van bennünk hiba is bőven, melyek
megjavítására kell törekednünk.
c) Azt is belátom - ha alázatos
vagyok - hogy nem szabad önmagamnak túlságos értéket tulajdonitanom; ugyanakkor azonban meglévő jótulajdonságaimat is meg kell
látnom és el kell ismernem. mert
ezek tagadása nem volna igazság,
hanem tévedés, vagy hazugság és
így nem volna erény, hanem bűn.
Az ilyen értelemben vett alázatosság ellen vét az, aki túlbecsüli
erényeit. Olyan erényeket és jótulajdonságakat tulajdonít önmagának, malyekkel soha nem rendel-

kezett. Vétkezik így, aki olyan feladatokat, állásokat követel magának, melyek erőit felülrnulják. De
az is vétkezik, aki áUandóan agyba-főbe dícséri önmagát, jó híreket kelt önmagáról, hogy rnindenki bámulja és csodálja.
Ennek az alázatosságnak sincsen
semmi köze se a gyávasághoz, se 1.
szolgalelkűséghez.

Ez az alázat, melvről Jézus beszél a pünkösd utáni XVI. vasárnap evangéliumában: " ... aki magát felmagasztalja, megaláztatik.
aki magát megalázza, felmagasztaltatik l"~ (Lk. 14. 11.)
(Z)

NAPLÓ
NÖI HIVATÁS AZ EGYHÁZI :ÉS VILÁGI :ÉLET KÖZÖTT. A bajor
Eíchstattbcn, ebben az ősrégi püspöki rezidenciában és búcsújáróhelyen.
az egyházmegyei férfi és női Iolkípásztorl püspöki hivatal az elmult évben tanfolyamot rendezett, amely a maga nemében az első volt Németországban és talán az egész világon. Tanfolyamot létesítettek leendő és
már gyakorló pléhániai házvezetőnők részére.
Ugyanis már régen felismerték. hogy az asszonyoknak és leányoknak
a papi háztartásokban többre van szükségük, mint pusztán háztartási
kiképzésre. Mert úton-útfélen tevékenységük olyan területre is kiterjed,
amelyek különleges emberismeretet, tapintatot és ismereteket igényelnek.
Gondoljunk csak arra, mennyí függ attól, hogyan kezelik a plébánia
kapuját. Nem úgy van, mint más háznál. Itt sok kereső és kérdezősködő
számára a templomba vezető ajtót ki lehet nyitni, de he is lehet csapni.
A tanterv és a tantárgyak meghatározása követte azt a célt, hogy
felemeljék és szellemileg megalapozzák a plébániai gazdasszonyok hivatástudatát és jelentőségét. A tananyag a következő volt: hittan aszkézissel, egyháztörténeti áttekintés és a lelkipásztori munka felépítése.
Mert alapjában véve ez a női pálya, az egyházért való élet hivatása, a
szentély előterében való szolgálat és apostolkodás. Eletismeret egyszerű
lélekismerettel, emberekkel való bánnitudás. [ellemképzés, egészségtan
és illemtan, mert a plébániának is szüksége van az igazi nő alakító és
melegítő befolyására, aki megfelelő légkört tud teremteni. A kor ese·
ményeí tudósításokkal és bevezetéssel a film, a rádió, a sajtó, a politika
világában, mert a legkisebb falu paplakáig is eljut a koráramlatok hullámverése és éppen annak, aki olyan közel lakik az örökkévaló
Istenhez, éles szemének és éber érzékének kell lennie a múló dolgok
értéke és értéktelensége iránt. Végül praktikus gyakorlatok az otthon
gondozásában, a házi betegápolásban, diétás konyhában, kert- és virágápolásban, segédkezés a templomban, sekrestyében és plébániahtvatalban,
családias közösség kialakítása, hogy necsak a konyha, de az egész háztáj
jól gondozott legyen.
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különböző előadó látta el, személegkülönbözőbb területeiről, az eichstattí főiskola pro-

Az említett tananyag oktatását 13
lyiségek az élet

fesszorai, egy szerzetesi lelkiigazgató, egy karitásztgazgató, egy pedagógusnő, egy zenetanárnő. egy orvosnő és egy ápolónóképző vezetője. Az
összefogó vezetés és a résztvevők irányítása a gyakorlati tantárgyakban
egy nő kezében volt, aki magasabb pedagógiai pályáról érkezve, most
hítoktatönö és lelkipásztori segéderő, ugyanakkor egy plébániai háztartás élén áll; mind olyan tényezők, amelyeknek szerencsésebb összetételét
már nem is lehetne elgondolni.
A résztvevők - 25-en, számukat korlátozta a ház és berendezése az összes bajor egyházmegyékből és még azokon túlról is jöttek. Nagyon
bensőséges légkör alakult ki. Voltak ott fiatal lányok, akik még pályájuk előtt álltak, vagy egy plébánián a házvezetőnő mellett tanultak, és
érettebb nők, akik már régóta gyakorolták hivatásukat - 30 éves átlagkorral -, de sikerült valamennyiüket igazi közösségbe vonni.
A tanfolyam alatt a Püspöki Hivatalhoz több oldalról érkeztek kérelmek plébániai házvezetőnők kiközvetítése iránt, de a rendelkezésre
álló személyek száma megközelítőleg sem tudta fedezni az igényléseket.
Visszapillantva az egész vállalkozásra, amely először csak merész
kísérletnek tűnt, elmondható, hogy tökéletesen sikerült. Németországban
rnost nemcsak meg akarják ismételni, hanem külön erre a célra iskolát
szándékoznak felállítani hosszabb időtartamú tanfolyamokkal. Ehhez természetesen mindenkor elegendő [elentkező kell, akik elő akarnak készülni a plébániai házvezetőnői pályára, vagy szabaddá tehetik magukat a
továbbképzéshez. de a lelkipásztoroknak maguknak is kívánnlek kell a
puszta főzésen és gazdálkodásori túl a házvezetőnői hivatás szellemi és
vallási felemelését. Harmadik feltétel, hogy az egyházmegyék és papi
testületek pénzügyileg résztvegyenek ebben a vállalkozásban, a szükséges anyagiakat rendelkezésre bocsássák és lelkipásztori feladatuknak tekintsék azt az egyedülálló, dolgozó nőkkel szemben. (M.)
A T AVASZI TARLAT. Régóta volt képzőművészeti kiállításnak annyi
látogatója, mint a Tavaszi Tál'latnak, amely a korábbi átfogó műcsar
naki kiállításoktól főként három dologban kiilönbözött. Először abban,
hogy sok olyan művész is megszólalt, aki az elmult években nem került
a nyilvánosság elé. Másodszor abban, hogy több stílustörekvés és szemléletmód hívei jutottak szóhoz, mim a multban. A harmadik különbség
a témaválasztásban van. A közéleti, termelési, történelmi kompoziciók
száma csökkent, a festők zöme az intimebb témák felé fordult.
A beküldött képek négy zsűri elé kerültek. Ezt a rendszert birálatok
érték, Valóban, az egyes zsiirik: személyi összetétele vitatható volt, egészen ellentétes szemléletű művészek kerültek néha egy bizottságba. Kű
lönben is, művészeti életünkben sokkal több izlésirány és csoportosulás
van, mint négy. Tény azonban, hogy az itélkezés méltányosabb, és a tévedések, etioqultsáqok: lehetősége kisebb volt, mint a multban. A művek
kiválasztásával kapcsolatban legfőbb kifogásunk az, hogy néhány matuzsálemi korban lévő mesterünktől (Csók István, Glatz Oszkár) igen gyenge munkákat állítottak ki, - holott egy kis igyekezettel és utánjárással
(esetleg magángyüjteményekből) olyan műveiket lehetett volna kiválasztani, amelyek jeles idős mestereinket rnéltóképpen reprezentálták volna.
Ami az egye.~ irányzatokat illeti, nem akarunk és nem is tudunk
'igazságot tenni abban a vitában, amely a különböző művészi iskolák kbzött szinte a barbizoni festők fellépése óta tart. Az tény, hogy a naturalisták - akiknek művei az I. zsűri elé kerültek - ma is ugyanazt
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csinálják, mint a század vegen egy Bastien-Lepage vagy egy Bougeraux.
Tipikus kismesterek ők, képeik lagymatagok, többé-kevésbé ízléses
szobadíszek. Érzelmeket, megrendülést kiváltani, a nézőt magukkal ragadni nem képesek.
Következő csoport a posztimpresszionisták tábora. Oket képviselte a
II. és III. zsűri. Maga a posztimpresszionista gyüjtőnév pongyola, nem
mond sokat, sok kiváló egyéniség tartozik ide. ÖrömrMl láttuk az elsó
világháború előtti idők forradalmárainak, Márffy Ödönnek, Czóbel Bélának, Kmetty Jánosnak ma is fiatalos, nem hervadó művészetét. KüZönösen Czóbel remek vásznai vonják magukra a figyelmet. Képei láttán
eszünkbe jutnak Jean Bouret szavai: "Cz6bel nem fitymálja az embert,
a fát, a sziklát, az eget, az almát, a virágot, hanem felmagasztosít ja ...
Nyelve olyan nyelv, amelyben világosan esengenek a barátság, a melegség, az öröm, a művészet szavai. Gyönyörű emberi nyelvezet az övé."
("Arts", 1948. ápr. 16.) Márffy száguldó vonalai, tiszta szinei és Kmetty
megfontolt, szerény, magvas, keveset l1uzrkoló, de sokat fogó [estéezete
ugyancsak eleven.
Az utánuk jövő nemzedékből Szőnyi a régi maradt, álmai 1"Usztikusa;c
és légiesek egyben, nemzeti festészetünk élő kiasszikusa ő. Bernáth A.urél
munkái szárazak, - e festőnk fénykora a 30~as években volt, újabb munkái között ritkák az olyan mesteT1nűvek, mint a Szabó Lőrinc-portré.
A fiatalabb festők zöménél még mindig nagyon erős Szőnyi- és Bernáthhatás látszik.
A szobrászati anyagból a nagybeteg Ferenczy Béni Németh Lászlóportréja egy nagy belső feszültségben élő gondolkodó és művész lelkivilácát hűen fejezi ki. Borsos Miklós érmei olyanok, mint görög gemmák
és római császárkori pénzek, - gyönyörűek, küZönösen Aristophanese.
Picasso-érménél azonban nem helyeseljük egy Picasso-festmény plakettre
való átvitelét.
Ami az egykori "római iskola" tagjait ilteti, - kezdenek kilábolni
modorosságukból, a moderneskedő olasz festészet utánérzéséból. De itteni képeiken is látszik, hogy milyen nagy baklövés volt a de7corativ,
üres két háború közötti olasz törekvések hazai fegyverhordozói közé állni.
Persze, az elhibázott tájékozódás felszámolása nehéz és lassú munka.
Most pedig az egyesek által derültséggel fogadott, mások áUal agyonmagasztalt absztraktokra térjünk rá. Kétségtelen, hogy a tárlat nagy látogatottsága jelentős részben az ő múveíknek köszönhető. Maga az
"absztrakt" kífejezés nem pontos, félreértés-ekre ad alkalmat. Absztrakt
festő az, aki a külvilág optikai képétől teljesen függetlenül dolgozik.
Ilyen nálunk pl. Martyn Ferenc, Bizse János, Vajda Julia. Az ő munkáikra helyesebb a "nonfiguratív" vagy "non-objektiv" kifejezés használata,
hiszen minden festő még Benczur t'agy Karlovszky ís bizonyos
mértékig "absztrahál". A közönség azonban absztraktnak nevezi a szürrealistákat is, akik műveikben a külvilág képének egyes fragmentumait
felhasználják, természetesen újszerű rendbe be~eppítve. A tudatküszöb
alá igyekeznek hatolni, látomásaik álomszerűek. Ilyen művész pl. Bálint
Endre, Anna Margit, Jakovits József.
Az abszt1'akció és sziirrealizmus hívei gyakran tudományos elméletekre támaszkodnak, és evvel próbál.1ák munkáik létjogosultságát bizonygatni. Kállai Ernő pl. egy káposztatorzsa mikroszkóp-fot6jával vet össze
egyes modern műalkotásokat. Mások Freud, Adler, Jung-féle mélulélekta.ni megállapításokra hivatkoznak. Ismét mások a multba nyúlnak viszsza, és mint a szürrealizmus őseít, felmutatják Matthias Griinewaldot,
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Hieronymus Boscht. Mi a tudományos hivatkozásokat mint perdöntő érveket elfogadni nem tudjuk, mert nézetünk szerint a jó műalkotás legfőbb kritériuma az, amit Delacroix így fogalmazott meg: "A jó festmény
ünnep a szem számára."
Meg kell mondanunk, hogya delacroixi megállapítás nyomán elindulva, a homályos teóriákat mellözve, számos nonfigurativ és szürrealista műben sok értéket láttunk. Színeik, formájuk, szerkesztésmódjuk azt
mutatja, hogy sokukban nagyelmélyültség, tudás, anyagszeretet, míves
keszség rejlik, és képeik faktúrája olyan, amit a francia "bene matiere"nek nevez. Ha Kállai káposztatorzsa-elméletét el is vetjük, de azt elfogadhatjuk, amit az általa propagált művek esztétikai kulturáltságáról ír:
"Tárgyi képzetek híján való formákat és színeket látunk, de íme, kiderül, hogy ez az absztraktnak nevezett, sokak szemében élettől elvonatkozott, spekulatív művészet csupa szemet üdítő, képzeletet fölviHanyozó
elevenség és változatosság." ("Szabad Sz6", 1946. jún. 9.) Természetesen
nem kelünk azok védelmére, akik meggyőződés és őszinteség nélkül festenek nonfigurativ és szürrealista műveket, hogy "lelki differenciáltságukat" fUogtassák. Ilyenek is akadnak a kiállításon.
Az absztrakt műveket látva, felmerül azonban a nézőben az a kérdés és kétely, hogy az egész embert, az emberi érzésvilág gazdagságát ki
tudja-e fejezni olyan szélességben és mélységben az absztrakt művészet,
mint a természetből táplálkozó művészet. Bizonyos hangulatokat, bizonyos érzelmeket nyilván ki tud fejezni, de a teljes emberi lelket, azt
hisszük, nem. Másik lényeges kérdés pedig a közönség szélesebb rétegeivel való kapcsolat kérdése. Eljutunk valaha is odáig, hogy a nonfiguratív-szürrealista művészetnek jelentős tábora legyen? Nehéz elképzelni, de mégha ez be is következnék, a természetelvű festészet (természetesen nem a kopár naturalízmust értjük ezen) továbbra is fog virágozni.
Egyes művek bírálata nem célja e soroknak, egy képre mégis szeretnék kitérni, mivel sokak figyeImét magára vonta. Ez Országh Lily
ortopéd-cípőket ábrázoló szürrealista képe. E képet igen szerencsétlennek tartjuk. A festő nyilván valamiféle filozófiai gondolatot akart kifejezni, az általa megvetett emberi életről vagy társadalomról, vagy a sivárnak látott emberi lélekről vagy a világegyetemről. Am bölcseleti tézist képzőművészeti nyelven, azaz életteljesen kifejezni nehéz dolog, és eltekintve attól, hogy a festőnő filozófiája nihilista közhely, - maga
a kép nagyon taszító.
Befejezésül egy javaslatot tennénk: kiváló magyar művészek élnek
külföldön, Nyugaton és Keleten egyaránt. (Uitz Béla Moszkvában, Vásárhelyi Viktor, a szobrász Csáky József, Vörös Béla Párizsban, Peterdi
Gábor - Vá1"7ULi Zseni fia - az USA-ban, továbbá sok nagy tehetség a
szomszéd államokban, stb.) Meg kellene oldani, hogy a magyar művészek
ét'enkénti seregszemléin az ő műveik is szerepeljenek. Kétségkívül ez
bizonyos technikai nehézségekbe ütközík, de igy lenne művészetünk összképe teljes. Mert ha határainkon kívül élnek is, magyar művészek, akiknek munkássága beletartozik nemzetünk kulturájába. (Dévényi Iván)

RONA y GYÖRGY: A NÁBOB HALÁLA. (Magvető könyvkiadó 1957.)
Rónay György legújabb prózai műve nem könnyed olvasmány, nem afféle szórakoztató, kedvderítő írás, amit az olvasó átlapoz - azután elfelejt. Aki azonban kezébe veszi az író könyvét, az nem tudja letenni,
míg végig nem olvasta az utolsó sorig. Rónay azt az örökre elsüllyedt
magyar világot mutatja be, amit ma már kevés ir6nk ismerhet olyan
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hitelesen, mint ő. Az író ennek a világnak legbensejét, leglényeget legbelülről tárja fel, rétegről rétegre, mint egy eltemetett bányász, aki a
napfényre akar kerülni. És ezen a betemetettségerr viszi keresztül olvasóját. És kivezeti belőle. A halálon át - az életre.
Regényének voltaképpen nincs is nyiltszíní történése. Haldoklik és
meghal homokházi Werner József, a császári és királyi asztalnok, tizenkétezer hold nagyalföldi birtok ura, eltemetik és az örökösök sietve rácsapnak a régóta áhított vagyonra. Többé-kevésbé ez szokott történni,
mióta nagy örökhagyok és sóvárgó örökösök vannak. Rónay regényének
igazi története azonban nem a felszínen, hanem a mélységekben, a jellemekben játszódik le, olyan változatos gazdagsággal az egyedi, a konkrét
emberi lét olyan területein, amit soha többé író nem ragadhat meg mégegyszer, soha nem hozhat fel ujra a süllyedő idő végnélküli mélységeíből, "A nábob haláláv-nak az az igazi sajátossága, hogy alig néhány
szereplő, alig néhány órát mozog benne a nyilt színen, de ez elegendő
arra, hogy a szereplők jelleme és egyénisége megelevenedjék előttünk,
sőt arra is, hogy az író egy hanyatló, feloszlásban lévő társadalmi osztály
különös rétegének benső vonásait határozott és kemény vonásokkal rajzolja meg. Emőgül a kemény, acéllal metszett rajz mögül azonban átdereng valami, ami túl van az egyéni és társadalmi egyediségen, valami,
amit a halál rettenetében értünk meg, de ami már túl van a halálon,
túl az egyéni és társadalmi konkrétum valóságán. Nem is egyszerű kifejteni, hogy az író hogyan és milyen eszközökkel éri el ezt a hatást.
Rónay György, akinek költeményeiben vakító képek, színes szókapcsolatok villannak össze a rímekkel, ebben a regényében a lehető legegyszerűbb eszközökkel dolgozik, csak fekete és világos tónussal, mint a
rézmetszök. Szinte kerül minden színt és csak a rézkarc éles, nagyon
pontos árnyalatait használja. A regény legtöbb és legfőbb jelenetében
esik az eső vagy szürke hófel legekből hull a hó. "November huszadilea
volt, este tíz óra. Esett az eső" - így kezdődik a regény első fejezete
Wernerék pesti palotájában, ahol Sándor, a nábob kedvenc fia esti fürdőjére készülődik, míelőtt elindulna a bárba, 'I'eddyhez a szép, olajoshangú énekeshez. aki iránt rendellenes vonzaimat érez, amikor sürgönyt
kap édesanyjától: Papa haldoklik, azonnal gyere. Az író azután bemutatja a homokházi Werner kastélyt, a haldoklás házát, ahol a család
tagjai, csupa életük derekán vagy azon túljáró férfiak és nők élnek
együtt, összezárva. hozzábilincselve a sóvárogva várt vagyonhoz, valami
különös patriarkális feudális életformában. A házban még a régi rend,
a szigorú társadalmi és il1endőségi formák uralkodnak, a kopott bútorokon még az öreg Werner, a nagy vagyonszerző kemény, félelmet gerjesztő szelleme lebeg, de a lelkekben már a szabadulás, az áhított vagyon
és a velejáró függetlenség utáni sóvárgás gyülemlik. Az író ezeken a
gondolatokon át száll Ie a jeUemek mélységébe és bemutatja a család
életét. Az egymáson ütött sebeket. a benső tragédiákat, amelyekről alig
beszélnek egymással. És megszólalnak a nagyebédlő képei, a szülők és
nagvszülők festményei, az ősökről átütő testi és vérmérsékleti örökségek. S egyszerre csak ott áll előttünk az egész család. Az öreg Werner
vérmes, dülledtszernű zsarnok zsupán arcával, öreg felesége pókszemével,
taplóajkával. az elhízott puhatestű és puhalelkű Heléna, a leányuk, háttérben a más asszonyt ölelő férjjel és Imre az elsőszülött, aki vérsejtjeiben és gerincében hordott betegségével. félig-meddig kitagadottan húzódik meg a kastély egyik szobájában, Fent az emeleten pedig az árvák.
Wernerék Rózsi lányának árvái nevelódnek elhagyatottan, az igazi szerétet melege nélkül, mert Rózsi kitört a konvenciók bilincseiből, volt
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mersze a szívére hallgatni, mert "makJacs és konok" volt, mert nem vetette alá magát a vagyonszerzés embertelen szígorúságú szabályainak.
A házban haldoklik a nábob, rothad a lába, szobáját bűz árasztja el és
a család tagj aí kötelességszerűen, előírás szerint virrasztanak mellette.
De voltaképpen mind a halálát várják. A felesége is. "Amikor a professzor a szanatórium folyosóján közölte vele, hogy férje emberi számítás szerint nem kel fel többé, fájdalom helyett hirtelen zavaros öröm
lobbant benne. Végetér a rabság, kitárul az élet és legalább öregségére,
utolsó esztendőire megajándékozza a vagyonnal és a szabadsággal." De
tudatosan röstelte magát. Minél kevesebb oka volt remélni az ura 001gyógyulásában. annál inkább rá akarta kényszeriteni magát "Ejszakánként egyszál ingben órákig imádkozott a térdeplőjén a feszület előtt. Könyörgött, hogy remélni tudjon. Ezzel a reménnyel akart vezekelni." Ime
néhány megrázó erejű sor s már benne is vagyunk abban a szörnyű
ellentmondásban, amely ennek a kötelességeit teljesítő asszonynak az
életében megmutatkozott és megmutatkozik azután is a férj halálakor,
amikor már érti, tudja, hogy képtelen élni azok nélkül a bilincsek nélkül,amelyek miatt egész életén át szenvedett, Tragikus alak, de épp így
tragikus 'az öreg Werner is. Mert a nagy vagyonszerző, aki a családért
küzd, harácsol és zsarnokoskodik, a halál titokzatos tisztánlátásában felismeri, hogy elhibázta a végrendeletet, a család nem fog folytatódni úgysem, a vagyon pedig előbb-utóbb azéthull a kezük között. Haldoklik, eszméletlen, s egyszerre mégis felismeri végső, megtisztult szellemi látással, hogy elhibázta életét. Egy rettenetes jelenetben felemelkedik ágyából, átbotorkál Imre fia szobájába, de már nem tehet semmit. SarogIyán viszik vissza a halálos ágyra a cselédek. Meghal, holnap vagy holnapután. "Már soha nem fogja megtudní, hogy amiért dolgozott, harácsolt és zsarnokoskodott, amiért valamennyiüket a lába alá tiporta, rögeszme, meddő ábránd, reménytelen álom."
És valóban az is. A Wernereknek nem lehetett folytatásuk, a Wernerek életformája is halálra volt ítélve, Rónay kísérteties biztonsággal tárja
fel ennek az életnek benső lélektani és társadalmi ellentmondásait. Nem
a szocíológus doktriner módján, hanem az igazi író kérlelhetetlen erejével és őszinteségével. Az ál-ferencjózsefi Magyarország, a meghosszabbodott ál-barokk Magyarország birtokososztályának azt a rétegét mutatja be, amely a mozgó tőke uraiból a földnek is urává vált és belenőtt a
feudalisztikus színezetű földbirtokos életformába. Egyszerűen nem tudott
ellenállni a landed gentleman társadalmi ideáljának, nem tudott ellenállni a magyar nagybirtokos osztály társadalmi vonzásának. Rónay regénye csak úgy mellékesen, csupán néhány vonással jellemzi azt a viszonyt, amely ebben az osztályban az elszegényedő ősi nemesség és a
ferencjózsefi arisztokrácia képviselői közt kialakult, ahogy a Garádfalvyak zsidó hírét terjesztik a Wernereknek, Désveknek, a Hollánoknak,
a Donáthoknak és ahogy a Wernerek lecigányozzák a szegényebb, műve
letlenebb, de még mindig magabiztosabb Garádfalvyakat. Ezekből a mellékes jellemzésekből is kitűnik, hogy egy önmagát túlélt társadalmi szemlélet képviselői járnak-kelnek a nábob halálának árnyékában és egy öntudatlan haláltánc tagiejtései és rángásat felejthetétlenül szemünkbe vésik a szánalomra méltó szereplők minden gondolatát és érzelmi rezdülését.
Rónay regénye nem szélesen hömpölygő, részletező társadalmi regény. Még csak nem is a megszekott családregények egyike. Egészen
más jellege van. Szigorú, egyszerű stílusa, keserű homéroszi jelzői, lényegre törő mondanivalói olyanná teszik az írónak ezt a művét, mintha
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prózában megírt balladát olvasnánk. Az összes jelenet a haldokló nábob
köré van fűzve, olyan' szorosan, hogy szinte értelmüket vesztenék enélkül
a megrendítő férfialak, enélkül a brutális patriarcha nélkül, aki megteremtette maga körül azt a világot, amely most vele együtt hal meg és
oszlik fel.
De talán nem is a nábob, nem is az ő halála, hanem maga a halál
az, amelyben egyszerre megvilágosodik egy kiüresedett, tartalmát vesztett életforma, amiben a regény szereplői vergődnek, mintha a regény
hőse nem is a nábob és családja, hanem maga a halál lenne, amely úgy
lebeg a történet sorai felett, hogy soha, egyetlen pillanatra sem tudunk
megfeledkezni róla. Az egzisztencialista írók magatartását azzal szokták
jellemezni, hogy ők és alakjaik alapállása: szemben a semmivel. A vis a
vis de rien Rónaynál így lenne fogalmazható: vis éi vis de mort, szemben a halállal. Ez a halálélmény járja át a regény minden sorát és csontja velejéig a rnű olvasóját. De milyen más ez, mint az egzisztencialista
író semmije. Mert a semmi tényleg nem mond semmit, mert a semmi
nem' valami, mert a semmi valóban semmi - a halál azonban az élet
egyik állomása, dialektikus ellenpólusa. Es nélküle nem lenne megérthető maga az élet sem. Rónay regényében a halál még több; a nagy megvilágosító, a nagy megértetö, a kérlelhetetlen leleplező és számonkérő
szerepében lép fel. Az olvasó érzi, hoe- az író egyik legnagyobb élménye, amely mellett olyan sokan mennek el korunk emberei, a halál,
amely egyszerre feltár, leleplez, megértet és kibékít, a halál amely kellő
helyükre állítja a földi dolgokat, vágyakat és szenvedélyeket,
Giza asszony, a nábob felesége, a halálban ismeri fel férjének legbensőbb vonásait, amit életében hiába keresett rajta. A halálos ágynál érti
meg, hogy nem a szabadság, utazás, a nagyvilági élet volna az, ami boldoggá tenné, hanem ha a nagy háztartás gondját letéve, szerétetével vehetné körül Rózsi leányának árváit, a nevelőnőre bízott unokákat. A halálban ismerik fel a testvérek, hogy mennyire nem tartoznak egymáshoz
és a halálban lepleződik le igazi énjük egymás és talán önmaguk előtt is.
E,s az író halál-élményéri át válik tudatossá az olvasó számára is, hogy
minden hazug életformánál, minden vagyonnál. harácsolásnál és hatalomnál többet ér a szeretet, az a szeretet, amit Sándor öreg tót cselédlányától kap Rózsi gyermeke, az egyetlen reményteljes folytatás, aki a
nagyapja halála után érzi meg, mi az, ami életéből addig annyira hiányzott; a szeretet. A szer,etetnek ez a fénysugara, amely a regény végén
felcsillan, Rónay írásába belelop némi rembrandti fényt és az olvasó lelkét valami megtisztító részvéttel tölt! el a regény éles realizmussal megrajzolt alakjai iránt. (Szigeti Endre)
HOMÉROSZ, igen, Homérosz marad a nagy, örök, utolérhetetlen
mintakép. Hiába irta Pado Beni, hogy "Homérosz réz, Vergilius
ezüst, Tasso pedig arany"; hiába találta könnyűnek a francia mérlegen
D'Aubignac Homérosz művészetét: azért a századok messzeségéből mégiscsak az ő fénye ragyog a legálland6bban és legerősebben.
"A vettek végrehajtóinak erényét annyira értékelik, amennyire azt
kiváló erejű emberek szavakkal ki tudták fejezni" - írja egy helyen
Soltustius. Mily nagyra kell értékelnünk, s mily nagyra értékeli a világ
századok óta Akhilleuszt, amint barátja megbosszulására önként választja a halált, s Odüsszeuszt, aki örömök és veszélyek között is mindig távoli hazáját tartja szeme előtt, ha mindezt olyan "kiváló elméjű ember"
fejezte ki, mint Eomérosz, és olyan szavakkal, ahogyan Homérosz!
költői
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A görögségnek mindenesetre Homérosz volt a bibliája. A görög ifjak
Akhilleusztól tanulta k: hősiesseg:zt s Odüsszeusztólleleményes ravaszságot.
Amikor a spártai harcba rohant, úgy akarta elhajítani a "hosszúárnyékú
dárdát", mint az Iliász hősei; az athéni kereskedő hajós előtt pedig
Od'Üsszeus példája lebegett, amint becsapja még Kirkét, a varázslóaszszonut is. Ezeknek a kivál'; embereknek látszólag minden sikerül. Akhilleusz legyőzi Hektort, a görögök elfoglalják Priamosz várát, Tróját, s végül, hosszas bolyongás után Odüsszeusz is hazaérkezik. Látszólag mintha
Petőfi fogta volna meg a legjobban Homérosz lényegét:
Halljátok Homé.t?
Dalában a mennyei bolt
Egy csendes örömnek örök mosolya ...
Ha azonban mélyebben nézünk Homérosz sorai mögé, észrevesszük,
hogy ez az "öröle mosoly" inkább egy rezignált bölcs fájdalmas vonása,
vagy az egyszerű halandó irónikus reflexe a világ törvényeire.
Mint ahogya lomb váltja a lombot, olyan csak az ember.
Földresodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő
Mást sarjaszt uj ból, mikor eljön a szép tavasz ujra ...
Vagy gondoljunk Homérosz isteneire, akik az emberi szenvedések láttán "nemlohadó nevetésre fakadnak". Phoibosz Apollón a döntő csatában, mikor összetalálkoznak, így szól Poszeidónhoz:
Földrázó, csakugyan józanszívűnek te se tarthatsz,
Hogyha halandókért szállok ki veled viadalra,
Kik nyomorult lények s olyanok csak, mint a fa lombja:
Egyszer fölnövekednek, a föld terményein élnek,
Másszor hervadnak, s elenyész lelkük ...
Látszólag csak az előbbi sorok változata ez; pedig sokkal súlyosabb
mondandó t hordoz, mert közben megtörtént Akhilleusz tragikus önfeláldozása, amivel még az isteneknek is példát iruitat. Am görög fölfogás
szerint "az istenség irigy" - ezért Akhilleusznak el kell pusztulnia. Ezt
jósolja meg Hektor utolsó szavaival:
Gondold meg: ne legyek néked majd isteni átok
Aznap, hogy Parisz és vele együtt Phoibosz Apollón,
Bármi vitéz vagy is, elpusztít ...
Ez a szomorúság azonban valami nemes, fölemelő érzést is hagy
maga után (mint ahogy a klasszikus tragédiák főhősének bukása sem
egyértelműen kilátástalan és réazetes), Akhiileusz az ember nagyságának
tudatára ébreszt, hiszen a görög "isteni operettfigurákat" is (mint Kerényi Károly mondja) fölülmúlja nemességben. S a költő nyilván tudatos számítással állítja QZ ellenség táborába az eposz legemberibb és legrokonszenvesebb hősét; Hektort; tudatosan teszi őt a mű egyik legszebb
jelenetének részesévé (Hektor és Andromaché, az Iliász hatodik énekében). Ezzel is mintegy kiegyenlíti a görögök és trójaiak ellentétét; megmutatja, hogya trójai ellenség tulajdonképpen ugyanolyan harcoló és
szenvedő ember (Szabó Arpád).
Gyulai Pál szerint "a költészet az emberi élet hű, de eszményített
rajza"; ha így van: Homérosz valóban maga a költészet. Olyan keretbe
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foglalja tragikus mondandóját, s olyan ffi.'[i,vészettel adja elő, hogy olvasásakor aligha érezhetünk mást, mint Arany János ámulatát:
Ott kéken a Zeüsz-lakta domb;
Itt zölden a nyájas sziget;
Fölötte lomb, alatta lomb,
Arnyas berek, zengő liget Hullám-mosott gazdag virány Fehér juhok s tulkok sereggel Minő kép ez! ...
A "vak lantos" és a "tamburás öregúr" egymásra találtak. Ha Arany
lefordította 'volna Homéroszt, bizonnyal nem éreztük volna a görög szöveg jó magyar tolmácsolásának hiányát olyan sokáig. D e vec s e T i
G á b o r (most végre ujra, itt-ott átdolgozva ujból megjelent és ujra kapható) fordítása betöltötte ezt a hiányt. Jóformán előzmények nélkül sikerült sajátos magyar-homéroszi stílust teremtenie; fordítása magyar ~ű,
ck a görög zamatot is átmenti.
Téged, mikor a jó bort lassu évek,
minden század leülön zamattal áldott irja Homéroszról Babits. A jó fordításban (és szép kiadásokban) bizonyára a magyar közönség is megérzi a régmult idők lantos~nak idő- és
mérce felettiségét. (R. L.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Talán senki nincs új költőink között, aki
a fejlődés olyan kalandos útját járta volna végig, mint Kassák Lajos. O
egymaga egy egész elvetélt forradalmat jelent a magyar költészetben.
Mi volt itt a század első két évtizedében? Egyfelől a Nyugat, másfelől
egy vele szembe állított konzervatív irodalom; s az utóbbi fogyatékos
tehetségét még ,a hivatalos támogatás is hiába próbálta amannak méltó
versenytársává tenni. A Nyugat még harcolt ezzel a hivatalos költészettel,amikor már egyeduralkodó volt; hozzáillő igazi ellenfél nélkül, egyedül maradt a porondon. Pedig talán a Nyugat szempontjából is jobb lett
volna, ha megfelelő vítatásra akad: irodalmi, költészett mozgalom, mely
túltesz rajta, új gondolatokkal és elméletekkel, új formákkal és kísérletekkel frissíti föl a légkört, s már csírajában megakadályozza, hogy az
Akadémia orthodoxiája helyett (vagy mellé) létrejőjjön a Nyugat orthodoxiája, s tagadhatatlanul jóval magasabb színten ugyan, mínt a mult
század végén, de költészetünk valahogyan megint egy kissé állóvízzé terebélyesedjék. Persze azért szép partvidékű, gazdag flóráj ú-faunáj ú állóvfzzé; de az ember néha mégis eltűnődik rajta: nem lett volna-e szerencsésebb dolog, ha ebbe a tóba sebesebb, hidegebb áramok friss vizet
ontanak, és friss vízükben újfajta vízi tenyészetet, újfajta halakat s új
növények magvait? (Elnézést kérek az olvasótól ezért a kánikulai hasonlatért.) Hogyan, mint is történt? A Nyugat egykettőre megnyerte forradalmát, s attól fogva féltékeny éberséggel elfojtott minden forradalmat,
minden mozgalmat, amely nem az ő fészkéből kelt ki, nem az ő szárnyai
alól (és nem az ő hasábjaíról) indult útjára.
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Persze mint mindig, most is igazságtalanság ilyen sommásan élintézní a dolgokat. Senkinek nem juthat eszébe, hogy tagadja a Nyugat
érdemeit. Es kétségtelen, hogy 'a Nyugatba írní jrang volt; a két háború
közt majdnem íróvá avatást jelentett, ha valaki írt a Nyugatba, vagy
valakiről komolyan írt a Nyugat. Fórum volt, színvona1at képviselt, nalunk különös konzervativizmusában is avantgarde-ot. De azért bizonyos
fokig mégiscsak állóvíz volt. S ezzel egyszer érdemes volna részletesen
és komolyan, s európai távlatban foglalkozni. A Nyugat nagyszerű dolgokat hajtott végre. De ugyanakkor valamit el is mulasztott, Vessünk
csak egy röpke pillantást kifelé: mennyí probléma, s miféle problémák
merültek föl, mílyen valóban egzasztenciális (persze nem filozófiai értelemben egzisztencialista) problémái a költészetnek ! Csak kapásból pár
név, szinte csak jelzésnek és [elképnek: Eliot, Valéry, Apollinaire, a Dada,
a szürrealízmus - kitágítása a költészet határainak, a kifejezés lehető
ségeinek, egy egész lélektani-asszociációs forradalom ... S mi volt ugyanakkor nálunk? Ami volt rokon jelenség, az is valami furcsa módon a
Nyugat perifériáíra szorult. A Holnap nemzedéke egyetleill nekirohanással ledöntötte a korlátoltság ingatag falát. Aztán gyorsan berendezkedett s megépítette a maga hadállásait, már birtokon belül, nemcsak
hódítása védelmére az esetleg föltámadó (és mindenféle politíkaí segédlettel támadó) tegnap ellen, hanem, sajnos, hódítása védelmére s sáncain
kívül

jelentkező

holnap ellen is.

Ez a holnap elsősorban a Tett, meg a Ma volt, két harcos folyóíeat,
s bennük egy hangos, néha zagyva, néha groteszk, valódi értékeinél míndenesetre százszorta lárrnásabb, de míndenesetre új, modern, nagyon
korszerű hadd írjarn le ezt az ócska szólamot: itt igen helytálló, hiszen a világháború kellős közepéri vagyunk - véresen korszeru irány,
élén Kassákkal, aki (önéletrajza a tanúság rá) látta a mozgalom hibáit
s a benne szereplők többségének tehetségbeli fogyatékosságait. S ez volt
a balszerencse: az igazi tehetségek hiánya, Egy-egy akkori fölborzolt
hajú expresszíonísta-kubísta vers a Tett vagy a Ma valamelyik számából néha úgy hat, míntha Karinthy írta volna, paródíának, Egyetleill
igazi költő volt itt: Kassák. A kubizmuson, expresszlonízmuson, szürrealizmuson többé-kevésbé túl vagyunk, De az expresszionista, kubista,
szürrealísta Kassálc ma is friss, jó, magáva! ragadó, hiteles.
Nem véletlen, hogy olyan majdnem oeláthatatlanul nagy volt a hatása. Nemcsak úgy, hogy utánozták (utánozták is). Hanem mélyebben, valahogyan 'alkatibban, lényegesebben benne a költészet szövetében. Tágasabbá, levegösebbé tette a költői éghajlatot; eredményei fö1szívódtak
az utána jövő nemzedékek szervezetébe. Nemosak Illyés Gyula korai
versein érzik ez, hanem még inkább az úgynevezett "harmadik nemzedéken". Illyés mellett erősen József Attilán, s aztán, már mint ilyen
fölszívott táplálék, már nem is annyira hatás, mint egy szinte közkincscsé vált életérzés. lírai szemlélet és nyelvezet - mintegy ihletbeli magatartás (s eza legfontosabb talán: hogy magára az ihletre hatott formálóan): a fiatal Radnóti Miklósnál, Vas Istvánnál, Zelknél, Hajnal Annánál, s olyan azóta meghalt vagy elhallgatott, de akkor a fellépő harmadik
nemzedék derékhadához tartozó költöknél. mint Forgács Arrtal vagy
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Habán Mihály (ez utóbbinál sajátosan vegyülve a másik nagy ösztönző,
Füst MiIán ilyen atszűrt hatásával),
Maga Kassák, örök, szép, férfias nyugtalanságával. azzal a mindig
fiatal kereséssel, ami valami egészen sajátos. érckemény kassáld erkölcscsé vált, forradalomról forradalomra haladva ért el ahhoz a kísérleteken
fölülemelkedett, de kísérletekkel elért, kísérletek eredményeként kiforrt
biblikus-bukolikus hangig, amelyre az igazi értő okosságával. az igazi
költő finom hallásával a "Fújjad csak furulyádat" kötet megjelenésekor
elsőnek az a költő-krttikus hivta föl a figyelmet, aki talán a legtöbbet
köszönihetett neki: Radnóti Miklós.
Milyen eza férfi-Kassák, túl a kísérletek és költői forradalmak korszakán? Tiszta kék eget lát az ember, virágzó gyümölcsfák fehér és rózsaszínű folt jaival, rendezett, nagyon emberi tájat, tiszta, erős, egészségles levegővel. Válogatott versei végszavában - (Gyergyaí Albert remekbekészült előszavával. új esszéírodalmunknak ezzel a remekével az év
elején jelent meg ez az impozáns kötet) - ezt irja Kassák: "Az emberi
szolidaritás mély érzéseivel, a gondolatszabadság kívánásával és a mű
vészet nagyszerűségébe vetett hittel küldöm útjára ezt a könyvet". Sokat,
nagyon sokat tudnék mondani még (s kellene mondani még) Kassakról.
Hadd fejezzem be most ezzel: meggyőzi olvasóját a művészet, a költészet
emberi (emberformáló, erkölcsi) nagyszerűségéről is.

***
"Erdei vadak, égi madarak" a címe Csanádi Imre verseskönyvének.
Több esztendő termése, s egy míndössze százhetven lapos kötet: már
magában ez is bíztató olyan irodalmi korszakban, amikor költőinkben
megvan rá a hajlam, hogy ifjúkori próbáikat is a halhatatlanság igényével tartsák - és tartassák - számon. Nem, Csanádi Imre távolról
sem ilyen elnéző magával szemben. Régi és népi: ezt a kettőt ötvöz!
eggyé, de nem népieskedik és nem régieskedik, hanem egy ihlete, élményformája törvényeinek legjobban megfelelő stílus kialakítására törekszik.
Szép, a szó esztétikai értelmében nemes kísérlet ez; s eredménye: egy
félreismerhetetlenül egyéni, zengő baritonhang, olyan nyelvi, ritmikai
megoldásokkal, amelyekre úgy kell fölfigyelnünk, mínt mai költészetünk
egyik nagyon megbecsülendő jelenségére.
De ne higgyük, hogy valamiféle alkímiáról, lombikban elöállított
nyelvről s ritmusról van itt szó. A kötet egyik meglepetése, ha elejétől
végig elolvastuk, éppen az, hogy ez az első pillanatra egyetlenhangú költő milyen változatos, mennyi regiszteren tud s jól - j átszaní, a szatirától egészen addig a petőfíesen parlando epikus előadásig (majdnem
azt írtam: csevegésig), ami 'a "Töredék" című epikus fűzérben a kötet
egyik legfrissebben ható élménye az olvasó számára.
Stendhal mondja valahol: a művészetben majdnem mínden nem a
hangerón, nem a szavak harsány kíabálásán, hanem az árnyalatokon
múlik. Csanádi Imrénél így van: az árnyalatokon. a mondatkötés, kifejezés, szavak, rítmus-dobbanások egy-egy hivalkodás nélküli remeklésén
múlik az a maradandó, mély hatás, amit a versértő olvasóban kelt, S ez
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külön megbecsülendő érték akkor, amikor verselésünk mind gyakrabban
téved a lazaságok és pongyolaságole útvesztőjébe. amikor sokan, tévesen.
a hang célbataláló igazságát a hang dübörgő erejével akarják pótolni, II
amikor, sajnos, sok költőnk, elsősorban a fiatalabbak közül, megfeledkezik arról, hogy a dolgokat nem elég kimondani' (arra való a próza), hanem "hangszerelni" is kell: meg is kell formálni.

***
Szomráky Sándor ("Mint akinek élete bezárult") alap-mondandója

fájdalom. Az ilyesmi nem éppen bíztató megállapítás egy első
a világfájdalom sokszor modorosság - mínt régen mondták: a
fiatal költő csak negélyezí a világfájdalmat (amikor az ilyesmi még divatban volt, cl la Byron). Oszlassunk el nyomban mínden ilyetén aggodalmat. Szomráky Sándornál ez a fájdalom, ez a keserűség Illem modorosság, hanem legszemélyesebb sorsából, mondhatnám fizikumából fakadó jogos és őszinte élmény. Vannak a kötet elején versei, amelyek
szinte kórképszerű hitelességgel rögzítik az ilyen lelkíalkatok egy-egy
érzelmi állapotát, pillanatnyi világérzését. Ne értse félre az olvasó, amit
mondok; eszem ágában sincs, hogy mint költőt összehasonlítgassam itt
Szomráky Sándort a fiatal Tóth Arpáddal (a "Hajnali szerenád" lirikusával). De van a kettő közt valami pszichikai rokonság: a dolgoknak ugyanaz az elejtése, ugyanaz az esettség. bágyadtság, csüggedés hasonló pszíchék hasonló reakciója a világra, persze mindegyik a maga
egyéni változatában és hangján. Tessék elolvasni Tóth Árpád "Esti
könnyek" című versét ("s elzuhantak hosszan bús kezeim - Az asztalon
s átfonták egymást kétségbeesve - S imádkoztak"), s utána Szomráky
Sándor kötetének első ciklusát: nem ugyanolyasfajta elesettség, neuraszténiás-depressziós világérzés nyilatkozik-e meg nála, mint (ismétlem, persze a maga egyéni hangszerelésében) Tóth Arpádnál ? Tóth Arpádnál
lassú, andante tempóban, mollban, Szomrákynál rövid, ideges hangvíllanásokban.
A psziché természetesen csak magyarázat, nem művészí fölmentés.
Művészíleg legföljebb azt jelenti: aki nagyobb pszichés megterhéléssel
vág neki a dolognak, annak - nehezebb a dolga. Szomráky Sándornak
nincsenek efelől illuzi6i, minden távolabb áll tőle, mírrt holmi ízetlen
naturburschoskodás. Tudja, hogy terhet kapott, nem pedig menlevelet, S
. azt is tudja, hogy az ő esetében a megoldás nem az engedés a hajlamoknak, a dezorganizáció kísértéseinek, hanem ellenkezőleg: maximális fegyelem formában és magatartásban. A vers nála nem 'azt jelenti, hogy
jól-rosszul, jó-rossz formában elmond valamit; hanem a szó legszorosabb
értelmében önlegyőzés, a rend megvalósítása a káosz fölött, más szóval
aszkézis. Némi nagyképűséggel szólva: nála a versnek egzisztenciális
funkci6ja van. Ezúttal a szót nem teológiai, hanem majdnem orvosipszichiáteri értelemben használva: üdvösség kérdése.
Ezért fordul ilyen egyéni üdvösség-keresési ambicióval a nehéz megoldáshoz - á szonetthoz, ahhoz a szonett-eszményhez, amit az angol
barokk lirikusoknál ismeri meg. S itt jut a legelőbbre is, az őszinteség
olyan forröságáig, amit csak ilyen kemény, szigorú formában lehet és
a

keserű

kötetről:
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szabad megkockáztatni; másként prózai, itt valóban, magas

hőfokon

köl-

tői.

Fokozódó örömmel olvastuk Szomráky Sándor kötetét; fokozódó
örömmel, mert fokozatosan jobbak s jobbak a versei. S úgy éreztük, ez
a "bezárulrt élet" mégsem olyan bezárult; megtalálja az utat az egyéni
szenvedésből, az egyéni szenvedésen át, az emberek nagy, meleg közős
ségéíg:
Ha virrad is, én éjre ébredele
nem értem én az emberéletet
- de cseppje vagyok tenger bánatának.
(*)
ÉVES AZ ICA RES. Érdekes évfordulóról számol be az Orbis
Catholicus. Új tudományág, a vallás-szociológia művelői értek el az első
útjelzőhöz, számoltak be már értékes és számottevő eredményeikről. Ma,
amikor az "egyházi társadalomkutatás" alapján végzett lelkipásztori munka gyümölcseit aratjuk, a világegyház figyelme a széleskörű, tudományos
egyháztervezés- és kutatás felé fordul. Ennek a kutatómunkának bölcsője és otthona az ICARES (Nemzetközi Katolikus Egyházi Társadalomkutató Intézet).
Hogyan született és fejlődött ez az intézet?
Amikor a modern, ipari fejlődés kezdetén az új ipari társadalom
alapjait lerakták, erre, - ahogy mondani szokás - az Egyházat nem
hivták meg. Ennek a hiánynak a következményei nem is maradtak el.
Európában és Amerikában egyaránt hamarosan a vallási válság jelei
mutatkoztak, és az anyaországi egyházi utánpótlás hiánya a mi.ssziós
munkát is megbénítással fenyegette.
A következő évtizedek apostoli és lelkipásztori munkáját az a törekvés jellemzi, hogy ezt a hiányt jóvátegyék és pótolják. Ez azonban csakhamar akadályokba ütközött: alapos tudományos felkészültség nélkül
nem lehetett ennek a feladatnak megfelelni. Ezt felismerve, az Egyház
nem késlekedett a tudomány eszközeit is megszerezni és harcba állitani.
Már a századfordulón történtek ilyenirányú kezdeményezések: első
nek Bécsben Swoboda professzor kezdett a nagyvárosi lelkigondozás alapját képező szociális tényezők pozitiv, empirikus tanulmányozásával foglalkozni. Az Egyesült Allamokban és Németországban hamarosan protestáns tudósok is követték példáját. Néhány évtizeddel később egyre jobban kiszélesedett az új irány, és különösen Franciaországban valóságos
mozgalommá lett a "vallásszociológia".
1946-ban néhány hollandiai katolikus tudós G. H. L. Zeeg9rs professzor kezdeményezésére megalapította a "Katolikus Társadalomkutató
Intézetr-et. Vezetője, Zeegers professzor lett, a nymwegeni egyetem szociográfia tanára. Az Intézet célja "a vallásos és társadalmi élet társadalomtudomány szempontból való tanulmányozása, és ennek alapján gyakorlati végkövetkeztetések és felelős tervezés, a katolikus hivek telkiés szociális gondozása, valamint a nem-katolikusok közti apostolkodás
érdekében." Ezen dolgoztak az Intézet szakképzett társadalomtudósai, éspedig a rokon-tudományágak: szociográfia, statisztika, demográfia, lékktan, társadalom-földrajz, stb. felhasználásával. Elsősorban a következő
kérdés-komplexumokat vizsgálták: 1. Egyháztervezés (elhelyezés, kiterjedés etnográfiai vizsgálatok alapján. 2. A hívek belső összetevőinek kutatása; plébánia-látogatások, egyházmegye-jellemzése k, stb). 3. Hierarchia!
területek tervezése (plébániák, egyházmegyék aránya). 4. Vallásos hivatások, és azok utánpótlása. 5. Oktatáskutatás és iskolatervezés. 6. Mene-
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l:ültügyi kérdések. 7. Országos- és nemzetközi népességcsere (vándorlás).
8. Missziós területek; fejlődésben elmaradt területek. 9. Vílágnépesség.
Mivel a széles és változatos munkaterület az egyes ember erejét
meghaladná, csoportos kutatómunka és intézményes szervezettség vált
szükségessé. Az Intézet, különösen a legutóbbi évtizedekben meglepően
gyorsan fejlődött. 1948-ben még csak 4 munkatársa volt, 1949-ben 9-re
növekedett a tagok száma, amely 1951-ben 26-ra, 1953-ban pedig 50-re
emelkedett. Ma már a világ minden részén van fiókintézete az ICA RESnek. Végleges szervezete 1955-ben alakult ki, akkor vált nemzetközi intézménnyé, és akkor lett a központja Genf. A tudományos központ
azonban továbbra is Hollandia, Hága maradt. Tizenkét tagú nemzetközi
vezetőség irányítja, élén Zeeqers professzorral.
A tengerentúli országokban az ICA RES tevékenységének elsórendií
célja a mísszíósmunka sikerének elősegítése. Ilyen írodák mííködnek az
indonéziai Floresben, Uj Guineában, Mwanzában; további intézetek alapítása van folyamatban Rio de Janeiróban és Ghanában is.
A területi felépítés mellett mérföldkövet jelentett az Intézet életében az 1954-ben Bredában tartott nemzetközi v'Índorkongresszus, és az
Európai Szén- és Acéltársaság fejlődésének szociális és vallási következményeiről 1957-ben Luxemburgban tartott kongresszus.
Az ICARES az első években csendben, visszavonultan dolgozott. Ha
most, a tizedik évforduló alkalmával a nyilvánosság elé lépett. annak
célja nemcsak a puszta beszámolás volt, hanem mind szélesebbköríí érdeklődés felkeltése is. A mai élet ugllani.~ az eddigieknél még fokozottabb mértékben teszi sziikséaessé a lelkipásztori tevékenység tudományos
megalapozottsáqát, és ezért fontos, hogy a mozgalomra a hivatalos equházi szervek és egyének felfigyeljenek és azt lehető.ségeikhez képest támogassák. (m. é.)

SZINHAzI ORJARAT. - Tragédia-előadások a Margitszigeten. A
sokszor megakasztott és háborúk sorvasztotta magyar irodalom kétségtelenül legmeglepőbb aLkotása Madách remekműve. Sokáig
értetlenül álltunk előtte, hogyan nőhetett ki az addigi meglehetősen gyér
magyar drámai alkotások sorából ez a remekmű ekkora tökéllyel s valami olyan virtuális benső drámaisággal, hogy mínden egyes előadása
újult élmény erejével hat reánk, akár kis vidéki szinpadok szegényes
eszközeivel valósítják meg, akár pedig a nemzet első szinháza próbálja
ki rajta teljes színészi, rendezői és technikai fegyvertárát.
Ma már tudjuk, hogy a magyar irodalomban a T,ragédia nem áll teljesen elődök nélkül. Azóta előkerűlt az 1557-es évszámot viselő Bornemisza féle Elektra, amely a Shakespearet megelőző angol drámaíró-nemzedéket, azaz korban valódi társait juttatja eszünkbe. És ha a török hódoltsági harcole idején a magyar dráma nem is fejlődhetett tovább, a
magyar szellemi élet zsenije - mert kell egy ilyen különálló zseninek
élnie magányos nyelvünk rejtélyei között - ezt a szünetelési-Iappangásí
időt is kitöltötte a maga módján a továbbfejlődés folytonosságával. Nem
volt városi élet, nem volt hivatásos szinjátszás magyar földön a XVIII.
század végéig, de a magyar drámairodalom tovább bontogatta csiráit,
rügyeit és bimbóita magyar nyelvű iskolai drámákban és a csíksomlyói
mísztéríumokban. Csíksomlyón, a parányi lakosságú székely iskolavároskában történt meg a magyar szinpadi írodalom egyik legnagyobb eseméfejlődésében
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nye. 1720 és 1775 között mínden évben más és más, helyi tanároktól költött passiójátékot mutattak be zengő székely-magyar nyelven az egész
környékről összesereglő tanulóifjúságnak és a szülői sokadalomnek. S
ezekben a mísztéríumíátékokban a Megváltás képét számtalan ószövetségi előkép magyarázta, persze mindig bibliai alapon, hisz a műveket ferences szerzetes tanárok írták, S ezekben a hítdrámákban a spanyol autós
sacramentalís nuntájára jóformán az egész addig ismert történelmet
belégyömöszölték a jámbor drámaíró-tanárok.
Madách korában még alig tudott a magyar irodalmi közszellem erről a több mint ötven ritkaszép nyelvezetű szinpadi alkotásról, amelyek
egyike-másika a II. József-féle ukázok és az iskolai szinjátszás rnegszű
nése után különösen az erdélyi részeken vásári vándorszínészek műsoraín
is tovább élt. Maga Madách Imre bajosan láthatott ilyen előadásokat,
hacsak felesége, az Erdély széléről származó Fráter Erzsébet, a míndenféle szórakozás és látványosság után vágyva sóvárgó asszony, F;va ezerszínű alakjának ihletője nem mesélt neki ilyesmit gyermekkori élményeiről. Nekem mégis szent meggyőződésem, hogy ha bizonyítani nem
is lehet - az elakadt magyar drámairodalmi fejlődés legfontosabb láncszernét Bornemisza Elektrája és Madách tragédiája között éppen ezek a
spanyol ihletésű csíksimlyói mísztéríumok jelentik, ha Madách nem is
ismerte volna ezeket az akkor még lappangó misztériumdrámákat.
Ismerte Madách az ő életében megjelenő Eichendorff-féle spanyol
autos és misztériumfordításokat, amelyeknek ihletése a csíksomlyói mísztériumokat életre ébresztette, csak persze nem német közvetítéssel, hanem szerzetesi egymást segítő spanyol-latin hajszálereken szívárogtatva
a mísztéríumjátékok formai-szinpadi elemeit. S az, ami a jámbor csíksomlyói barátok legtöbbször névtelen működése folytán már-már a népművészet lecsiszoltságával, kikerekedettségével és magyarságával élt kéthárom erdélyi iskolákat végző nemzedék eszméletében. Madách művé
ben nem előd és előzmény nélkül, nem Goethe Faustjának utánzási kedvéből kerekedett ki műremekké, hanem a magyar szeilemí élet szerves
gyökérzetű, multra és tradiciókra támaszkodó önálló produktumaként
döbbentette meg nagyságával Arany Jánost és az ő nyomán az összes
kortársakat is.
Ezt a tagadhatatlanul misztériumgyökérzetű tragédiát játszania kell
a magyar szinházaknak akár jól, akár rosszul, akárcsak Shakespearet.
A mű olyan sok hatást rejt ugyanis magában, hogy semmiféle rendezői
tévedés sem tudja egészen tönkretenni, bármily felfogású előadásába
belécsúsznak sikeres momentumok is és a legsikeresebbeknél is elképzelhető egy még és még tökéletesebb. Szabadtéri előadásra pedig mínden
filozófiai gondolatokkal való megterheltsége mellett is kiválóari alkalmas, hiszen a szabadtéren, templomok előtt játszó autos sacramentalesek
laicizált leszármazottja s éppen filozófiai summái oly velősek és közérthetőek, hogyaszabadtér hangot szétszóró kulisszátlansága sem zilálhatja
szét igazi és mindnyájunk előtt jólismert értelmüket. Kicsit is Madáchhű értelmezés szerint gyengébb színészek, avatatlanabb rendezés, hiányos
technikai. fölszerelés sem árthat lényegében a múnek, amelynek éppen
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gondolati elemei jutnak mindig diadalra s hogy a szem is szőrakozlk
közben a világtörténelmet Biblia pauperum-szerű képekbe szorító, summázó képsorozat közben, az csak csalogató a művel még kevésbé ismerős
nézők számára.
A Nemzeti Színház három-rendezős - Gellért Endre-, Major Tamás-,
Marton Endre-féle - produkciója azonban korántsem szolgál[a eléggé
hűen Madách gondolati értelmezését. A Básti, Lukács Margit, Ungvári
Adám-Éva-Lucifer tdója általában a magyar szinházi alakítások csúcspontján jm- lényegében, de valami fanyar rendezői visszafogás bénítja
őket s korlátozza még dikciójuk szárnyalásának dinamikáját is. Meggyőződésem, hogya három igen tehetséges rendező bármelyike egymagában, vagy a vezető színészek bármelyike sikeresebb rendezést produkált volna, ha egymagában, saját ösztönei szerint végezheti el a nagy
mű színrehozatalát. Ezen a Tragédia-előadáson azonban nagyon is leszürkítették, a francia forradalom vérpezsdítő jeleneteit éppenúgy, mint
az égi vagy falanszter jeleneteket. Nem voltak ők részrehajlók egy
irányban sem. Szürkítettek erre, tompítottak arra, világ csodája még,
hogy Tragédia még így is 'I'ragédía maradt. Igazi rendezői tévedést csak
egyet róhatunk föl nekik. A szinpad jobboldalán az egyiptomi színtől a
Keppler-jelenetig éktelenkedő vidékies moziplakátokat. A szabadtéren
ugyanis adva vannak 'cl szinpadot bekeretező hatalmas szígetí ősfák.
Ebbe az élő 'környezetbe be lehet és be is kell vinni teljesen stilizált
egyiptomi, görög, cömaí vagy bízánczí, stb. épüléti elemeket, oszlopokat,
frizeket vagy kisebb, a korra jellemző építményeket. Minek oda még
akkor a két előbbi stíluselemet teljesen megsemmisítő ferdén támasztott moziplakát, mint amilyeneken Asta Nielsen és Psylander képét bámultuk gyermekkorunkban. A Kepler jelenetben már tűrhetöbb ez a
dilettáns plakátkultnsz, mert az oda mázolt csillagjegyek némi joggal
állhattak a sajnos horoszkóp-blöffökre is ráfanyaledő Kepler csillagvizsgálójában s a párizsi színben is logikusan váltja fel az elviselhetetlen
plakátokat a lengő francia trikolor. S a továbbiakban már a szín jobboldalára is odanézhe1Jtünk, mert a plakátok szerencsésen elmaradtak. Reméljük, a nyárvégi előadásra elmaradnak a többi színekből is. S talán a
reflektorok munkája sem nyomja majd annyira a földre a cselekményt,
a csillagos ég távlatát is láthatjuk majd az előttünk küzdő-vergődő, jobb
célokra törő emberiség drámája fölött. Mert a földi síkon pesszimistának
is mondható remekműben az optimizmust nemcsak az "Ember küzd] és
bízva bízzál" hatalmas parancsa, hanem a kozmíkus kitárulás érzete is
jelenti. (Possonyi Lászl6)
MOZAIK. Budapest és Székesfehérvár után Esztergomban is megrendezték Kassák Lajos festményeinek és rajzainak kiállítását, a Balassa
Bálint Városi Könyvtár helyiségében. Kassákot, aki a közelmultban ez év március 21-én - töltötte be életének 70. évét, a közönség nagyrésze csak mint XX. századi líránk és pr6zaírásunk egyik legszámottevőbb
mest·erét ismeri. Képei azonban azt tanúsítjál~, hogy mint képzőművész
is komoly értéke szellemi életünknek. Festményei is azt sugározzák. amit
magas minőségű irodalmi alkotásai, hogy minden munkája nemes,
tiszta, humanista megnyilvánulás, egy mély emberség~ művész szíve-

183

dobbanása, - amely előtt tisztelettel és elismeréssel kell fejet hajtani
a más világnézetet vallónak is.
Ahhoz a művésztípushoz tartozik Kassák, amely a renaissance-ban
általános volt, és amely korunk nyugati művészetében ma sem ritka (gondoljuk Max Jacob-ra vagy Jean Cocteau-ra), - a képzőművészet területén is értékesen és maradandóan munkálkodó íróember típusához.
Képeinek zöme két periódusban keletkezett: egy részük az első háború utáni időkben, a bécsi emigráció hajszoltságában, nyugtalanságában,
- míg újabb festményei 1948 után szűlettek, amikor Kassák Békásmegyeren élt teljes visszavonultságban. 35 év előtti képei konstruktivista
jeUegűek; szigorú szerkezetesséq, szinte mérnöki szemlélet, hűvös fegyelem jellemző rájuk. Egy zaklatott korszak termékei, amelyek azt á1'ulják el, hogyalkotójuk - aki hiába kereste a rendet és a harmóniát a
környező világban megalkotta azt önmaga megnyugvására képeiben,
Békásmegyeri képei közelebb áUnak a természethez. Nem ábrázolja a természetet, nem "lefest", csak ihletet, kiindulási alapot, ösztönzést
nyer a természettől. Sűrit, tömörít, átrendez, csak a külvilág lényeges
elemeit használja fel. Célja nem az, hogy - az impresszionista elmélet
szerint - kivágást adjon a természetből, hanem hogy önmaga törvényei
szerint élő műalkotást, képet hozzon létre. Ojabb munkái főleg tusstestmények, tele meleg lírával.
Hogy Kassák eljutott ehhez az oldottabb, minden teóriától és programszerűségtől meqszabtuiult, kiérlelődött festői nyelvhez, ebben kétségkívül nagy része van beható műkritikai tevékenységének. A 40-es
években írta meg két kiváló könyvét a mai magyar képzőművészef1'ől
("Vallomás tizenöt művészről" 1942 és "Képzőmüvészetűnk Nagybányától
Napjainkig" 1945) és egy sereg folyóirat-tanulmányt. Ezekben az írásaiban tömören, találóan jellemzi Czóbel, Egry, Ferenczy Béni, Gadányi
Jenő, Farkas István és mások művészetét. Ezek az elméleti stúdiumok
megismertették Kassákot a kubizmus utáni (azt felhasználó, de azon túllendülő) festői törekvésekkel, és ezek a tanulságok tükröződnek mai
képein. Képzőművészeti pályafutását áttekintve, itt is konstatálhatju7:
azt a beérési folyamatot, amely lírájában is megnyilvánul. (Vessük csak
össze korai versesfüzeteit: "Eposz Wagner maszkjában", stb. a legutóbbival: "Szegények rózsái", és akkor igazat adunk Gye1'gyai Albertnek, aid
az utolsó évtized Kassák-verseit a "klasszikus" jelzővel illeti.)
A jól rendezett kis esztergomi kiállítás - amelynek létrehozása Várhelyi Vanda műtörténész érdeme - annyival gazdagabb a budapestinél,
hogy üvegtárlókban bemutatták Kassák egykori nagyjelentőségű folyóiratait. ("Tett", pesti és bécsi "Ma", a két háború közötti "Munka", az
1945 utáni "Kortárs" és a legszebb magyar folyóirat, az "Alkotás".) Továbbá a vitrinekben láthatók voltak Kassák különleges tipográfiájú verseskötetei (Kassák ntindig súlyt helyezett arra, hogy újszerű legyen könyveinek külső formája is), azután "képversek", fotó-montázsok, összeragasztott szines papirdarabokból készült képek. Ezek a mai néző számára
furcsa, szokatlan dolgok a 20-as évek művészeti kísérletezéseít illusztrálják. A képversekről megjegyezzük, hogy ezek nem Kassák találmányai, mégcsak nem is Apollinaire-é, hanem már az alexandriai görög
irodalom is ismerte ezeket, papírkivágásokat (u.n, "collage") pedig Picasso
is készített annakidején tucatszámra. (Dévényi Iván)

•••
Mikszáth Kálmán: E m l é k e z é s e k é s t a n u l m á n y o k című
kötete pontosan 755 lap! Ilyen terjedelmes könyvre mindenképp illik

184

felfigyelni. Pedig hát a könyvek értéke nem mindig áll egyenes arányban a vastagságukkal. Csakhogy ez a 755 lap telistele van Mikszáthírással !
Mikszáth Kálmán "Válogatott művei"-nek sorozatában jelentette
meg a Szépirodalmi Könyvkiadó. A cím ne tévesszen meg senkit. Mikszáthtól hiába is várnánk kothurnusos nekrológokat, akadémiai emlékbeszédeket, vagy a szó megszokott értelmében vett lábjegyzetes, .nagyképű, unalmas "tanulmányokat". A
szűk műfaji keretek Prokrusteságyába bele nem gyömöszölhető, sajátos egyéni ízű Mikszáth-írások ezek
a legváltozatosabb tartalommal, elmefuttatások, karcolatok, [ellem.zések: ...
S nincs is más, ami egybefűzné ezt a pontosan tíz tucatnyi írást, mint
írójuk stílusának elemezhetetlen, utánozhatatlan varázsa, Valamennyin
elömlik Mikszáth sajátos kedves humora, amely annyira megejti az olvasót, hogy még azokat a sorokat is kénytelen élvezni, amelyeknek tartclmával talán - itt-ott - nem é1·t egyet,
De hát fölösleges vállalkozás lenne Mikszáthot "felfedezni". Igy hát
helyette inkább azt dícsérjü k, akinek amikszáthi zamatok ez inyenc
'1)álogatását köszönhetjük, a kötet anyagának szerkesztőjét és sajtó alá
rendezőjét, akitünő Rubinyi Mózest. Nálánál jobb kezekre alig bízhatták volna a válogatás és szerkesztés nemcsak hozzáértést, hanem "hozzáérzést" is kívánó nagy munkáját. MiI,száth első értékelői és magyará·
zói közé tartozik. Am ennél a kötetnél sze1'ényen háttérbe vonul az irodalomtudós, s munkájából csak annyi látszik, hogy régi ujságok, folyóiratok sárgult lapjairól, s ma már nehezen hozzáférhető régi Mikszáthkötetekből finom érzékkel összegyüjtötte és időrendi sorrendben elrendezte a legjellemzőbb Mikszáth-cikkeket, s ellátta őket egy alapos jegyzet-szótárral . . . Valóban az ő munkája "csak" ennyi. Am aki egy kevéssé
is konyít a "sajtó alá rendezés" mesterségéhez, az nagyon jól tuiiia,
hogy mi bújik meg egy ilyen szerény "csak" mögött. Mély irodalomkultura, rengeteg tudás, tapasztalat, ügyszeretet. (K. Gy.)

•
K o d á l y D e b r e c e n b e n. Június 23-án délben a debreceni Nagytemplomban kezdődött a Hajdúmegyei Zenei Hét, Kodály Zoltán részvételével. A nagy történelmi multú épület falai közt sorra hangzottak
föl a mester remekei, a debreceni Zenei Szakiskola növendé~einek s a
városi szin házi operatársulat énekeseinek előadásában.
Délelőtt, a Szakiskola névadó ünnepségén ebben jelölte meg Kodály
az intézmény programját a következő négy esztendőre: Vonja hatókörébe
az iskola az egész környéket, majd az egész Tiszántúlt. Legyen célja az
ifjúság zenei-nyelvi formálása, az alapvető zenei műveltség megalapozása minden fiatalban, aki a Hortobágy szélein lakik.
Mintegy első nagy, reprezentativ lépés volt e terv megvalósítása felé
a debreceni Kodály-ünnep. Délelőtt a Missa brevis a Nagytemplom falai
közt (mily szép, szimbolikus értelmű tény, milyen szép találkozása a
magyarság különféle árnyalatainak a Szépség szolgálatában); délután az
Arany Bikában a Gergely-járás, Mátrai képek, Fölszállott a páva, majd
a Budavári Tedeum ... S az énekes gyerekek a szünetben ott ülnek
Kodály ölében, mindegyik térdére jut két-három kismagyar ...
Ady még a mozdíthatatlan magyar maradandóság városának látta
Debrecent. Ma már más: van benne "maradandóság", de van előre néző
lcultura és lendület is. Európai hagyomány és műveltség: humanizmus,
reformáció, fölvilágosodás - nemes magyar tradíciók: Csokonaitól Gu-
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lyás Pálig s valaminő mai, friss, középeurópai szintézis igénye és
alakuló valósága: az egyetemen nemcsak Schillert szeretik, hanem a
román, .lengyel, finn irodalmat is kitűnő€n ismerik, nemcsak a "rebellis"
Debrecen szép tradici6ihoz hűek, hanem Eur6pához is... mindez sajátos, közvetlen népi gyökerekból táplálkozó, sajátos helyi színében is egyetemes jellegű hajdúsági kulturává ötvöződik. Ehhez adott most új, szép;
nemes színt és tartalmat a Hajdumegyei Zenei Hét - és Kodály zenei
lángelméje, nagyszerű magyarsá.ga. (S. E.)

A "VANDOR-BÉRANGER" Pierre-Jean Béranger 100 évvel ezelőtt
balt meg Párizsban, 1857. július 16-án, 77 esztendős korában. A költőnek
egy a maga nemében egyedülálló kötetét őrzi jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia kézírattára, ahová az egykori Kisfaludy-társaság
ereklyetárából került.
A kis formátumú (7.5X10.5 cm-es), de : meglehetősen vaskos (62(}
lapos) barna bőrkötéses könyvecske Bérariger verseinek l844-es párizsi

kiadása ("Oeuvres Comptetes de P. J. de Bérariger. Páris.
1844.") A könyv a magyar könyvszakemberek körében "Vándor-Béranger" néven ismeretes, s mindjárt az első üres lapok bejegyzései meg is
adják az elnevezés magyarázatát. A fedő tábla belső oldalán eredeti
kézírással eza bejegyzés olvasható: "A Kisfaludy Társaságnak megőr
zés végett. Budapest 1891. febr. 4. Szász Károly". Az átellenes első üres
lapori pedig - ugyancsak eredeti kézírásokkal, de későbbi eredetű sorszámozással - ezeket a bejegyzéseket olvashatjuk: 1. Arany Jánosnak
Petőfi Sándor 2. Tompának Arany - 3. Lévay Józsefnek Tompa Míhály - 4. Szász Károlynak 8/III. 883 Lévay József. - Tehát Petőfitől
Szász Károlyíg öt magvar költő birtokolta ezt a kis könyvecskét, ajándékozgatván egymásnak becses ereklyeként,
A könyv vándorútját egyébként tömören vázolja az utolsóelőtti birtokló és tovább-adományozó kisérő-levele. Lévay József írja Szász Károlynak: "Kedves Károlyom! Neked szántam ezt a kis Bérangert, melyet

gyűjteményes

ime itt küldök. Vedd szívesen. Jobb helyen lessz az nálad, mint én nálam, a kinek egész családja csak könyvekből áll. Petőfi, Arany és Tompa
egymás után birták azt s baráti emlékül adogatta egyik a másiknak.
Tompa, úgy emlékszem, halála előtt pár évvel adta azt nekem. Vedd azt
te is még életemben, nehogy valamikép halálom után (quod deus avertat!) szálljon profánus kezekre a poéták ezen vándorkönyve, mely nekünk élőknek a holtak neveiért becses ereklye! - Szívéből ölel szerető barátod Lévay Józsi Miskolcz, 8/111. 1883."

S nekünk is becses ereklye maradt ez a Béranger-könyvecske - a
holtak neveiért. Petőtíért, aki fiatalos hevülettel és kritikátlansággal rajongott Bérangerért (öt versét le is fordította); Aranyért, aki becsülte és
meggyászolta Bérangert, Tompáért, Lévayért és Szász Károlyért, aki
több szép Béranger-verset talán éppen ebből a könyvecskéből ültetett át
magyarra. S még az utolsó tulajdon osért is, a derek Kisfaludy-társaságért,
És még másért is. Ez a kis könyv megható dokumentuma annak.
hogy a magyar költők szíve mennyíre együtt dobbant míndenkor Európa
szívével, Mert hiszen mit szeréttek Béranger-ban ? Azt, hogy Bérariger
költészete a maga médján - sanzónszerű felszínes könnyedséggel - de
kifejezte a XIX. század első felének Európáját, mindazt az eszmét,
gondolatot, problémát, érzelemvilágot, ami csak az akkori Európát jel-
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lemezte. S ezek közül is legfőképpen azért az érzésért, lelki magatartásért szerették, amelyre Arany János céloz a búcsúversében.
Béranger
Siratni őt? Bérangert?
Barátim, és vajon minek?
Sirassuk azt, ki elhullt
Félösvényén küzdelminek.

halálakor

o

nem silány ka vázlat,
Nem léha töredék vala:
De élte oly egész, oly
Tökéletes, mint egy dala.

Egy eszme benne folyvást,
Az alap-érzelem is egy:
H o n s z e r e l e m a végsor
Amelybe minden szak kimegy.

(Kiemelés tölem; a szemérmes, tartózkodó Ar3lI1Y a "végsor" szót kurziválja.) (Kunszerll Gyula)

A VILAGEGYETEM TAGULASA. A kérdés iránt érdeklődő olvasó k
bizonyára tudják, hogy igen sok égitest fénye vörösebb a keneténél, az
általuk kisugárzott fény színe a vörös felé van eltol6dva. Ez a fizikus
nyelvén azt jelenti, hogy ezen csillagok fénye a normálisnál nagyobb
hullámhosszú.
Ezt az eltolódást hosszú ideig csak azzal tudták magyarázní, hogy
az illető égitestek távolodnak tőlünk. A színeltolódásból ki lehet számítani a távolodás sebesséqét is. Az adatok azt bizonyították, hogy a világegyetem csillagai robbanásszerűen repülnek széjjel. Am ha az idő vágányán visszafelé haladunk, el ken jutni addig az időpontig, amikor ez a
szétáradás megindult, - hiszen nem képzelhető el, hogya világmindenség
összes anyaga a végtelenségig zsugorítható lenne.
A szétáradás kezdetének időpontját a hívő tudósok szívesen azonosítottáka. teremtés időpontjával. Ezzel az azonosítással szemben egyetlen
tudományos érv volt felhozható: hátha létezik más - egyelőre még ismeretlen - fizikai jelenség, mely tágulás nélkül meg tudja magyarázni
az észlelt szín-eltolódást.
Ezen a téren egyetlen járható útnak a következő látszott: A csillagok közti térben szép számmal találhatók atomok, atomalkatrészek
(protonok, neutronok, elektronok, stb.) Hátha az ezeken való fényszór6dás okozza a hullámhosszak megnövekedését?
Két évvel ezelőtt a Vigilia is hirt adott egy újabb kutatási eredményről (1955. évf. 390. lap): a neutrino nev ű részecske olyan fényszóródást tud okozni, amilyen éppen az észlelt színeltolódáshoz szükséges.
Ezekután tehát nem vagyunk rászorulva arra, hogy a tágulásba keressük az észlelt jelenség magyarázatát.
Azóta tovább folytak a kutatások, Legutóbb a Természettudományi
Közlöny 1957. évi 3. száma adott hírt erről a kérdésről.
Egyes csillagok nemcsak fényhullámokat, hanem rádióhullámokat is
bocsátanak ki magukból. (Erről a "rádiócsillagászatról" már a Vigilia is
írt: (1952. 662 és 1953. 325.) Legutóbb hullámhosszeltowdást mértek lz 21
cm hosszú, tehát a fénynél kb. milliószor nagyobb rádióhullámokon.
Ez az eltolódás még önmagában nem volna meglepő, hiszen a rádióhullámok ugyanúgy az elektromágneses hullámok családjába tartoz-
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nak, mint a fény hullámok; ha tehát valamilyen ok hatással van a fény
hullámhosszára, az hatással lehet a rádióhullámokéra is.
Az a meglep ő, hogy a rádióhullámhosszban észlelt eltolódás ugyanolyan arányú, mint amekkorát ugyanazon csillag fényében észleltek.
Ha tudjuk azt, hogya neutrinón - vagy akármilyen más részecskéken létrejövő fényszóródás mértéke függ a hullámhossztól, akkor
beláthatjuk, hogy amennyiben fényszóródás okozná az eltolódást, akkor
milliószor akkora hullámhosszaknál egészen más arányú hullámhossz
növekedést kellett volna tapasztalnunk, mint fény esetében. Hogy nem
így történt, ez annak bizonyítéka, hogy az észlelt eltolódásokat - sem
a fénynél, sem a rádióhullámoknál - nem a fényszóródás okozza.
Ha viszont az illető csillag távolodik tőlünk, akkor az általa kibocsátott összes elektromágneses hullám - a fizika törvényeinek értelmében - ugyanolyan arányban tűnik hosszabbnak a mi szemünkben, függetlenül a hullámhossztól. A tapasztalat, mint mondottuk, milliószoros
hullámhosszkülönbségek esetében is azonos arányú hosszabbodást mutat.
A távolodáson kívül nem ismerünk más fizikai jelenséget, mellyel ezt
megmagyarázhatnánk. Ki kell tehát tartanunk a mellett a vélemény
mellett, hogy úgy látszile, mégiscsak tágul a világegyetem.
Amikor két évvel ezelőtt fölmerült a neutrinón való fényszóródás
jelensége, föl kellett tennünk a kérdést: ellene mond-e ez a tény a teremtésnek? Nem-mel válaszoltunk. - Most viszont azt a kérdést kell
föltennünk, hogyatágulással igazolva van-e a teremtés? Ne mondjuk
ki az igent elhamarkodva. Annyi bizonyos, hogy a tágulás nehezen magyarázható másképen, mint ha föltesszük, homl a tágulásnak volt kezdete. Ha egy ilyen kezdet azonosítható is a teremtéssel, mégse termük
függővé hitünket tudományos elméletektől: hátha még felfedeznek olyan
fizikai törvényt, mely tágulás nélkül is magyarázatát adja a kísérleti
eredményeknek [ Ne nyúljunk profán kézzel Isten titkaihoz, hanem fonadjuk meg Kempis Tamás szavait: "Mi hasznod abból, ha Isten titkait
loutatod, magad pedig nem tetszel az Istennek? l"~ (TerénYi Lajos)

GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN. Kedvesemlékű könyvtárlátogatások élményeit idézve elsősorban a falusi plébániat könyvtárak hivatott
gondozóinak szeretnék néhány ötletet, gyakorlati tanácsot adni.
A könyvtár a múvelt ember számára írásbeli szellemi táplálékának.
tanulmányai írott forrásának raktárát jelenti. Innét kéri, kölcsönzi tudományos, ismeretgyarapító, vagy szórakozását szolgáló olvasmányait. Az
átlagos olvasó azonban a művek tartalmában és külsejében elsősorban a
mait, az újat, a korunknak szólőt keresi és kevésbé szokott arra gondolni, hogy a könyvtár letűnt évtizedek, évszázadok szellemi kincseinek
is gyűjteménye lehet. Muzeumlátogatásokon, kiállításokon vagy vidéki
városokba tett kirándulások során kerülünk közvetlen kapcsolatba a régi
könyvekkel. Megcsodáljuk a Nemzeti Múzeum, a Tudományos Akadémia,
a pesti vagy vidéki egyetemi könyvtárak gyüjteményeít: a sok százezernyi aranyos préseltmíntás kötést, kézzelírott vagy ódonnyomású fóliánst.
Felkereshetjük sok emberöltő műveltségének e bizonyítékait az egyes vidéki egyházmegyei könyvtárakban (Esztergom, Kalocsa, Eger, Vác, Székesfehérvár, Veszprém, Győr, Szombathely) és a szerzetesi gyűjtemények
ben, mint pl. Pannonhalma, Zirc vagy Gyöngyös. De ott vannak a sok188

kal kisebb jelentőségű, mégis kulturánk összképét apró, színes mozaikszemekkel kiegészítő falusi plébániai könyvtárak is ...
Mindezek szemlélője (aki az iskolában talán megismerte a Halotti
Beszédet, a Szent Margit-legendát; aki becsüli Pázmány prédikációirt
vagy Zrínyi Miklós eposzát, élvezi Balassit, Csokonait) kimondva, vagy
kimondatlanul felteszi a kérdést: "Minek őrizzük ezeket a poros ócskaságokat ? Érdemes-e nagyszerű épületeinket vagy a gyakran oly szűk
lakást ilyesmivel tölteni? Mit használnak ezek az avult dolgok a mai
embernek? Kik olvassák ma ezeket a könyveket? .. ." Kérdéseik rnögött
mintha Vörösmartyt éreznénk:
Miért e lom? hogy mint juh a gyerpen
Legeljünk rajta? s léha tudománytól
zabáltan elhenyéljük a napot?
Az Isten napját! nemzet életét L ..
(Gondolatok a könyvtárban)
A plébániai könyvtárak nógrádi parókiákon, bukkaljai kis falucskában, Dunántúl, vagy az Alföld régíhagyományú mezővárosaíban a lelkipásztorok tanultságának. erőfeszítéseinek, nemes küzdelmeínek, vallásos
kulturánk rétegződésének tanúi. Érdemes figyelmet fordítani rájuk,
mert a helyi történelern légkörét, a "genius locit" őrzik. Gondozásuk,
rendbentartásuk egyértékű jeles műemlékeink ápolásával, Lassan feledésbemerülő népszokásaink. meséink és dalaink számontartásával. Ime,
néhány jótanács ehhez!
Mindenekelőtt a könyveket méltó helyen, tisztán kell tárolnunk, Legfeljebb néhány száz kötetről van szó és ennek évenkénti leporolása, rendszeres tisztántartása nem okozhat nagyobb gondot. A régi kötésű könyvekkel rakott polc vagy könyvtárszekrény pedig éppenséggel dísze lehet
az irodának, lelkészi lakásnak. A bőrkötések felületéhez tapadt sok évtizedes port, penészt langyos, szappanos vízzel, vagy benzinnel óvatosan
letisztítjuk. Színtelen cípőkrémmel, bőrápoló zsírral puhává, bársonyosan fényessé varázsolhatjuk. Az egyes műveket - az egyházi előírásnak
megfelelően jegyzékbe foglaljuk, megszámozzuk. A számokat karton
csíkokon a könyv lapjai közé tesszük, hogy a szám a felső metszés fölött látható legyen. (A ragasztott számok elcsúfítják a kötést!) - Különősebb szaktudás nélkül is, házilag tudjuk megállapítani régi könyveink
személyazonosságát (szerző, cím, nyomtatás helye és ideje) és hozzávető
leges értékét. Ritkabecsű lehet egy-egy ősnyomtatvány, mely a nyomtatás első félszázadából, 1500 előttről származik. Ezeknek rendszerínt
nincs mai értelemben vett címlapjuk. Az első oldalon legfeljebb csak
nagyon szűkszavú tájékoztatást találunk a könyv szerzőjéről, tárgyáról.
Ezeket az adatokat a nyomdász a könyv legvégén közölte a záradékban.
az u. n. kolofonban. Nagy tudományos könyvtáreink külön kezelik az
ősnyorntatványok mellett az 1711 előtt itthon, vagy külföldön megjelent
magyar, vagy magyar vonatkozású könyveket. Ezeket Szabó Károlynak,
a pesti Egyetemi Könyvtár egykori könyvtárosának lexikona, a Régi
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Magyar Könyvtár (Bp. 1879-1898.) és ennek kíegészítései tartják nyilván.
Az 1711-es határt 'az első magyar irodalomtörténet, Cwittinger Dávid
Specimen Hungariae Litteratae-jának megjelenése jelöli. A plébániai
könyvtárakban ezeken kívül általában megbecsülendő érték minden 1800
előtt megjelent magyar, vagy magyar vonatkozású nyomtatvány. Külön
érdemes a meglévő könyvek jegyzéke mellé ősszeállítaní régi feljegyzésekből a történeti !könyvtárjegyzéket is. Régi plébániai iratok között,
vagy az egyházmegyei levéltárban a püspöki látogatások jegyzőkönyvei
ben (Canonica Visitatio) ott lappanganak az egykori plébánosok, lelkészek könyvtárának katalógusai,
A régi szobrok és képek, a romokból összegyűjtött faragott kövek
mellett így megszólalnak majd a gyakran "lomIlJak" tekintett régi könyvek is, hogy valljanak azokról a gyökerekről. amelyekből mi is kinőt
tünk; a történelemről, mely az ember értelmes, öntudatos lélekkel biró
voltának egyetemes bizonysága. Az ezzel való foglalkozás nem céltalan,
értelmetlen, henye munkával teszi értékessé az "Isten napját, nemzet
életét! ..." (HolZ Béla)
"A FISIKANAK ELEJI". Idén 180 éves az első magyar fizika. SzerMolnár János (1728-1804) volt szerzetestanár, későbbi szepesváraljai kanonok, osztozik az útegyengetők, a kezdeményezők mostoha sorsában: az utókor róla is megfeledkezett, s ma már alig néhányan tudják, hogy ki volt.

zője,

Pedig saját kora a legkitűnőbb tudósok sorában tisztelte, mit eléggé
bizonyit az, hogy Révai Miklós a hires Akadémia-tervezetében Ráday
Gedeon, Gvadányi József, Báróczi, Barcsai, Kazinczy Ferenc díszes társaságában őt is a tiszteleti tagok sorába jelölte.
Polihisztor volt, a szó legszorosabb és legnemesebb értelmében, a
ma.gyar nyelvű tudományosság egyik legbuzgóbb szorgalmazója, s így
több tudományág is az alapítók, kezdeményezők, úttörók között tisztelheti személyét.
Sőt mi több: még a klasszikus verselésre is ő adott ösztönzést hexametereivel és pentametereivel, jóval az Ú. n. "Deákos iskola" megindulása
előtt. Ugyancsak Révai ismeri el ezt a hozzá irt ódájában: "Mert nekem
út-mutatóm magyar új Helikonra te voltál; - És oda, hogy mi nyomon
menjek, előre menél."
Ilyen útmutató volt ő több más vonatkozásban is. 1783-tól haláláig
szerkesztett, külföldi olvasmányainak kivonatát közlő 22 kötetes Magyar
Könyvház-ával megindítója lett a magyar folyóiratirodalomnak. "A régi
jeles épületekről" szóló alapos, terjedelmes könyve a magyar nyelvű mútörténet és régiségtan kezdópontját jelöli. - "Az anyaszentegyháznak
történeti" négy köt,ete az első magyar nyelven írt katolikus egyháztörténet. - "Könyv házának" egyes köteteit természetrajzi, a magyar-zsidó
nyellJrokonságot hirdető nyelvészeti, filozófiai, történelmi és teológiai tanulmányai töltik meg.
Manapság azonban legértékesebb tudományos kezdeményezésének
kétségkívül azt tarthat juk, hogy ó irta meg 1777-ben az első magyar nyel-
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v'Ú tudományos fizikát, melynek címe: "A fisikának eleji. A természetiekről Nevvton tanítványainak nyomdoka szerént hat könyv."
Megható az a hősi küzdelem, amelyet Molnár János folytat a fizikai tudományos terminológia anyanyelvi kifejezéséért. O még "egyenlőképpen siető mozdulásról", "akasztott karika-csigáról", "égi karikákról",
"bujdosó csillagokról" beszél. A négyzetreemelést, vagyis a "negyezetet,
duplázatot" úgy éri el, hogya számot "önnönmagával megsokasítja"; a
köbl"eemelést "kozkázat"-nak nevezi ...
Am ha meggondoljuk, hogya Molnár Jánosok bátor kezdeményezése nélkül még ma sem beszélhetnénk magyar tudományosságr6l, nem·
fogjuk lemosolyogni ezt a kezdeti dadogás t, hanem megadjuk az illő
tiszteletet, méltánylást és értékelést, nem is a ,;negyezet"-en, hanem legalább is - a "kockázaton" ! (K. Gy.)

EGY "ISTEN" SZűLETÉSE ÉS HALALA. Ballagi Mór az 1873-ban
megjelent "Magyar nyelv teljes szótáráv-ban azt írja Hadúrról: Ita magyarok istene a kereszténység befogadása előtt." S így tanították a korabeli iskolai történelemkönyvek is. Holott ez az "ősi" istenség, abban a
korban rníndössze félévszázados volt, s idén lenne kereken 140 esztendős,
fgy még ma is kétségkívül a legfiatalabb "isten" a világon.
Mi már úgy tanultuk, hogy ezt az istenség nevet Aranyosrákosi Székely Sándor (t1852) találta ki, s alkalmazta először az 1823-ban megjelent A székelyek Erdélyben című három-énekes hexameteres hősleölte
ményében, Azóta azonban már Kozocsa Sándor, a kitűnő bibliográfus,
Gálos Rezső és Gragger Róbert kutatásai nyomán kimutatta, hogy ennek
a szónak nem ez az első előfordulása. "A Hadúr szót nem Székely Sándor alkotta .. , Ezt először egy névtelen német költő Hadur című versében használta, mely 1817-ben jelent meg a Cornelia című zsebkönyvben.
A költeményben, mely 15 strofából áll, négyszer szerepel a Hadur szö,
A költő a versben egy északi, talán norvég eredetű hősregét dolgoz fel
s érdekessége az, hogy a benne szereplő Hadur szintén magasabbrendű,
csodáserejű személyíség, ha nem is istenség. Aranyosrákosi Székely két
évig volt bécsi tanuló (1820-22). Itt olvashatta ő is a Hadúr szót ebben
a zsebkönyvben .. ." S ő már előléptette istenné. - Kis eposza l. énekének 86. sorában jelenik meg - a versmérték kedvéért "Haddúr" formában - mint a hunnok s a tőlük eredeztetett székelyek hadistene: "Zágon,
Haddúrnak Fő-Papja beszélleni így kezd .. ."
Am az ismeretlen német poéta Hadura s a fiatal unitárius székely
költő Haddúra bizonyára feledésbe merült volna, ha az ifjú Vörösmarty
Mihály örökbe nem fogadja a Zalán futása mitológíája számára, amelyben mint a saját költésű ősmagyar Olympos főalakja jelenik meg - immár Hadúr formában - mint az Armány nevű gonosz istenség ellenlábasa. - Jellemző a törhetetlen magyar optimizmusra, amely a jövendő
mondásból is csak a jót hajlandó elfogadni (v. ö. "jó"-so1ni l), hogy ez
utóbbi kellemetlen ártó istenség nem nyert polgárjogot a közfelfogásban.
A Hadúrt viszont utolérte egynémely magas méltóságnevek gyakori
végzete: az idők folyamán kissé leértékelődött. Még pedig istenségből
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közönséges halandóvá, egészen közelről megjelölve: Ferenc Józseffé. Az
osztrák-magyar közös vircsaftban az "obe1'ster Kriegsherr"-nek "legfőbb
hadúr" lett a hivatalos magyar megfelelője. Hiába berzenkedtek ez ellen a 48-as függetlenségiek, mint például Eötvös Károly, aki egyik parLamentibeszédében így aposztrofálta a "hadúr"-at: "A legfőbb hadurat
nem vonhatjuk feleletre, amely egyébiránt olyan képzeleti állami intézmény, amelyet mi sem nem ismerünk, sem életműködését tekintve, nyugodtan el nem fogadhatunk. Ezt a mi képzelődő költőink találták ki valamikor, Ausztria aztán a szót megtanulta és csinált a repülő szóból elő
ször eszmét, az eszméből propagandát, a propagandából intézményt és az
intézményből Magyarország alkotmányának valóságos megsemmisítését."
. Idők folyamán aztán még tovább devalválódott a Hadúr jelentése és
értéke. A királyi jogkörrel együtt a huszas-harmincas évek "kormányzóv-ja örökölte a "Hadúr" - ekkor már kissé komikusan nagyképűnek
tetsző megjelölést. - Végül pedig beteljesedett a végső tragédia: a
ranggal-címmel együtt a semmibe enyészett, mint Zalán futása-beli istentársa: a Délszaki tündér. Nem érte meg száznegyvenedik születésnapját. Ma már csak érdekes irodalom- és nyelvtörténeti emlék. (K. Gy.)
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