, a tudomá
nyos-fantasztikus tematika más művé

szeti ágakban is megjelent. A képző

művészetben, a zenében és a filmben
ls.

A sci-fi-film majdnem olyan idős,

mint maga a film, hiszen Mélíes 1902
ben készített Holdbeli utazása már an
nak tekinthető. A német expresszioníz
Ir.US is termékenyen hatott a tudomá
nyos-fantasztikus film fejlődésére. Az
első világháború idején és után olyan
filmtörténeti jelentőségű művek szület
tek, mínt a Gólem, a Dr. Caligari vagy
a Homunculus. Ez utóbbi figyelmeztet
elsőként a tudomány veszélyes lehető

ségeire. Más művek szatirikus vagy
utópisztikus mondanivalót tolmácsoln:ak,
mínt Rene Claír Párizs alszik című

filmje (1923), illetve Fritz Lang Met
Topolisa (1926). S a filmművészet nagy
amerikai klasszíkusa, David Wark Grif
fith is készített sci-fit. A harmincas
években azonban a Frankensteinnel
kezdődően elindult Amerikából a horror
filmek áradata, s így az elkövetkező

filmek a lehető .legtávolabb kerültek a
filmmíívészettől. Richard Hódgens a sci
fi-film "tragikusan rövid történetéről"
ír, s átlagos színvonalát összehasonlít
hatatlanul alacsonyabbnak ítéli, mint az
irodalomét. Az utóbbi években készült
több jelentős film azonban' - melvek
ből a magyar nézők is láthalltak néhá
nyat - (Fahrenheit 451, Alphaville,
Androméda-törzs) a sci-fi-film megúju
lását mutatja.

S az iménti, a nálunk; is bemutatott
filmek sorába' tartozik Andrej Tar
kovszkij Solarisa. Kuczka Péter, e té
ma avatott ismerője írja: "Tarkovszkij
filmje az igazi tudományos-fantasztikus
film ... éppen azt ragadta meg, ami a
tudományos fantasztikum 'lényege,
vagyis az állandó vitát az ember értel
me és érzelmei között". Tarkovszkij
azonban - bár vallja, hogy a megis
merés és az erkölcs problémájának
ilyen felvetése megteremti a műfaj fel
tételeit - így nyilatkozott: "A Stanis
law Lern művében rejlő mélységnek
és mondanivalónak semmi köze a tu
dományos-fantasztikus műfajhoz...." A
látszólagos ellentmondást feloldja Gyer~

tyán Ervin idézett tanulmánya, mely
ben a sci-fi műfajának három irány
zatát különbözteti meg: ontologikus,
utópisztikus, szatirikus. E kategóriák
szerint a Solarist amolyan "ontologikus
sci-Iiv-nek mondhatjuk, amely "az em-

beri lét fantasztikumaira" - élet, lé
lek, öntudat, boldogság, szenvedés, sze
retet - keres választ.

A drámai alaphelyzet: a Solaria boly
gó felszínét borító plazmaóceán - mint
valami titokzatos "gondoikodó anyag"
- sugaraival letapogatja az űrállomá

son lévő emberek agyát, s különös
módon életre kelti a lelkiismeretfurda
lásukat okozó személyek hasonmásait.
Adott egy hatásos sci-fi lehetősége - s
Tarkovszkij mindazt felhasználja a mű

faj eszköztárából, amire mondandójához
szüksége van.

Tarkovszkij hősével a' Földről indu
lunk el és a Földre térünk vissza, a
szülőí házhoz. S ami közben történt?
Talán az ember hányattatása és meg
próbálása: "tudományos kaland" - sú
lyos erkölcsi, vílágszemléletí, életfor
máló tanulságokkal. A Solaris plazma
óceánja e hatalmas titokzatos élőlény

módot ~d az embemek a régen óhaj
tott kapcsolatfelvételre; csak azt kel
lett volna felismernie és belátnia, hogy
a "vendégekben" testesül meg ez a le
hetőség. De e "közvetítőkkel" kapcso
latba lépni csak a lelkiismeretével
szembesülni képes ember tudhat. Is
merd meg - hogy vállalhasd - ma
gad teljes személyíségeddel. Csak így
teremthet kapcsolatot az ember. És ez
a kapcsolat csak a szeretet kapcsolata
lehet. A legalapvetőbb ember! problé
mák ezek, melyek végül is kimondat
lanul, a látványban, a kép és az egész
mű felépítésében fogalmazódnak meg.
A szöveg súlyos szavai csak - mond
hatni - körbefogják ezeket a mélysé
gelben végtelen gondolatokat.

A hatalmas, kétrészes. lassan bonta
kozó filmnek egyetlen kockája sem fe
lesleges. Az első képsorokban a hajna
li mezőn a Föld minden szépsége je
len van: az otthon, a kert, a ló, az eső,

a folyó, az este. "Számomra mindenfaj
ta művészetnek emocionálisnak kell
lennie és a szívre kell hatnia" - vall
ja T~rkovszkij. A hosszú, véget érni
nem akaró autóút is számtalan apró
jelzést közvetít. Maihoz hasonló autók
és autópályák, de önműködő vezérlé
sű az autó: ezzel az anakronizmussal ki
iktatja az időt, s megpróbálja monda
nivalójának általános érvényűségét ér
zékeltetui. A végtelenségig fokozott ro
hanás egy kivilágított, modern pokol
víziójába torkoll. Fokozza a fokozhatat
lant : hirtelen vágással átvált az esti
nyugalom képeire. Ez a film leghosz
szabb jelenete, elfárasztja a nézőt, de
érzelmileg-indulatilag már fogva tart.
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Tovább növelik a film belső feszültsé
geit a végig nem vitt, félbehagyott
párhuzamok. Harey, hősünk "vendége",
felesége emlékének "anyagi vetülete"
egy ideig mint Kelvin megtestesült lel
kiismerete van jelen, később inkább
másik "küldetése" kerül előtérbe: alak
ja a kapcsolatteremtés lehetőséget jel
zi és kínálja. Fontos dramaturgiai-köl
tői funkció t hordoznak Tarkovszkij kö
vetkezetes következetlenségeí is. A
súíytalanság állapotában csak Harey és
Kelvin -egymást ölelő alakja lebeg, egy
nyitott könyv és a gyertyatartó. A töb
bi tárgy mind a helyén marad. Igy
máris valamiféle "fizikán túli" lebégést
ábrázol a kép.

Még sokáig lehetne folytatni a ha
sonló jelenetek, művészi képletek ér
telmének vizsgálgatását. Tarkóvszkij
tisztában van e hangsúlytalannak látszó
megoldások fontosságával : " ... A film
legfontosabb formaalkotó eleme, amely
szinte minden ízében áthatja: a meg
figyelés" - írja.

Vagyírn Juszov operatőr munkáját is
e megfigyelések pontos és hűséges rög
zítése dicséri, valamint az a remek ér
zék, mellyel a film belső logikája sze
rint váltogatja a színes és a fekete-fe
hér képsorokat. Szépséget és monumen
talitást egyaránt megragadó költői ere
jű képeivel ezúttal is méltó alkotótár-

KÉPERNYŐ ELŐTT

ÖTSZEMKÖZT TÖROCSIK MARIVAL

Alázat nélkül nincs igazán nagy mű

vészet. Még a legöntudatosabb művé

ezek is egyszerűvé - olykor szinte gyer
mekivé - válnak az ihlet pillanatai
ban. Csak az tudja befogadni az ins
pirációt, aki teljesen kitárulkozik előt

te. Nem állít elzáró, szigetelő közeget
önmaga és a külső világ (a jeleket
küldő Megfoghatatlan~közé. Mert ez a
világ meg az a világ: ugyanaz az egyet
len - és sokszorosan összefüggő - va
lóság, amelyben él. Leforditva most már
a mondottakat a színház- és filmmű
vészet területére: a színész is azokban
a pillanatokban a legnagyoBb, amikor
egyszerű. Valamely figura megjeleníté
se is egyfajta ihletettség. Ahogy az író
azonosul valamennyi m~girt alakjával
és helyzetével, ugyanúgyazonosul.
a szereppel való találkozás kezdetétől

- a színész is a figurával. Ehhez ter-
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sa a rendezőnek. A négy főszereplő

közül Harey alakítója, Natalja Bondar
csuk játékát kell kiemelni, aki el tud
ta hitetni, mint tesz emberré valakit a
szerétet.

Mit Jelenthet az utolsó kép? Kelvin
kitekint az űrállomás ablakán át az
alattuk háborgó plazmaóceánra. A ka
mera az ő szemével lát: a hullámzás
ból lassan kibontakozik egy sziget, az
otthoni kert, a szülői ház. Lehet, hogy
ez az utolsó kép is a plazma műve?
Kivetítette. megteremtette a vágy-ké
pet: a házatérőt . ,,;?

A Solaris fantasztikuma több, mint a
modern ember niese-vágyának kielégí
tője. Ha elfogadjuk az előzőekben em
lített kategóriákat, akkor nemcsak Jel
képes erkölcsi tanulságokat nyerhetünk
belőle. Mint "ontologikus science fic
tion" az emberi élet alapvető kérdéseit
- például azt az igényét, hogy' kitör
jön földi keretei, kötöttséget közül,
megszabaduljon az őt ide láncoló "ne
hézségi erőktől", és meghódítsa magá
nak az ismeretlen kozmoszt, megismer
je távoli világok "emberen túli" termé
szetét - kutatja és teszegett. mely
nincs messze az ember transzcendencia
igényének megfogalmazásától. Ebhen
rejlik talán a Solaris igazi fantasztiku
ma.

KIPKE TAMAS

mészetesen köze van a színész emberi
egyéníségének is. Csak az' tud a sze
repből igazi, hiteles embert formálni,
aki önmaga is mindig ember, akkor is,
ha nem alakít. Törőesik Mari - akit
az "Ötszemközt" egyik közelmúlt adá
sában láttunk a képernYőn - ilyen
művész.

Amikor róla beszélek, szerepek villan
nak elém. Nem a "Körhinta", amely 
mint ő is elmondta - valamiféle köny
nyű érvényesülés lehetőségét csillogtat
ta meg. A tudatos művész nem .szé
ría-művész". Alakít - tehát alakítja,
formálja önmagát, mint költő a verset,
szobrász a követ. Nem tudom, hogy
az "Edes Anná"':t is a próbálkozások
l~özé sorolja-e? En akkor - több mint
egy évtizeden túlra visszanézve - a
Kosztolányi megálmodta, regénybeli
Annát láttam viszont a filmvásznon: a
szeretni-akará és a szeretetre-vágyó, ál
maitól megrabolt és becsapott kis cse
lédet. Es ami1vor Tánya volt (a szerep
pé költött líra - és megint csak qz a



'1lagy-nagy szeretet-szomjúság). És vala
hányszor Omár Khájjám sorait olva
som, őt látom a "Vcrrsói melódiá"-ban:
"Volt egy Kapu, kulcsa elveszett; 
volt egy Fátyol, látni nem engedett; 
mondták, hogy ÉN meg TE, de azután
- a TE meg ÉN elnémult, vége lett."
Mint hárfahúrok tovaröppenő, sóhajjá
halkuló melódiája. Vagy mint amiről

Petőfi ír a "Tündérálom"-ban: "Egy
hattyú száll fölöttem magasan, - az
zengi ezt az édes éneket - óh lassan
szállj és hosszan énekelj, - haldokló
hattyúm, szép emlékezet! ..." És leg
utóbb - már több mint egy éve - a
kis utcalány Brecht darabjában, a "Jó
embert keresünk"-ben. És a képernyőn

az "Irgalom" anya szerepében.

Keresés, keresés, keresés, szenvedé
'lyes és makacs és kielégítetlen keresése
a boldogságnak, a bet,eljesűlő szeretet
nek, a társnak. Szeretetet keresni és
szeretetet adni: élni valakiért és to
vábbélni valakiben. Igen: a művész éle
te szakadatlan ön-kitárulkozás. Mennyi
re egyszeríien - és mégis mennyire
mélyen (de hiszen az egyszerűségben

restenek a legnagyobb mélységeTc!) 
vallott erről az "Ötszemközt"-ben Törő-

HozzAsZÓLAS PROHASZKÁHOZ

Elhangzott a Vatikáni Rádió magyar
adásában "Néhány vonás Prohászka

arcképéhez" címmel 1974. január 31-én.

A Világosság novemberi számának "Arcké
pek" című rovatában érdekes cikk jelent
meg Gergely Jenő egyetemi tanársegéd tol
lá Iiól, "Prohászka és a magyar neokatoli
cízmusv címmel, A materialista világnézetI
folyóirat tanulmányírója, nyilván marxista
szemszögből, felhlvja a figyelmet a magyar
katolikus megújhodás egyik legkiemelkedőbb,

kétségtelenül legeredetibb alakjának néhány
vonására. Elsősorban Prohászka Ottokár szocía
lis nézeteiről és politikai elkötelezettségéről Ir.
Elismeréssel adózva forradalmi nézetel.nek,
ugyanakkor blrálva a fehérvári püspök poli
tikai szereplését, De a cikk kitér Prohász
ka modernIzmusára is, a tudomány és a
hit viszonyáról vallott nézeteire, a bergsoniz
mussai való kapcsotatatra. Rónay György az
Új Ember december 23-1 számában "Pro
hászka és kérdőjelei" clmmel foglalkozik a
Világosság tanulmányával. FelszóIltja a ka
tolikusokat arra, hogy kezdjék meg végre
Prohászka életművének tárgyilagos felméré
sét, hangsúlyozva azt, hogy "számunkra nem
.a kultúrpolitikus az igazi Prohászka, hanem

csik Mari. Nem a művészet legmaga
sabb csúcsaira eljutott színésznő "ön
mutogatása" volt ez, hanem nagyon
tiszta vallomás a megtalált boldogság
ról. Amiről költők köteteket írtak és
festők freskókat alkottak és szobrászok
remekműveket, ő néhány szóval ugyan
azt fogalmazta meg: szeretik, megtalál
ta az élete társát, és megtalálta az éle
te értelmét a gyermekben. 19y mond
ta: "Gyermekem van és boldog va
gyok ,.. Ennyi az egész." Olyan sok
szerep és annyi siker után: ez a leg
nagyobb boldogság. És jönnek majd új
szerepek, talán az a néhány-szereplős

kamaradarab, amit annyira szereme el
játszani, de most már egészen liízonyos,
hogy akkor is, mindig ez marad a leg
nagyobb boldogsága. "Mi az mi embert
boldoggá tehetne? - Kincs? hír, gyö
nyör? Legyen bár mint özön, - a tel
hetetlen elmerülhet benne, - s nem
fogja tudni, hogy t,an szívöröm." Quoist
í1'ja: "A szeretet mindig életet ad, az
önzés mindig halálba visz. Termékeny
ségre vagy hivatva. Nemcsak fizikai,
hanem lelki értelemben is, a másoknak
adott szeretet révén."

BALAsSY LASZLÖ

a misztikus. Sokat, nagyon sokat nyernénk,
egy mai szemmel látott, igazabb, hitelesebb,
kevésbé diadalmas, tragikusabb, 'de Idősze

rűbb Prohászka-képpel. Ezt, legalábbis im
manencia-történelem és transzcendencla-ke
g-yelmi élet kettős távlatában kívülünk alig
ha fogja, és aligha' tudná, de nem is akar
hatná más megrajzolni."

Valóban, Gergely Jenő többé-kevésbé tár
gyilag-os, vitatható, több ponton kiegészíthe
tő cikke főleg arra szolgálhatna, hogy a
katottkusokat kutató munkára serkentse,
hogy elkezdjék Prohászka szellemi öröksé
gének kIaknázását. Helyettük ezt soha senki
el nem végzi. Prohászka müveinek olvasá
sakor meglep bennünket a nagy püspök gon
dolatainak Időszerüsége. Meglepő például szo
ciális nézeteinek forradalmisága, Marx ér
tékelméletéről Irt elmélyedt tanulmánya,
VBg-y a fejlődéselmélettel szemben tanúsitott
nyitottsága. Részben érthető, hogy 1911-ben
indexre került három írása. A szó szoros ér
telmében megelőzte korát. Ma, amikor Teil
hard nézetei már katolikus körökben is nép
szerüekké váltak, a fejlődés gondolatát ter
mészetesnek vesszük. De nem volt ez így a
század elején. Prohászka világosan látja a
természettudomanyos szellem hatását a mo
dern emberre. Látja, hogy a scientizmns mí
lyen kárt tesz a vallásellenes propagandá
val. Ezért teljes erejével a természettudomá
nyok, főleg a geológia és a paleontológia
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tanulmányozásához fog. Könyvalakban megje
lent első művei 1891-ből az "Isten és a vi
lág" cimet viselik. A könyv célja apologe
tikus. Meg akarja védeni a keresztény vi
lágnézet igazságait a tudomány nevében agi
táló vallásellenes irányzatokkal szemben. Az
Istenben való hit bölcseleti megalapozása
után tisztázza a teremtés eszméjét. Részle
tesen megvizsgálja az ósnemzés és a leszár
mazás problémáját. Hosszasan elemzi és bí
rálja a darwinizmust. Az a tény, hogy Pro
hászka még a hagyományos apologetika ke
retében mozog, és eléggé tartózkodó a le
származás-elmélettel szemben, egyszerűen az
akkori általános felfogást tÜkrözi. Prohász
ka ismeri az akkori legjobb szakrmmkákat,
Kiemeli azt, hogy "jelenleg a tudósok leg
nagyobb része a leszármazás-elmélet híve.
De azért, hogy valaki a leszármazási elmé
letek valamelyikét vallja, nem mondhatni;
hogy darwinista." Prohászka helyesen azok
felé az elméletek felé hajlik, melyek nem
pusztán külső tényezők (Iétért való küzdelem,
alkalmazkodás stb.) , hanem belső hatóerókkel
magyarázzák a fejlődést és megtartják a faj
(species) fogalmát. (A mai szintetikus elmé
letek igen jelentős szerepet tulajdonítanak
a gének mutácíójának.) Modern nézeteket
vall Prohászka a modern természettudomá
nyós nézetek és a szenrírás viszonyában is.
Csak azt szeretnénk hangsúlyozni: Prohász
ka korai müveíben nem a már túlhaladott
részletkérdések az érdekesek, - hiszen há
romnegyed század alatt óriásit fejlődtek a
tudományok és a keresztény filozófia, teoló
gia ís -, a lényeges, hogy úgy mondjuk,
Prohászka "hozzáállása", problémafelvetése,
nyitottsága és a helyes Irányvétel. A "Föld
és ég" címü munkájának tanulmányai, ame
lyek a "Magyar Sion"-ban jelentek meg a
századfordulón, erről a nyitottságról tanüa
kodnak. Például az az írás, mely 1899-ben a
"Magyar Sion"-ban a tanulmánysorozat est
rája: "Mire kell ma a teológiában súlyt fek
t~~,ni?" Kiemeli a természettudományok,
l<uzgazdaságtan, társadalomtudomány (törté
nelmi materializmus) fontosságát. A teológu
sokat arra öszrönz), hogy foglalkozzanak
ezekkel a tudományágakkal, ha időszerűek

akarnak lenni. "Se'mmiféle tudományt, de
kivált a természettudomány semminemű

ágát nem szabad kicsinyelnünk, hiszen a ter
mészet az Űr revelációja. Belőle való, lényé
nek képe. A geológia is az Isten logikája.
A paleontológia is az Istennek megkövült
gondolatait tárja elénk. Akik tehát a fmd
rétegeit forgatják, azok is Isten könyvében
lapozgatnak." A "Föld és ég" bevezetőjét ol
vasva Teilhard-nak az "Isteni millieu"-höz írt
bevezetőjére gondolunk. "S ugyan mi lesz
e nagy, tágult, szinte nem emberi, hanem
igazán isteni világban a mi teológiánkkal?"
- kérdezi Prohászka. "Mi lesz a fejlődő vl-
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lágok egymásutánjában a fejlődés és a le
származás kapráztató teóriáiban a keresz
tény világnézettel? Mi legyen vele? Furcsa
kérdés, Hiszen az isteni világban van ott
hon az igazi teológia, nem a képzelt, valót
lan világban. Ha az elfogultság és a tévely
vasrácsai szétesnek, akkor feszíti ki majd
szárnyait az a sas, amely a napba néz és
erejének érzetében és az isteninek honvá
gyával emelkedik a Iiomálytalan magasba.
Ezt akarja e mü kimutatni, mely se nem
geológia, se nem teológia, hanem megvilá
gítása a 'keresztény világnézetnek geológiai
és paleontológiai szempontokból." A kissé ba
rokkos stílus ne zavarjon bennünket. A lé
nyeges a mondanivaló. A Rómából hazatért,
alapos teológiai felkészültséggel rendelkező

és a mai eszmeáramlatokban otthonosan
mozgó nagy szellem magabiztonsága sugár
zik e sorokböt, Valamivel később Prohász
ka pontosabban meghatározza módszerét: nem
konkordizmus ez, amely a szentírást veszi
alapul és .ahhoz alkalmazza a modern tu
dományt, hanem a modern tudás biztos té
nyeívet számol és a modern nézetek kere
tébe állitja bele a keresztény gondolatot.
Prohászka tudatában van annak, hogy forró
talajon, alakulóban lévő nézetek talaján mo
zog. A fejlődő tudomány sok lapot szakit
majd ld ebből a képeskönyvből. De nyu
godtan megy előre. "Igazságot, valóságot ke
restem, de egyszersmind érezhettem, hogy
sok problematikus feltevés, s kétes magya
rázat közt halad el útunk. Amit ez idő sze
rint még el nem kerülhetünk." Hang~úlyo

zom, nem az a fontos, hogy a századfor
dulón mit mondott Prohászka egyes rész
tetkérdésekröt, Hanem beállítottsága, möd
szere, azok a metafizikai és teológiai elvek,
amelyek vizsgálódásában irányították. Amit
Prohászka a természetről ír a "Föld és ég"
ben, majd l<ésőbb elmélkedéseiben és nap
lójegyzeteiben, nem valami olcsó apologeti
ka vagy természet-romantika. Miként Teil
hard, akit bizonyos szempontból megelőzött,

a hit szemével, a költő és a míszttkus sze
mével nézi a teremtést, "Minden az Isten
diafániája lesz. Isten tetszik át, ragyog át
a mfndenségen,v Teilhard nevét említettük.
Az analögra nem légből kapott; Igaz, első

sorban szaktudós volt Teilhard, vérbeli pa
leontológus, Prohászka viszont elsősorban fi
lozófus, teológus. Más oldalról közelítették
meg a világot. De lényegében azonos a ma
gatartásuk, szemléletük. Mindkettőt ugyanaz
a látás vezeti, mindkettő költő és miszti
kus is. €s még egy reális kapocs: mind
kettő Bergson-tanitvány. Itt persze a későbbi

Prohászkára gondolok. Ime egy vonás fele
désbe merüíö, vagyegyoldalúan bemutatott
arcképéhez. €s mi mindent mondhatnánk a
misztikus Prohászkáról! Bárcsak Rónay sür
gető szava kutatásra serkentene egynéhány
magyar katolikust!


