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Száz évvel ezelőtt, 1853~ban egy
.amerikai gőzös futott be Brémába.
Postai szállítmányában magával hoz
ta az első nyom.atványokat, amelyek
szakszerűert ismertették az Ameriká
ban nagy elterjedtségnek örvendő,
spirifiszra : összejöveteleket. Napok
sem teltek bele s egész Bréma asz
talt táncoltatott. Követte a példát
Páris és London is, és csakhamar ál
talános diiva,t lett Európában, hogy
a jómódú unatkozók "teára és szel
Iemidézésre'' hívogatták vendégeiket.
Ime tehát egy cen:,ennárium, amelyre
nyilván egyikünk sem gondol.t. Pe
dig hogy ezzel kapcsolatban I~ sok
hasznos tudnivaló akad, rnutatja az
a remek tanulmány, amelyet H u m
p h r e y J. T. J o h n s o, n tollából
a T a b l e t tett közzé,

Sp;ritizmus1on ártalában "szellemI
idézést" szoktunk érteni, a fogallom
azonban tágabb ennél, me,rt körébe
tartoznak mindazok a rnas terme
szetű próbálkozások is, amelyek ér
zékelhető összeköttetést s,zeretnének
teremteni egyfelől az élő emberek,
másfelől at pusztán szellemi lények,
különösen a megholtak lelkei közö't.
Valaminő formában persze mindig
megvoltak ezek a törekvések s,. a m~o
deru splritizmust csak az egyik val
tozatnak tekinthe'[ük. Ennek hátte
rében a hvdesvílleí eset áll. Hydes
viIle egy New York közelében fek
vő községnek a neve. Itt volt akko
riban egy ház, amelyben m,ár ré%
óta nem lakott senki, mert ugy hír-

. lett, hogy kísértetek [árnak benn~.

Ezv Fox nevű család 1847-ben mégis
beköltözött az épületbe. A további
akat már a splritizrnus hívei mesélik
el. Eszer-nt acsalád két kislánya fel
fedezte, hogy az éjjelente ismétlődő
titokzatos' kopozások egy értelmes
tulvilági lény Ie'adásaí akarnak len
ni. Az abécé bizonvos betűinél való
kopovásokhól azután k;olvasták,
hogy a szellem egy olyan ember Iel-

ke, akit valamíkor ebben a házban
meggyilkoltak és velástak. A pincé
ben találtak is Foxék egy csontvá
zat. Az egyik leány, Kate ' jelenlété
ben, aki az első médiumként vonult
be a spiritizmus történetébe, más rej
telmes dolgok is adódtak, fő],eg

azonbanazasztal1ábbal való kopog
tatás bizonyult a legegyszerűbb

rnódnak arra, hogy a szellemmel,
vagy szellemekkel érintkezzenek.

Bárhogy Is vélekedjünk rnindezek
ről - én magam például semmiféle
"t,ermészetfölötti" magyarázatot sem
fogadok: el -, tény, hogy amikor
az említett hajó megérkezett Euró
pába, odaát már legalább félmillió
ember vallotta magát spírítísztának,
Itt. Európában azután mínt

. Johnson írja - már a kezdet kez
detén négyféle felfogás alakult ki>.
A racíonal'sták arra az álláspentra
helyezkedtek, hogy ha öntudatlanul
is, de azok mozgatják az asztalkát,
akik ujjukat rá'éve körülötte ülnek.
A "mezmerisrfák", vagyis az élő test
mágneses voltának hirdetői azt állí
tották, hogy az asztalka mozgását
akörülülők tes'éből kisugárzó mág
neses erő váltja ki. Maguk a spi
ritiszták természetesen a -megidézett
szellemnek tulaidonították a mozzást.
Végül az egyháziak közül sokan haj
lottak arra, hogy az ördög mfivét
keressék benne. A különös csak az,
hogya kérdés még ma, száz év
multán sem jutott nyuzvópontra,
Johnson a maga részérő10Hver

Lodge nézetéhez csatlakozik. Esze
rint az az erő, amely az asztalt moz
zatia, végeredményben a körülötte
ülő szeméívek izmaiból ered, ennek
az erőnek' ú'iát' azonban matemati
kailag nem tudjuk rözzfteni, Az asz
taltáncolás - ielenti ki Lodze 
rn'ndenképen fizikai ielpnség és más
nem ís lehet. HOZ7áffizi azonban
Lodze nO!!V mint fiz'ka; [elenséz,
csupán "incipient" jelenség, aminek
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pontos értelmével, sajnos nem va
gyok tisztában, mert az angol [elzőt
rordithatjuk úgy is hogy "kezdeti"
meg úgy is, hogy "kezdetleges". '

Elmondja a továbbiakban johnson
hogy A/ligliára vonatkozóan is sok
feljegyzés' maradt fenn a spiri.izmus
első idejéből, hitele'SlSégük azonban
ugyancsakv.taihatö. Egy levél pél
dául, amelyet Browning asszony irt
a nővérének, élénk színekkel feSlti
azt az ijedelmet, amely Mi.lner Gib
sont, a londoni kereskedelmi kamara;
elnökét fogta el, amikor az asztal,
amelynél ebédelt, ferde síkban hír
telen a levegőbe emelkedett s a
földre szórta mínden terítékér. Egy
másik levél veerínt, amelynek Am:It
rew Lang az írója, hasonló rémüle
ten rnent át a történetíró Maucaulay
is. Altalában azért az angolok meg
őrizték józanságukat s inkább osak
twsiasági szórakozásnak tekturették a
spiri.izmust. Ezzel szemben Fran
ciaországban val,lási kultusz is tá
madt belőle, A kultusznak Hyppolite
Rivall volt a kezdeményezője. Rívail
azzal állt elő, hogy egy szejlem, aki
az "igazság szellemének" nevezte
magát, kinyilatkoztatta előtte azt a
vallást, amely egyedül méltó a Te
remtőhötés lelkes teremtményéhez.
Az errevonatkozó tanításbss), ame
lye! Ri,vail "Allan Kardec" írói né
ven tett közzé, az újplatonízmus
keveredet- őssze a keleti bölcselet
tel. Egyik sarkalatos tétele .volt,
hogy az emberben három réteget
kell megkülönböztetni. Van, fizikai
test~,ameLy a halállal veszendőbe

megy. Van lelke, az u. n. "perispi
rit", amely mínt finom éterikus
anyag a halál után is megmarad,
legalább i"! egy ideig. A megholtak
ennek: segitségével érintkeznek ve
lünk s ez az, anyagszerű lélek teszi
lehetővé a, "paranormális" jelensége
ket is, amilyen a "megjelenést' v<l!gy
a két heLyen tartózkodás. Vég:ülvan
az . embernek megsemmisülhetetten
tiszta szelleme is. Ha az elhunyt
nem emelkedett életében a tökéle-
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tesség ~elJö fokára, akkor uiraszüle
tik a földre, ha azonban nincs már
erre szüksége, akkor a szelleme
mil1ld magasabbra hág a túlvilági
szférákban s egyre többet vet le éte
rikus. lelki burkából.

A spiritizmus egyik kritikusa Lu
cien Roure azt hiSzi, hQgy abba'l1J a
nagy srkerben, amelyet I853-t6L
186o-ig arat~tt· Franciaországban a
spiriűizrnus, jelentős szerepe volt a
szabadkőművességnek iSI. Roure sze
rint ugyanis a vall.ás,i kultusszá allét-
kított spiritiszta elméletet szinte hi
ánytalanul megtaláljuk Willermoz és
Saint-Marun "iIIuminista" szabadkő
rnűvességében, amelynek Lyon volt
az otthona a nagy forradalom elö
estjén. Mindenesetre meglepő ez
'Számunkra - jegyzi meg Johnson
-, mert a francia szabadkörnűvessé

get mi egészen más oldaláról ismer-
, hettük meg. Igaz viszont, hogy ak

koriban, amikor a spiritizmus nép
szerű lett Franciaországban, a Nagy
Oriens csak nemsokkal előtte tett
ünnepélyes! nyilatkozatot arról, hogy
hisz lsten létében és a lélek hal
hatatlanságában. A Comte-féle pozi
tivizmus csak a második császárság
utolsó éveiben hódította meg a pá
holyokat.

Az úgynevezett szellemek teoló
giai kijelentései egyébként, akár ko
pogó asztalok vagy betüSOTOI1I gör
dül.ő pénzdarabok, akár révületbe
esett médiumok közvetítették azokat;
semmi figyelemreméltót sem tartal
maznak. Daniel Douglas Homeról.
az eddig leghíresebb "fiz~kai médi
umról", olvashatjuk Elizabeth Bar
rett Browning emlékezéseiben. hogy
elragadtatásban tett "kinyilatkozta+'Í
sai" miben sem különböztek azoktól
a "Iocsogásoktól", amilyeneket bár
mely ötöd/rangú gyülekezetben halil
hatunk. Pedig Browning szílárdan
hitt Home természetfölötti képessé
geiben. AJta:1ában a "közvetítők" kí
nos gonddal igyekeztek jó benyo
mast kelteni. Thornas Adophus Trol
Iope, a regényíró fivére is kiemeli,



nogy azokon a szeánszokon, ame
lyeken részt vett, a katolikusokhoz

'katolikus, a protestánsokhoz prores
táns, a racíonalístákhoz racionalista
módon szóltak a szellemek Amikor
például egy anglikán társaság' meg
kérdezte az akkoriban elhunyt Chan
ning, híres unitárius hittudós szelle
mét, hogy immáron rniként gondol..,
kodik Krisztus istenségéről, a mínd
két felet kielégitő válasz ez volt:
.lsten költözött .az emberi testbe."

Thursrton katolikus pap jegyezte fel, .
'hogy Amerikában azok a szellemek,
akik Loyolai Szent Ignácnak és Xa
véri Szem Ferencnek nevezték ma
gukat, szabad bebocsátást kértek a
jezsuiták száméra. .

Nem meglepő így - állapítja meg
Johnson - hogy eleinte sokan
akadtak, még a katolikusok közö!!
1js~ akík úgy vélekedtek, ho~y a SPI
ritizrnust az egyház szövetsegesének
kell tekinteni. Ez volt a nézéte
Newman bíboros egyik ba,rátjának,
Dunravennek is aki utóbb át is tért
a katolikus hitre. Dunraven kikélt
azok eUen, akik "a hazugság aty- ,
jának", a sátánnak !J1erik tnlajdoní
taní Urunk szeretetet: és az ö aka
ratáb~n való megrwugvást". amivel
ö a lelkes spiritiszfáknál találkozott.
Mások is nyííatkoztak akként, ~ogy
személves-en tanúsithatják, milyen
"áldá~ós befolyást" gyakorolt hitük
re és életükre a, spiritizmus..t;T~m
Kevesen állították, hogy a spiritiz
mus vezette vissza őket a valláshoz,
Rövidesen azonban mindez megvál
tozott mert a szellemek a jámbor
elmélkedésekkel csakhamar szakítot
tak s mind hevesebben támadták a
dozrnákat, főleg az örök büntetés
tanát. Ma az a helyzet - iegyzi
rnes [ohrrson - hogya. frafllcl"l,
médiumok között itincs egy sem, aki
'katolikusnak vallaná imagát,

A nrotestantízmustél, lezalább iSi
Angliáhan, valamivel később sza
kadt pI a spirtizmus, Része volt eb
ben Homenak. ' a . már emlitett ftJ
Tes médiumnak is, aki egyik elra-

gadtatásában közölte. hogy a tiszta
szellemek vílága nagy megelége
déssei és örömrnel fogadta a fran
cia hugenotta pap, Edmond de Pres
sensé Krisztus élet érő! szóló köny
vét, amelyet a szerzö Retl1aUlnak szánt
válaszul, Kisvártatva azonban a
protestánsoknak ís tapasztalnlek kel
lett, hogya mennyek országát a
spiritiszták gyorsuló ütemben alakit
ják át valami földöntúli örömtanyá
vá, majd pedig őket is végkép visz
szariasztották azok a törekvések,
amelyek az ujramegtestesülés. a re
iinkamáció eszméjét vitték bele a
spiritizmusba.

Angliában, mínt már mondottuk,
a spiritízmusnak nem támadt olyan

'képviselője, aki összefüggő val~ás
szerű tálnLtást kivánt volna nyuJta
ni. Még a legközel:ebbStar.n.ton
MOsJe$ járt ehhez, aki angtikén pap
és az oxfordi egyetemen előadó volt.
ö alapította 'a londoni spiritiszta
szövetséget, Mi,nt termékeny SPlTl
tiszta író kezdte, igazi hírn~vhez
azonban mínt fizikai médium Jutott.
(Tudvalevően kétféle rnédiurnot kü
lönböztet meg a spiritlzrnus:.. fi~ikai
és intuitív médiurnot. Az előbbihez

fizikai az utóbbi!lOlZintuitiv jelensé
gek kapcsolódnak. Flzikaiak: kopo
gás, tárgyak elmozdulá~a,. tárgyak
nak vagy magának a médíumnak !e
begése, fényhatások, a szellemeklát
ható megielf'nése, az u. n. materiali
zációk, Irttuitiv jelenségek: beszélés,
Irás, rajzolás, festés.) Mosesröl ,azt
állították a barátai. hogy legalább
három alkalommal felemel.kedett
eUíttük a padlózatról és perceken át
a levegőben lebegett. Az egyik

. szellem akire Mdses többször hi
vatkoz~tt .Samuel Wilberforce püs
pök", a~áSik ,,8zent János evan,~é:
Iista", a harmadik "Szent Hirmo~lt'
volt. Kijelentette azonban Moses,
hogy az altala kapott közlésck is
csak ritkán erednek a', megholtak
lellkeit'öl:'többnyire azok a .,föld:
höz kötött szellemek" szólalnak
meg, akik értelmi képességeiknél



fogva az "alacsony rendbe" tartoz
nas; ezzel kapcsoraiban megjegyzi
jonnson, nogy HyentaJta szenemeket
nem ismer sem a katonkus sem a
protessans teológia, csupari egyes ma
ganveiemenyek 'áLlitják Iétezesüket.
Igy peidaui Robert Kirk abertoylei
letkész abban a képzeletdús könyvé
ben, amelyet "A manók, taunos, és
tündérek titokzatos birodalma" cím
meí tett közzé 1691-ben, azt irja
ezekről a közbülső alakzatokroí,
hogy nem "tiszta szellemek", hanem
van valami könnyű testük is - ha
soníó nyílván ahnoz, amelyet a spi
ritiszták ma "asz.trál-tcstnek" hiv
nak -, "valaini tömör ködszerű

ség, amelyet legjobban szürkületkor
Látni". Gerard de Nerval irásaiból
tudjuk továbbá, hogy voltak egyhá
zi személyiségek a XVIII, században
is, mÍJnta bencés Dom Pemetty,
Nagy Frigyes könyvtárosa is, akik
úgy gondolták, hogy az ókor iste
nei is ilyestféle "elemi szellemek"
voltak s mint ilyenek nem ,isi vettek
részt annakidején a démonok és az
angyalok őseredetí tusájában,

Ezek a gyermekded elmejátékok
mindenesetre kevés szerepet visznek
maa spiritizmusban állapítja
meg Johnson. A túlnyomó többség
abban a hiszemben fordul médí
urnokhoz, hogy általuk üzenetet kap
hat egykor élt kedveseitől. Az a di
adal azonban, amelyet a mult szá
zad ötvenes éveiben jósolt maganak
a spiritizmus, mcsszemaradt attól,
hogy bekövetkezzék. Semmiképen
sem váltotita valóra azt az igényét
és igéretét, hogy összeköttetést fog
teremteni köztünk és az e1lh.unytak
között, Nem állíthatjuk azonban,'
hogy azokat a jelenségeket, amellye
ket a spiritizmus természetfölötti be-.
avatkozásnak tüntet fel, sikerült voí
na már napjainkra kielégítö módon
megmagyarázni természetles folya
matokkal. A médium elragadtatását
ké1!ségldvill felfoghatjuk úgy is, mtnt
azönhipnóiis egyik formáját. A
"közMk", akikre a médíum-htvatko-
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zik s k/rket ll: körülülők hajlandók
a megholtak lelkeinek iekinlteni
minden valószínűség szerint ne~
egyebek, mint a medium saját sze
rnélyiségének esetleg öntudatlan meg
nyilvánulásai, Olyan esetekben azon
ban,amikor a médium a saját ta
pasztalásait és ismereteit felül..núíó,

-ellenörzötten igaz tájékoztatásokat is
nyujt, például földrajzi vonatkozá
súakat, nyílvárt gondo lnu nk kell
azokra a nem míndennapí paraíizi
ka;i képességekre - távolbalátás és
világosdátás -, amelyeket a tudo
mány csak napjainkban vett komoly
vizsgálat alá. ÉS ha a fizikai mé
diumoknak a 'Száz év alatt leleplezett
rengeteg csalás és szélhámosság
nyomán nincs is valami l1Iagy be
csületük, elfogultság nélkül ma sem
állíthatjuk, hogy ne lennének itt is
még megfejtésre váró kérdések.

Katolikus részről a 'Legfontosabb
hivatalos áílástoglalás, amelynek a
spiritizmus történetében is Jelentősé

ge van, az a körlevél, amelyet a
Szeritszék 1856 augusztus 4-én inté
zett a világ püspökeihez. Ez az ok
mány igen hQSS,Zú előkészület után
született meg, mert - mint Castra
cane bíboros mondotta akkoriban
egy francia főpapnak - az embe
riíeg lehetséges legnagyobb gonddal
kívánták elejét venni bárIillféle elsi
etett itélkezésnek, A körlevél! kije
lenti, 'hogy a "magnetizmuS!" tanul
mányozása és a vele való kísérlete
zés önmagában nem esik titalom
alá, csak ne legyen a cél, amelyet
követnek, meg nem engedett vagy er
kölcsileg rossz. Amíg azonban a
hipnotizmus és a magnetizmus ese
tében csupán a visszaéléseket ítéli
el a köríevél, a spírítizmust már tel
[ességget kárhoztatja, Negyven évvel
később a Szent Officium kifejezet
ten elítélte azt a gy:akorlatot is, hogy
"jámbor" spiiritiszták Szent Milhály
hoz intézett imával vezették be ülé
süket

Az el'Slő világháború alatt a spiri
tizmus új népszerűségr» kapott, úgy



hogy volt egy időpont, amikor az
illetékesek pápai körlevél szükségét
rnérlegelték. Nem köve.kezett be, de
1917 április 24-én a Szerit Officium
újabb rendeletet bocsátott ki, amely
még azt is tiltja, hogy valaki pusz
tán csak tanulmányozás okából is
részt vegyen spiritiszta összejövetele
ken. Johnson megjegyz:i, hogy vol
tak, akik mint kutatók kezdtek fog
laLkozni a spírttízmussal, a végén
azonban maguk is médiumokká vál
tak. Minthogy azonban a Szent Offi
cium nem határozta meg rendeleté-

<ben a spiritiszta "szeánsz" fogalmat,
kétség maradt fenn. abban a tekintet
tetben, hogy vonatkozik-e a tilatom
azokra <Ii médiumokkal folytatott la
boratóriumi kísérletekre is, amelyek
nél a kísérletező nemcsak nem hív
ja segítségül a szellemeket, de még
csak nem il' gondol szellemekre. E
tekintetben az igenlő és a tagadó né
zeieknek egyaránt vannak ma kép
viselői a katetikus iitOdailomball.

•
Költőkről már sokat olvashattunk,

aránylag keveset azonban a költők
szüleírőí - állapítja meg egy újaJbb
eszmefuttatásában A n t o n i o B r u
e ra Oka pedig míndcnbízonnyal az,
hogy a legtöbb költő a szülők aka
rata ellenére lett költő s rendszerint a
szülők voltak az utolsók, akik meg
békültek "elrugaszlkodott" gyerme
kük "nem komoly" tevékenységével.
Arra, hogy maguk a szülök is, fő

Leg az apák, buzdítottak volna köl
tőnek induló gyermeküket s a köl
tői kibontakozás érdekében áldoza
tokat is vállaltak volna, aUg ismer
példát az irodalom története. Ennek
a tört'énetnek S'zempontj ából tehát
nem olyan fontos a szülők szerepe.
hogy különösebb figyelmet érde
melne.

A legtöbb költő pályafutása csa
ládi drámával kezdődikr. a szülök
rnindent elkövetnek. hogy gyermekü
ket olyan foglalk,ozásra kényszerít
sék, amely nyugodt és biztos megél-

hetéssel kecsegtet, "Carmina non
dant panem", versek nem adnak ke
nyeret - hirdette már az antik böl
cseseg. Egyedül az apai parancsra
végzett Petrarca is jogi tanuirnányo
kat s erre a parancsra íra.kozo.e be
Boccaccio is az egyetemre, az utób
bi még némi örömmel is, mert leg
alább attóí menekült, hogy be kell
jen léprue apjának, a gazdag keres
kedőnek vátialatába. Józanul gondol
kodva nem is róhatjuk meg az ilyes
mikértélI szülőket.. Még a legújabb
korban is ri.ka aza költő, 'akit a
versei el tudtak tartani, A vagyon
talanoknak, ha rendezett körülrné
nyek között óhajtottak élni, előbb

utóbb valami prózai kenyérkereső

rnesterségre is rá kellett tanyalod
niok. Viszonylag szerencséseknek
mondhatták magukat, akik újság
írók, vagy - m~nt Carducci is 
tanárok tehettek, mert adódtak jó
val távolabb eső, egészen száraz
foglalkozások is. Carlo Porta példá
ul bankpénztárosként élre le életét.

Azok közül az esetek közíll, ami
kor az atyai szeretet mégis fölébe
kerekedett az anyagiakért való ag...
gódásnak, Bruers kettőt emel ki.
Nagyon jellegzetes és megható mind
a kettő. Az egyik Vincenso Monti
esete.

AJ. oLa'SZ költő apja, Fedele Monti,
kisbirtokos volt Romagnában, Ami
kor rájött, hogy a fiát egyéb sem
érdekli, csak a versek és a verse
lés megpróbálta, .hogy leíérítse a
veszedelmes útról. Monti addig lcir
adatlan műveínek 1832. évi első kií
adásában az életrajzi adatok közt
találjuk <li következőket: "Monti en
gedelmeskedett ugyan apjának s ne
kilátott a mezőgazdasági rnunkának,
de annyira szórakozott volt SI annlY'i

.ra nem esett ínyére az egész, hogy
a birtoknak semmi haszna sem lett
belőle, Monti sizive a költöknél ma
radt 8) hacsak ideje engedte, sur
bácskajába szaladt és beletemetke
zett a könyveibe, Érezte viseont a
jóságot és a szeretetet ~ atyai in-
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télrnek mögőtt s méltányolta is azo- Friedrich, aki korán ki.ünt tehetségé
kat. Egy alkalommal annyira meg- vel, zavartalanul végezhétte tanulrná
hatódott, hogy tökéletes engedelmes- nyait. Bár az irodalom sokkal job
ségreszánta rá magát. Behívta apját ban érdekelte s akkoriban, már ma
a szobácskába, ahol már előbb tüzet ga is verselgetett, eleget tett apja
gyujtott a kandallóban, és halálra kívánságának I s megszerezte az ok
válo arccal, reszkető kézzel egymás- levelet a stuttgarti egye.ern OTV06i
után a lángokba dobta könyveit. A karán. Utána 1780-ban katonaorvos
lelki erőszak azonban annyira kime- ként a herceg szolgálatába állt. A
rítette, hogy amikor az utolsó könyv- herceg azonhan nem nézte jószem
től is megvált, eszméletlenül ros- rnel a fiatal Schiller irodalmi tevé
kadt öS5tze a tűzrakás előt Apja kenységét SI a költő, aki amúgyis
karjai közt tért később magához, nehezen tűrte a katonai fegyelmet,
akinek könnyei most már egybefoly- egy szép napon egyszerűen megszö
hattak az övéivel. A derék Fedele kött, Képzelhetjük, milyen. kellemet
azonban meglnduítságának és meg- LeltÜI érintejte a dolog az édesapát.
elégedésének más látható [elét is Valami nagyon nagy fájdalomról
adta mert amikor kiment a szobá- azonban mégsem bestréthetűnk, mert
ból,' az asztalon hagyott tizenkét az ap.'! akkor már sejtette, hogy mi
flórenci aranyat. S ennek köszönhe- Iyen természetű dicsöség vár a fiára,
tő hocv az olasz köl'észet olyan. fé- Nemsokkal elö'je tőrtént; ugyanis,
n;es ~évvel gazdagodott. Vincenzo hogy megs,úg,ál{ neki: fiának egy
ugyan~si nem birt ellenállni a rnin- drámáját rnost szedik a stuttgarti
dennél hatalmasabb hangnak. amely nyomdában Johann Kaspar késéde
heltilről sürgette. Rohanva rohant a lern nélkül felkereste a htadót, meg
közelí boltba s ujbó! megv,á1sárolta kérte, hogy mutass~ meg neki a kéz
a könyveket, amelyeknek még ki sem iratot s ott együltében végigolvasta
hűltek otthon a hamvai. Apja most az egészet. Mély rnegindultságga]
már nem iSl szegült ellene az any- ment u'áne haza, félretette rnezögaz
nyira' nyilváhva!ó hivatá;5nak, csak dasági szakkönyveit s attól kezdve
azt szerette volna, ha V'lOcenzo a egyebet sem olvasott, mint irodai
költészet szegény rnúzsája mellé a mí, történelmi és kritikaí rnunkákat.
jogi vagy orvosi tudományban egy Mindez' pedig azért, hogy jobban
tehetősebb rnúzsát is választ. Ám ez megértse és hozzá tudjon szólni fia
a kívánrsáJga sem te11eH~detv, mert költészetéhez. Amikor t796-ban meg
meddő kísérletezések után a Ierraraí halt, fb már egyetemi tanár és hir
egyetemtöl is búcsút vett Víncenzo ,s neves költő volt, aki Goethét iSi ba
arra az útra fordult be, arnelvre mar ráta; közé számíthatta; A Jenában
előtte Ovidius, Tasso és Meta:sb- tartózkodó Schiller így írt akkor az
sio." édesanyjának:

A másik eset Priedrich Schilléré. "Ha nemis jelennék meg előttem,
Apja, johann Kaspar Schiller előbb hogy mi rninden volt apám nekem
felcser volt a bajor hadseregben. és mindannyiunknak, nem tudnék
majd a würt\'embergi katonasaghoz mélységes meghatódás nélkül gon
lépett át, ahol örnagyi rang~t ~rt dolni arra, hogy befejezést nyert ez
el. A Hétéves háború befe]ez,ese a dolgos és hasznos, annyira e~ye
után visszavonuitt és gazdálkodni kez- 'les és becsületes éle'. Nem, valoban
.dett, csakhamar azonban eil1Jgedetl1az nem kis dolog, hogy oly nüséges tu
uralkodó herceghivásának, aki ker- dolt mindvégig maradai önmagához
.tészeti felügyelövé nevezte ki a kas- egy hosszú és terhes életen át, het
télyához. A család igy rendezett ven három éves korában ped'ig eny-
anyagi víszonyok között éln SI nyire ttszta, ennyire mocsoktalan



szivvef hagyhatta el a világot. Bár
csak megszereznék szenvedéseí szá
momra a kegyelmet, hogy hasontó
ártatlanslágban fejezhessern be az éle
temet, mert kemény próba az élet s
az a magasabb rendelte'és, amely
re engern választott ki a Gondvise
lés, megannyi veszedelem is a szív
re és a lelkiismeret tisztaságára.
Apánk már boldog, kötelességünk
rnindannyiunknak, .hogy példáját kö
vessük. Képe nem fog elmosódní
soha a szivünkben 's: a fájdalom,
amelyet e~esztése míatt érzünk, csak
annál bensőbben fog egymáshoz
kötni minket."

A nők színesebb és nielegebb ér
zelemvilág-a magyarázza - folytatta
Bruers -, hogy az édesanvák áMa
lában nem hátráltatiák a költői prö
'hálkozáookat, sőt nem ezvszer elő

is mozdítják a tehetség kifejlődését,

Az pgyik néldában azonban, amelyet
Bruers felhoz, nem is az édesano/a
visz jótékony szerepet, hanem az
artvós, aki azonban - mint látni fog
juk - több volt az édesanyánál iSi.

Edgard Poe. aki l809-ben szűle

telt. nagyon hány,atott gyermeksé
gen ment keresztül. Két éves korába,"
e'lve~7tette szüleit s egy Al,lan nevü
iómódú házaspár vette magához.
iJrökbe is fog-adták - innen a ket
tős, vezetéknév: Allar» Poe. Az asz
szonv halála után azonhan ellenté
tek támadtak férie és Edzar között.
Allan ugyanis ait kívánta. hozv a
fiatalember. aki már egyetemi évei
alatt is sok bajt okozott neki a köny-
nyelmüségével. lépjen. be az üzleté
be Si iparkodjék hozzá hasonló ren
des polgáremberré válni. Edgar vi
szont hallani sem akart erről. Inkább
megszökötr hazulról s írói képessé
geiben bízva fillér nélkül nekivágott
a nyomorúságnak. Atyai nagynén
jének, az özvegy Maria Clemm asz
swnynak otthonéban ismerte meg
unokahúgát, Virginiát, ezt a töre
keny; szinte légies, igen szép leány
kát, aki énekelt, hárfán játszott és
zongorázott. Edgar beleszere.ett s ha-

marosan egybe is keltek. Virginia 14
a költő 25 éves volt akkor. CllfmnÍ
asszonynak nemcsak kifogáSia nem
volt ellene, de még bátorította is
öket. Gondolta, hogy védőszárnyai
alá veszt a tehetséges költőt. Poe,
amennyire csak tudta, már előbb is
titkolta sivár anyagi helyzetét.Egy
napon azonban kiderült, hogy Vir
ginia tüdővészes go Edgar most már
nem tudott megbirkózni azzal a költ
ségtöbblettel. amelyet a gyógykeze
lés okozott. A fiatalok sorlábán el
adogatták mindenüket. Végül is
Clemm asszony úgy . találta őket,
h<;>gy bete~ leánya mátrác helyett
szalmán feküdt, takaró helyett a
férje könenyébe burkolódzott, rnele
get pedig csak a hozzá kuporodó
macskánál kereshetett. Lehullt a le
pel s az édesanya, l'agynén~1 és
anvós a Iegkísebb szemrehánvás nél
kUl vállal'ta mindazt, amit kötelessé
gének tekintett.

Ezt írja róluk Barine: "Mind a
kettőjüknek. Edgarnak és Virg-ilniá
nak szükségük volt Máriára. hogy
evvenek és gondolkodianak. hogy
elégedettek legyenek és főleg-, hogy
szenvedienek és sírianak. Mária lett
a derék mindenes: bevásérolt, ápolt.
tanácsoka- adott s intézte a pénz
ügyeket. Razvozó tísztaságot terem
tett' a lakásban. Mép' dolzozéseo
hát j~sl berendezett a k/W'őnek. nézv
faragott székkel, könyvállvá'n'nyal és
Iréasztallal Miközben Poe dobgozott,
MM!:! ott üldögélt a közelében, ká
vét főzötretett neki és meghalleatta
bölcselkPfl60Sleit" S ('7 "1.ég nem min
den. ..Mp<Tkímélte Poet a fTIeg<alázó
látorr.'ltál'l',l<t'ól kiadó1rnál ujs:\go1< és
fnhrf>írat(),'r szerkesztőinél . ö ment
meobízásokat keresni Edear-ia. a
szerrény zsent számára, ő másolta
h~ több példárivban a verseket, vetil:e
át1'l vis'S'z.autasít()ttHz~iratokat.

egyezkedett a tisztelet.fHiról f>« kérte
az előlezet. Az [radolrni világban
uzvanolvan ió,l ismerték a tazbasza
kant tesres'nnvóst, rnint :l vejét, és
senki sem nevetett rajta."
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Virginia 1847-ben meghalt s attól
kezdve Maria Ctemm nunden földi
szeretetét "Eddy"-jere összpontosí
toua, Maga Poe srja rota: "Több
VOlt nekem, mint egy édesanya."
Ket évvel később, annkor Poe hosz
szabb elöadó-ú.ra ment s már né
hany napja nem adott életjelt maga
ról, MarJa ezeket írta egyik barat
nojenex: ,,110gy hagyjarn magara
Edoyt? Mily Kegyenell sertés! Hiszen
nincs rajtam kJV,ulsen.kl, aki bál[O~

rítsa, SeI1KI, aki gonujat VIselje, ilki
menette aUjon. amikor beteg es se
gnsegre szorui, tJleledhemem-e va
iaha lS, V,I:rgmla ieanykam kedves és
édes tekirneté., ezt a nyugodt, de
annyira sapaut arcocskát, azokat a
drága szemeket, amelyek oly nagy
szcmorusaggaí néztek rám, arnikor
mondotta: ,ugye anyukárn, fogod ~Íi

gasz.alni es rogod gondozni az, en
szegeny kis Ecdyrnet és nem fo
god elnagyní soha, de soha? 19,éJ:d
meg, édes anyukám, s akkor bekéri
halhatok meg: Es én megigértem. S
arnikor majd találkozunk a meny
nyekben, elrnondhatorn neki: Megtar
tottam az ígéretemet, én drágasá
gom."

Ezen az előadó-úton történt, hogy
Poet eszméletlenül szedték fel a bal
timorei áLlomás rnellett. Kórházba
vitték, ahol öt nappal később, 1849
október 7-én meghalt. Míndössze 40
éves! volt. Clernm asszony 1871 feb
már 16-án halt meg, 81 éves korá
ban. Öccse és veje - a fia melíé
temették.

•
Nagy feltűnést keltett negyedszá

zaddal ezelőtt a zenei világban egy
könyv, amely ezzel ~ kü1önö~ ~.írr;.
mel jelent meg: "A zajok m~zslká>la .
A szerzö, Luigi Russolo részletesen
kifejtette benne azt a nézetét, hogy
a zenei kifejezés Iehetőségei csak ak
kor érhetik el a teljesség határát, ha
a tiszta hangok melletr; amilyeneket
a szokásos hangszerek szolgáltatnak,
fethasználják az életben előforduló

zajokat és zörejeket is. RUSlSOlo, aki
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aikkor már vagy 15 éve dolgozott
az elméletén, a könyvben néhány ze
nei feladat megoldására is kísérletet
tett. Hosszabb vita kezdődött ezzel,
de a kérdés ..:- rnint M. GHnski
írja - csakhamar elaludt s azóta
sem merül,t fe:! jele annak, mintha a
zeneszerzők valamelyest érdeklődné

nek iránta. Legutóbb azonban mégis
feHépett Párisban egy fiatal szer
zökből álló csoport, amely a zajok
zenei alkalmazásának célszerűségét

és szükségét hirdeti.
Ennek a csoportnak rnunkájáról

számolt be nemrégiben a római fil
harmonikusok egyik estjén Pierre
Buloz fiatal, francia zeneszerző és
kritikus, Előadása végén hanglemez
ről bemutatott néhány darabot is,
amelyekben "zaj-típusú" ütőhangsze

rek vitték az uralkodó szerepet,
Glínskí azonban megállapítja, hogy
az előadásnak is, meg a bemutató
nák is inkább nemleges volt ahará
sa ha a szorosan zenei -benyomá
SIO'kat vesszük figyelembe. Az elő
adás teljesen a kutatások, kísérletek
és az idevágó matematikai számítá
sok körében mozgott, a zenei sze
melvények pedig olyan lármásak éS
.kőzönségesek" voltak, hogy a hall

gatóság nagyobb hányada időelőtt
otthagyta a termet. S noha ezen az
alapon még nem lehetne végleges
itéletet alkotni, döntő mozzanat, hogy
az új kísérletezök semmivel sem ju
tottak tovább, mínt elődjük, Rnssolo.
Sőt nem egy tekintetben RuSBO!o
még következetesebbnek és rneré
szebbnek tűnik fel náluknál.

Russolo, aki akkoriban a futunz
mus igézete alatt áLlt, abból a té
telből, indult ki, hogya zaj végtele
nül kifejezőbb, rmnt a hang. A té
telt teljesen értelmetlennek érezhet
jük - írja GHnski -, Rnssolo
azonban minden tehetségét latba ve
tette, hogy érveket sorakoztasson
fel mellette, s azt ISO kiemelte, hogy
megáílapításaít csupán a mai tíszte
skálánkra vonatkoztatja, amelyben a
hangok végtelen és ktrnerühetetlen



gazdagsága a nyolcadnak tízenkét
félhangjára csökken. Idézte Rous
seaut is, aki úgy nyilatkozott, hogy a
melódia elveszíti ernotív hatását,
míhelyt a skálában rögzített hangok
ra korlátozzuk, mert így nem al
kalmazhatjuk a természetben megle
vő összes hang-közöket Más,felőJ 
rnondotta Russelo - zenenket fö
löttébb gátolják emotív képességében
a modern zenekar hangösszetételi
hiányosságai. Ennek a zenekarnak
ugyanis, még ha a leggazdagabb és
tegteljesebb is, lényegében nrncs
több, mínt négy v,agy öt alapvető

kolontja, amit a vonós, a. fúvó és
az ütő hangszerek kombtnáiásával
kaphatunk meg. "ELérkezett tehát a
ptlíanat - jelentette ki Russelo -,
amikor elengedhetetlenné vált, ,hogy
túltegyük magunkat ahagyomanyos
hangszerelés szűk körén és elismer
jük a zajok Létjogosultságát."

Glínskí szerínt Russolo okoskodá
sa sokkal határozottabb, megfogha
több és gyakorlatibb, mtnt a mai
francia ,,zajkedvelőké". Ö annak. a
feltevésnek hódolt, hogy a ZJlIJ]ok
esztétikai lehetőséget rendkívül gaz
dagok, de ugyanakkor figyelemmel

volt kutatásaínak gyakorlati hatására
is. óvást emelt tehát az ellen, hogy
a "zaj" fogalmát félremagyarázzák.
Hogya zajt zenei hangjelenségek
forrásává tehessük, kell, hogy a za]
megfeleljen az ,akusztika elemi íetté
telének. azaz harmonikus legyen. Eb
ben az értelemben. "zaj" Russelo
szerínt a szél, a szíréna vagy a di
namó süvítése. Az ilyen zajokat is
előállító új "hangszerek" - vélte
Russelo - gazdagabbak és hatáso
sabbak lennének a mai zenekar
hangszereínél, mert módot adnának
a természet összes hangjainak, a
han,gközök és árnyalatok egész ~ég
telen skálajának felid'ézésére. Köny
vében Russolo résztetesen leírta az
általa szerkesztett uj hangszert is,
amelyet "zajharmóniUmna\{" neve-
zett. .

A kísérletek ezen a téren min
denképen érdekesek - fejezi be
Glinski - s lehet, hogy általánosan
elfogadható eredményeik is leszn~k.
Mindezideig azonban a franc~ "u!
törők" semmiben sem haladtak tul
az igazi úttöröt, aki LUigi Russolo
volt.
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