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AZ ÖTVENEVES IJJAS ANTAL. - Ijjas Antal is átlépte ötvenedik

évét az elmult esztendőben. Illendő, hogy megemlékezzünk róla, éppen
ezeken az oldalakon, amelyeken az elmult hat-nyolc év alatt a maga
műfajában, a nagyméretű elbeszélésben, a tudás és művészet teljességé
vel végre kibontakozott. De sok kapcsolat fűzi őt a régi, 1944 előtti Vigi
liához is; egyike volt legkorábbi munkatársainak, mai formájuk felé
utat törő elbeszélései itt jelentek meg s a folyóirat egy évfolyamát mint
szerkesztőtárs is jegyezte. E jegyzet írójának úgy kell szólnia róla, mint
régi Ismerősről. Ijjas Antal a Korunk Szava indulásának évében, 1931-ben
jött fel Budapestre, vidéki egyetemi évek és sok hányódás után, s ak
kor a legbensőbb hitbuzgalmi sajtőnál és irodalomnál kötött ki, s az
egyházi szaktudományok között az egyháztörténelemnél. A nyolc kötet
ből álló s Magyarországon idáig legnagyobb terjedelmű egyetemes egy
háztörténetnek egyik szerkesztöje volt s három kötetnek szerzője is. "A
reneszánsz és hitszakadás kora", "A fejedelmi abszolutizmus kora", "A
jelenkor egyháztörténete". Közben szinte akadályozottnak látszott abban,
hogy szépírodalmat írjon, szinte csak úgy mellékesen jelentek meg tol
lából a német katolikus irodalom legnagyobb alakjának, Gertrud von
le Fortnak két regénye fordításban ("A ghettóbál jött pápa" és "A mag
deburgi Mennyegző") az eredetlek stílusát tökéletesen felidéző szóvarázs
lattal. Ijjast fordítóként is leginkább a történelem érdekelte, s mint írót
is az időben és térben távolabb eső tájak pátosza látszott vonzani. Egyidő

ben, amikor ezzel foglalkozott leginkább, elkönyvelték a korai és tel
jében álló olasz reneszánsz Irójának: a gyermekifjú Dantéról, Sziénai
Szent Katallnról, Pico della Mirandoláról jelent meg regénye. A szak
értők leginkább "üzenet" című elbeszéléskötetére figyel,tek fel. Ennek
főként címadó elbeszélésében jelentkezett az a művészete, amely már a
mai felé mutat, viszont méltánytalenság lenne meg nem említeni külön
"Mirandola fordulása" regényét, amely szintén ésett, európai mű. Akkor
jelent meg, amikor a magyar katolicizmus minden érdeklődését az eucha
risztikus világkongresszus kötötte le, a magyar írodalomét pedig a népi
írók történelmi jelentőségű feltörése. Az olvasókra mínd lenyűgözISen ha
tott és hat máig is, - a kritika azonban mással volt elfoglalva. Nem
vették észre, hogy talán még olasz regény sincs, amelyben úgy élne,
lélegzene Firenze, olyan élő erővel mozogna Lorenzo Medici és Savona
rola, mint Ijjas Antalnál. De azért az író pályafutásában - átmeneti
elkedvetlenedése ellenére is - jelentős volt: ezzel a regénnyel vette át
és olvasztotta magába azt az európai katolikus témakíneset. amely nem
zetek felett áll. Ez a témakincs azután diadallal vonult be későbbi nagy
elbeszéléseibe. Ezekről színte feleslegesnek látszik szólni olyan olvasák
előtt, akik valószínűleg mind emlékeznek rájuk: a sort megnyitó nagy
Talleyrand-történetre, ~t Goethéről szólóra, legutoljára anagyerejű

VII. Pius-elbeszélésre ("Oszentsége gyónása"). Mi azonban, írótársakként
és jóbarátokként éppen ezek kapcsán akarunk írni róla, mert ezek a tör
ténetek, ha nem is jelentek meg még kötetben (reméljük, sor kerül erre
is), megérdemlik a méltató tanulmányt. Ujdonságuk még az irodalom
szakmabeli kérdéseivel nem foglalkozó olvasó számára is érthető. Ameny
nyire át tudjuk tekinteni a katolikus világirooalomban az elbeszélés hely
zetét, szerzőit és alkotásait, nem ismerünk hasonló eredményű kísérletet
arra, hogy húsz-harminc gépelt oldalon valaki össze tudja préselni egy
regény vagy dráma teljes anyagát, jelentős szereplők teljes egyéniség
és sorsrajzát adja, tökéletes kor- és háttérrajzot, s azon túl még vala-
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mít, Amikor az olvasót már egészen lehengerelte és lenyűgözte az, hogy
amit olvas, tökéletes valóság, jön egy váratlan fordulat a regénybe (én
nem tudom másnak nevezni ezeket az elbeszéléseket): egyszerre bele
süvölt a természetfölötti. Gondoljanak csak vissza azok, akik emlékez
nek rá, hogy Talleyrand dolgozószobájában, míután az olvasót lenyűgözte

egy érzelmi történet s a korabeli Párís legapróbb vonásáig menő hiteles:'
sége, egyszerre csak ott ül a királyi hercegnőből lett karmelita apáca
látomás-alakja és elmond valamit, ami mindnyájunknak szól, elmond
valamit Isten szerétetéről.Vagy a római Goethe-novellában, amit a szerző

oly tökéletesen öltöztetett fel egy költött Goethe-levél stílusába, hogy vol
tak, akik azt hitték, valódi Goethe-levelet olvasnak, a római Campagna
tüzes látomása után következik Goethe álma s benne Szűz Mária s a
vele való feledhetetlen beszélgetés. "Kicsoda ön?" - kérdi Goethe. 
"A megváltó Anyja - feleli derusen a látomás asszonya, - de kérem, ne
féljen tőlem!" Ez a kölcsönös önözés, amely egymagában is oly töké
letesen idézi fel a XVIII. század külsőségeit, egyben lelkületét, finom
telitalálat. Altalában a szerző szmte bűvésze akor félidézésének. S ha
valaha az volt róla a benyomásunk, hogy óriási anyagtudása akadályozza
a kíbontakozásoan, akkor ez a kifogás ezekkel az elbeszélésekkel eltünt.
Ijjas Antal számára ma már szárnyakat jelent az a történelmi szaktu
dás, amellyel egyformán teljes hitelességgel idézi fel a XVIII. századi
Párizst, vagy Rómát, vagy Velencét, a középkort vagy újkort, Szent Pál
Cezareáját, vagy Szent Agoston Karthógáját, vagy a hellénizmus korá
nak Egyiptomját. De mindez csak háttér az egyetemes mondanivalóhoz,
amelyhez - úgy sejtjük, - végeredményben biblikus és mélylélektani
tanulmányai segítették. Nemcsak a magyar, de az európal katolikus
irók között is kevesen ismerik úgy az emberi lelket, a misztikát, a Ke
gyelmet, rőt talán a Démont is, s ezek munkálkodását az emberek
ben, mint Ő. A saját zárkózott és makacs útjain, úgyszólván mindenki
től elkülönözve ért el idáig. De az'eredmény megérte, s nagy értékeket
bozott magyar és katolikus viszonylatban egyaránt. (Possonyi László)

A BUDAPESTI TERtzvAROSI PLtBANIATEMPWM szentélyének
,diadalívét két újonnan felállított szobor díszíti. Egyik Jézus Szívét, a má
sik Mária Szeplőtelen Szívét ábrázolja. Mindkettő a nagyon tehetséges
szobrászművésznő, N. Kovács Mária alkotása. A két szobor, amellett,
hogy önmagában is kitűnő alkotás, néhány olyan tanulságot ad, melyen
érdemes elgondolkoznia mindenkinek, aki lelkesedik templomaink szép
séqéért.

A szobrászművésznő színes terrakottában valósította meg elgondolá
sát. Jézus Szivénél a komoly tekintetű Megváltót és Bírót ábrázolta,
Mária Szeplőtelen Szívének képében pedig a názárethi szűz leányt, aki
felajánlja magát, tisztaságát a Szentléleknek. Anyaga, a színes terrakotta
az, aminek alkalmazásáról egyházművészetünkbenérdemes szólni.

A színes szobrot mindig szerették a hívek. Nem azért, mintha a
szín valóságosabbnak, testszerűbbnek mutatná kedves szentjüket, vagy
legalább is legnagyobb részüknél nem azért. Még akkor se, ha olyasmit
emlegetnek, hogy: "a színes szebor jobban hasonlít". A szín enyhíti, fi
nomít.7a a szobor anyagszerilségét, amely sok embert határozottan zavar
áhítatában. A szobor anyaga, akármilyen nemes is, megakasztja képze
letét, elébe áll annak, akit ábrázolni kíván. Mivel az egyházművészet al
kalmazott, és nem önmagáért való művészet, figyelembe kell venni az
ilyen tényeket.
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Nem véletlen tehát, hogy templomainkban a kora középkor óta sok a
szines szobor. Viszont tény az is, hogy nem minden anyag tűri, hogy szj
nezzék, beiessék. Vagy annyira nemes, hogy silánynak hat rajta a fes
ték, vagy olyan a jellege, hogy az nem tud hozzásímulni. Arany, már
vány csak egészen nemes, drága színező köntöst tud magára ölteni. A
gipszen merevnek, hamisnak és olcsónak hat minden festés.' Nem szines,
hanem mázolt lesz.

Amig a hivek fent említett része érzékeny a márvány, a kő, bronz
ineztelen. anyagszerűségével szemben, a festett gipsz vásáriasságávaI szem
ben teljesen érzéktelen mindaddig, míg szemét fel nem nyitják. S ez a
szemnyitogatás egyike a legnehezebb feladatoknak. Évtizedes nevelő mun
ka, vándorkíállítások sorozata kellene hozzá, ahogyan Lengyelországban
folyik a papság, a sajtó és a művészek összefogásával a hivők egyház-
művészeti képzése immár hosszú évek óta. .

Szines szoborruik a fán kivül legalkalmasabb anyag a terrakotta ée
a majolika. Azáltal, hogy a festő anyag és a máz ráég, valósággal egye
sül a színnel és magába szívja azt. Nemessé. válik, sugárzóvá, egyformán
tud szólni a művészileg iskolázatlanokhoz és az igényeshez, igényesebbé
teszi a gyengébb izlést, pallérozza a látást. Ezenkívül sokszorosítható,
tehát olcsóvá lehet tenni, meg tudják venni szerénuebb anyagi eszkö
zökkel rendelkező egyházközségek és templomok is.

Nagyon figyelmébe lehet a.iánlani művészeinknek, de mecenás pap
jainknak és egyházközségeinknek is ezt a két anyagot. A majolikának
nálunk hagyományai vannak. A régi magyar fazekasipar számos olyan
fogást, eljál'ást ismert és alkalmazott, melueket maig is megcsodálunk.
f.:ppen Kovács Mária esete a példa rá, mit jelent a művész számára, ha
oda tud és mer nyulni e hagyományokhoz. Itthon és Itáliában már
vánnyal, 7,ővel és bronzzal kezdte a háború előtt és alatt. A háború
után, mikor eay ideig családjával --: négy gyermekével és fér.iével 
Szegeden lakott, felfedezte a maga számára a hódmezővásárhelyi öreg
fazekasmestereket, akik féltve őrizték az apáiktól örökölt titkot, a fut
tatott mázasoi<. készitésének módját és fogásait. Űt esztendő fáradságos
és nem 'egyszer megalázá tanulását és munkáját vállalva elleste az öreg
mesterek titkát. S amit tanult, olyan sugárzást ad műveinek, ami külön
helyet biztosít számára.

Az imént a lengyeleket említettük. A lengyel népművészet tele van
vallásos elemekkel. Népművészeik számtalan változatban alkotják a
különböző Jézus- és Mária-szobrocskákat is. Nos, a lengyel magas mű

vészet - nemcsak egyházi, de laikus vonalon is bátran merít e szob
rocskákból. Népi fazekasságunk alkotásaiból meríthetnek a mi művé
szeink is.

S ha nem is máról holnapra, de lassan kiszoríthatják templomaink
ból a silány minőségű és mázolt gipsz-szobrokat. (S. F.)

LUCRETIUS élete és költészete rengeteg vitára adott alkalmat. "Élete
azért, mert csak mondai adatok maradtak fenn róla, azok is rendkívül
homályosak. - (állítólag Krisztus előtt 52-ben elborult elmével öngyil
kos lett, halálát Szent Jeromos szerínt valamiféle szerelmi bájital okoz
ta) -, költészete pedig azért, mert mint az új dolgok általában, ellen
tétek csiráját hordta magában.

Mert újnak nagyonis új és meglepő volt ez a költészet, az atomok
és magvak legendaszerű magasztalása. Valószínűleg az elegáns Cicero is
csodálkozva olvasta, mikor kiadásra készítette elő. Talán még a száját
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is lebiggyesztette kissé, Ő, a cirkalmas fordulatok mestere, míkor e hival
kodó egyszerűségű költemény végére jutott. A Catullus-epígrammákhoz
szokott római fülnek szokatlan is lehetett a súlyos filozófia, mely Lucre
tius tánkölteményéből (A természetről) árad. Ez teszi művét nehéz,
nagyon nehéz olvasmánnyá. Ahogy a természettudományos értekezések
.általában nem népszerűek, úgy e természetről írt tudós dicsőítés sem le
hetett azzá. A művelt rómaiak azonban fölismerték értékét:

Költőnk fennkölt versei akkor válnak avulttá,
Majd ha a földnek vet véget a gyilkos idő -

írta Ovidius; s a következő nemzedék már Lucretius nyomán építette
bele költői világszemléletébe a filozófiát. A IX. századig megszakítás
nélkül olvasták és magyarázták. A reneszánsz korában ujra "fölfedezték",
s ettől kezdve máig ujra és ujra kiadják és olvassák is.

Népszerű olvasmánnyá azonban soha nem lett; soha nem is lesz az
zá. Inkább csak kóstolgatjuk. ízlelgetjuk furcsa-fanyar sorait. Néha meg
rendülten borul le a "dicső természet" előtt, de minden mondatába be
lejátszik a római pesszimizmus, a kielégületlenség, kílátástalanság érzé
se. De mít is várhatnánk egy puszta természet-filozófustól?

Részleteiben azonban, különősen az énekek bevezetéseiben nagyon
szép, Ezek a részek bizonyítják, mílyen erős költő volt. Az első ének
bevezetése, a híres Venus-himnusz máig miritája a költői átélés nemes
kifejezésének. Szemlélete néha, lendületesebb perceiben már mintha Ver
gílíusra emlékeztetne:

Lám, gyakran mily gyorsan válik az ég beborulttá,
Bár az imént még legderűsebb képét mutogatta,
Azt hinnéd, a sötétség mind ide szállt a pokolból
S korrnával megtölti az ég roppant üregét most:
Úgy fenyeget fentről a komor felhőknek öléből
Támadt szőrnyű félelem arca az éji sötétben ...

Amikor 1874-ben Somogyi Antal közreadta Fábián Gábor rnűfordítá

salt, a Lucretíus-fordításról ezt írta bevezetőjében: "Néhol az ódon za
mat, néhol a tárgy bonyolultabb volta, s még az is, mít Lucretius maga
is megemlít: hogy idegen (görög) forrásokból merít, csak kitartó szorga-'
lommal és sok segédeszköz felhasználásával teszi lehetövé a szinte rej
telmes szöveg hüvelyezését." Valóban. Lucretius tolmácsolása nem kis
föladat.

Tóth Béla most megjelent fordításának előzményei vannak: Fábián
Gábor teljes magyar Lucretíusa, Meller Péter és Vas István személvé
nyeí, Állítsuk egymás mellé mutatóban a fordítások első sorait. Fábián
-Gábor tolmácsolása:

Aeneadák szülejek, gyönyör emberi s isteni nemnek,
Drága Venus! ki az ég íramos bolygói alatt a
Gályabiró tengert s gabonáttermő anyaföldet
Népesíted ...

Meller Péternél:

Aeneadák szent anyja, halandók s istenek élve,
Tápláló Venus, ég boltját, hol a csillagok úsznak,
Gályavivö tengert, a kalászttermő televényt is
Jöttöddel ki betöltöd.;,
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Vas István fordítása:

Rómaiak termő ősanyja, a mennynek, a földnek
Gyönyöre vagy, Venus, ki a sikló égi jelek közt
ünnepet adsz a gyümölcshajtó földeknek, a bárkás
Tengernek ...

Tóth Béla új fordítása:

Római népünk anyja, halandók s istenek üdve,
Megtartó Venusunk, ki a bolygó égi jelet s a
Gályás tengert, dús földünket megsokasítod
Sok-sok néppel ...

Irjuk ide latinul értök számára az eredetit is:

Aeneadum genetrix, hominum divumque voluptas,
Alma Venus, caeli subter Iabentia sígna
Quae mare navígerum, quae terras frigiferentes
Concelebras ...

Kitetszik ebből a kis összehasonlításból, hogy li legmodernebb, a
mondatot legszabadabban kezelő fordítás Vas Istváné, de a leg-i.lucre
tíusíbb", a latin hangulatát legjobban visszaadó a legrégibb: Fábián
6áboré "iramos bolygóival", "gályabiró tengerével" és "gabonatermó
anyaföldjével", Talán azért van ez, mert időben ő van legközelebb ah
hoz a korhoz, amikor a magyar gondolkodásnak a latin volt a rníntája,

Tóth Béla tolmácsolása néhol, kissé nehézkes, néhol szürke. De pá
ratlanul nehéz volt az eredeti, Lucretius közismerten a "legfáradságo
sabb" auktor; egészében lefordítani nagy és szép teljesítmény. De a
fordítás előtt szívesebben láttunk volna esszészerű bevezetést (esetleg a
lektor, Szabó Arpád tollából), mint ilyen elvont Epikurosz-elemzést. (R. L.'

A KRAKKÚI MARIA TEMPLOMNAK az idén Nagyboldogasszony
napján nagy ünnepe volt. Tizennyolc esztendei bolyongás után visszake
rült eredeti helyére, az ősi gót székesegyház szentélyébe, a lengyelek
féltve őrzött nemzeti kincse, Veit Stoss, lengyelesen Wit Stwosz, világ
hírű alkotása: a Mária életét és halálát ábrázoló fő:>ltár.

Veit Stoss (szül. 1438 körül, meghalt 1533-ban), aki egyesek szerint
magyarországi származású volt - Diwald Kornél szerint magyarul Stószi
Vid mester - a német gótika egyik legnagyobb alakja. Akárhonnan is
származott, Nürnbergben alapított műhelyt. Kőszobrászattal, festéssel és
rézmetszéssel is foglalkozott, de főképpen fafaragásaiban a késő gótika
csúcspontját jelenti. J!:ppen a krakkói Mária templom főoltárában olyat
alkotott, ami a legnagyobbak közé emeli. A hatalmas művet 1477 és 1489
között készítette el. A Boldogságos Szűz életének egyes jeleneteit ábrá
zolja benne. Köz'Donti szekrényében Mária halálát faragta fába. A Bol
dogságos Szűz térdeplő helyzetben haldoklik Szent Péter karjaí között,
körülöttük a többi apostol. Az apostolok arca ellenállhatatlan erővel su
gározza a fáidalmat. A nyv.gtalanság átterjed a ruhájuk ráncaira is.
Mozgalmasabb művet nem a.lkotott a gótika.

Mikor 1489-ben felállitották, Krakkó népe mind egy szálig összese
reglett. Azóta .1ó- és balsorsban, melyről az utóbbi annyiszor érte a len
gyel népet és Krakkó városát, ott virrasztott az imádkozó lengyelek fö
lött, akik mindenkor nagy számban keresték fel.

A lengyel hatóságok a második világháború előestéjén, amikor egyre
inkább érezni lehetett, hogy Hitler ráront Lengllelországra, aggódni kezd-
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tek a műremek sorsát metően. A templom plébánosa és az egyházi ha
tóságok tiltakozása ellenére szétszedték és ládákba csomagolták. Mikor
a harcok megkezdődtek, teherkocsira, majd uszályba rakták és víziúton
elszállították .Sandomierzbe. Itt találta meg az invázi6s hitleri hadsereg
1939-ben. Mint hadizsákmányt nyomban vasutra rakták és Nürnbergbe
száHitották az ottani vár pincéjébe.

A szövetséges hadsereg oldalán nagyszámban harcoltak lengyel ka
tonák, de magában az amerikai hadseregben is számos lengyel származá
sú tiszt küzdött. A háború végétől fogva ezek szorgosan kutatták, hova
kerülhetett a páratlan műremek. Csakhamar meg is találták. A Mária
oltár 1946-ban visszakerült Krakkóba. Eredeti helyén azonban nem ál
lították föl rögtön. Az idő már amúgy is kikezdte, az íde-oda hurcolás
alaposan megrongálta. Helyre kellett állítani. Egész munkaközösség lá
tott hozzá a javitási munkálatokhoz. Lengyel restaurátor-művészekala
pos munkát végeztek. A javitás több éven át folyt a legmodernebb tech
nikai eszközök igénybevételével.

Mikor ajavitás befejeződött, az állami hatóságok azzal a kéréssel
fordultak a krakkói érsekséghez, hogy engedje át kiáHitásra a művet. Az
oltár igy múzeumba került és több éven át volt kiállítási tárgya Wawel
ben. Tavaly novemberben közölték, hogya művet visszaadják tulajdono
sainak. Az előkészítő munka, az átszállítás és az ujrafölállítás több hó
napot vett igénybe. A szentélyben például 20 méter magas állványt kel
lett épiteni, hogy az egyes elemeket, melyeket naponta szállítottak át a
Wawelből, megfelelően tudják visszailleszteni eredeti heluiikre. Legnehe
zebb feladatot az oltár csipkefinomsáQú díszítő részeinek egybeillesztése
jelentette, mely több mínt 2000 darabból áll.

Nagyboldogasszony napjára a krakkóiak elborították virággal a szen
télut. Nemcsak a városból, hanem messze vidékről hatalmas tömeg gyü
lekezett össze, hullámzott a templomban és a templom körül. A szárnyas
oltár bezárt szekrénnyel állott a tömeg fölött. Akkor tárult föl, mikor
Baziak krakkói érsek asszisztentiájá:Jal bevonult a boltívek alá. A tö
meg könnyes szemmel hallgatta a felhangzó himnuszt: Gaude Mater
Polonia - Örvendj anyánk, Lengyelország! Evangélium után a temp
lom plébánosa, Machay Ferdinánd lépett a szószékre és mondott kö
szönetet mindazoknak, akik közreműködtek abban, hogy a remekmű

4nnyi viszontagság után visszatérjen eredeti és méltó helyére. (S. F.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Szép Ernő, akinek most "Úriemberek va
gyunk" címmel jelentek meg válogatott elbeszélései, nem volt nagyigé
nyű író. Kisigényű volt, de tudatosan kisigényú. Egy régi, korai könyve,
az "Irka-fi~ka" előszavában írta, 1912-ben: "Látom, belátom, ez az irka
firka nem egyéb annál a szegény játéknál, amit gyermekkoromban va
lami csorba kis tükörrel úztern szép nyári napokon. Forgattam a kis tük
röt s néztem, hogy sétál és tünedezik könnyű fénye a ház falán, a sápadt
zsindelytetőn, az akácfa tömött lombjain. meg az utca árnyékos oldalán
járó emberek komoly kabátján" ... Kis tükörrel játszott, kis tükör fényét
sétáltatta a mindennapi dolgokon, s ugyanakkor ebben a kis tükörben
fölmutatta a mindennapi, egyszerű dolgok képét. Mint maga jellemezte
magát: "az erélytelenek halk örömével", vagy halk bánatával járkált a
világban. Gyermekien - szokták mondani róla; nevére, mint gombnye
másra, asszociálódik ez a fogalom: gyermekiesség, gyermeki szemmel né
zés, gyermeki csodálkozás. De én nem merném egyszerűen elskatulyázní
Szép Ernőt a "gyermeki" címke mögé, Ahol ilyen "gyermeki" - ahol
játssza a gyermek szerepét, ott többnyire hamis hangot fog, édeskés, af-
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fektál, nyafog; ilyenkor magamagát váltja aprópénzre, szépernősködik,

Pedig színesebb, mélyebb, több annál a nyafka modorosságnál, amely
be belé-beléesik. selypít, s ez "nem áll jól neki". Talán valahol legbelül,
írói magatartása legmélyén is erélytelenebb volt, semhogy ellent tudott
volna állni annak a kísértésnek, hogy önmagát utánozza. Robotszerűen

meg kellett írnia egy-egy tárcát, hírfejet, hétről hétre, napról napra; nem
nagyon lehet a szemére vetni, hogy végülis a könnyebbik végén fogta
meg a dolgot és tetszés szerinti példányszámban sokszorosította magát
- illetve magából azt, ami valószínűleg a legfölszfnesebb és leggépiesebb
volt benne. Gépies, igen: csak föl kellett húznia magát, s a szerkezet már
önműködően lejátszotta a lemezt, az örök szépernőí lemezt, egy tárca ere
jéig. Ugyanazok a "patronok", ugyanaz a hanghordozás, ugyanazok a
fordulatok, ugyanaz a félszegen mosolygó meghajlás a közönségnek: ké
remszépen, én vagyok, bocsássanak meg, Szép Ernő, sőt Szép Ernőcske.

báránykákkal és bárányfelhőkkel, lilásrózsaszínben, sétapálcával, csin
gilingi.

Holott, ismétlem, szénesebb, mélyebb, több ennél. Ha meg akarjuk
érteni, úgy gondolom, óvatosnak kell lennünk: ne engedjük, hogy az író
becsapjon minket a modorosságával, Sokan ismerik egy versét, a címe
"Gyermekjáték"; így kezdődik:

Mikor én kis fiú voltam,
Kis lovon nem lovagoltam,
Nem volt nékem ponnilevam,
Ponnilovam,
Ponnilovam,
Pedig de szép mikor rohan -

s az a "tartalma", hogy ha majd meghal, kiáll a tejútra, s elpanaszolja
a Jóistennek:

Kérem én még nem játszottam,
Nem já~zottam,

Nem játszottam,
Szeretnék játszani mostan;

mire bevezetik a rnennyeí gyermekszobába, kap kardot, csákót, kockát,
képeskönyvet. még hippodromba is elviszik, ponilovat kap, kis biciklit is,
pillangókat kerget az égi mezőben. - Nos, ez a vers nem pusztán szen
tirnentálís könnyzacskókra-utazás; ebben a félrehajtott fejű, szinte egyű

gyűen gyermekded rebegésben finom irónia bujkál, már magában a for
mában is - valami abból a sajátosan pesti orfeumi és kabaré-iróniából,
amely (persze más egyéniségeknél más fekvésben) ott csillámlik, finto
rog, könnyezik, bolondozik, ironizál és önironizál Heltai Jenőné! vagy
Gábor Andornál is. Irónia, ezúttal szomorkás-könnyes árnyalatban; nem
"gyermeki" (a gyermekben nincs irónia, irónikus csak a felnőtt tud lenni),
hanem jellegzetesen, csalhatatlanul "felnőtt" - de egy "erélytelen", egy
mondhatni ügyefogyott felnőtt iróniája: azé a pesti (tipikusan, merjem
mondani, hogy "penetránsan" pesti) léleké, azé a felemás, félszeg-pök
hendi fiatalemberé. aki Szép Ernő talán legszebb, kedves, ízig-vérig pesti
regényének, a "Lila ákác"-nak a hőse - a tulajdon képmása.

Egy kicsit sajnálja is magát, meg egy kicsit mosolyog ls magán;
"gyermeki" hangjai egy dizőz meggyvörös ajkáról szállnak föl, s a köny
nyek, melyeket kelt, bárlányok szeméből buggyannak ki. Ott igazán jó,
ahol azt érezzük; érzelmességébe nyomban belecsattan egy disszonáns
akkorddal a dzsessz. Nem, ezt az akkordot nem ő maga hozza, ezt csak ott
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sejtjük valahol a tartásában, ahogy a verset előadja, a tollfogásában. a
hangjában, naív-rafínált nagyvárosi iróniájában. A Moulin Rouge, a
"Lila ákác" Kaszinófa, a Gerbeaud pletykaterme ledér szépasszonyaíval,
a Liget franzstadti lányaival, meg a Sziget őszi útjai a szállongó sárga
levelekkel: ez mind ott van, ott él, oda tartozik Szép Ernő világába Eb
ben járkál, meglehetősen céltalanul, tétován és finornan, halkan és sze
rényen: "Itt vagyok csak ezen a világon - írja - mínt aki benyit a
kávéházba. körülnéz, látja hogy nincs ott, akit keres, és megint kimegy
a kávéházból".

De ez a tétovaság tele van emberszeretettel, szornorkás-mély szelida
rítással minden iránt, ami él. Azt írja egy helyütt ("Bűneim" című köny
vében, a magyar prózaversnek ebben az érdekes, érdemes kísérletében):
"Leesett a szívern ide az emberek közé, emberré vagyok zsugorodva,
rövidlátó le~tem, nagyot hallok, össze vagyok butulva. Böröm be Van
testszínnel mázolva s vázarn megrakodott emberhússal. Foglyul ejtettek
az emberek, halálig és örökké el vagyok itélve. Feltörtek az emberek és
belém hatoltak. Számon, orromon, fülemen, szememen és minden pó
rusomon át folyton tódulnak belém ezek a megfoghatatlan apró moná-.
szok: az emberek. Szívem is rekvirálták a telhetetlenek, olyan népes a
szívem velük,úgy feszül, hogy majd szétreped és olyan nehéz, hogy majd
leszakad". S egy másik prózaversben, melynek "Fáj" a címe: "Talán az
is vétek volt, hogy annyit néztem a felhőket. Mikor annyi kötelező em
berarc van idelent! Mikor felszegtem a fejem az utcán menet, felhőt

szíva szemeimmel, akkor mindig ember rnent el mellettem gonddal, sé
relernmel, élettel, halállal. Elmulasztottam őtet meglátni, kit először és
utoljára láttam volna itt a földön". Valami ilyesmi is van állandó nosz
talgiájában, jellegzetesen szépernői "szívfájdalmában" : a szeretet elmu
lasztott alkalmai - s az élet azért olyan nosztalgikusan árnyalt, azért
olyan szomorkás, rnert szinte nem is egyéb, mínt elmulasztott szeretet-al
kalmak láncolata. "De vakon él itt az ember, de hanyagul! Lehet, a más
világon szemrehányást kapok majd azért, hogy soha eszembe nem jutott
Lőrincet megkérdezni - (egy hotelszolgáról van szó) - hol született,
vannak-e testvérei, miért van egyedül, és hogy mikor és hogy szánta rá
magát a lőndiner pályára, az egész világ inasának lenni, minden reggel
fényesre pucolni sose látott idegenek cipőit". Szeretettel, aprólékos fi
gyelemmel, testvérien, "én így szerettem volna élni" - mondja egyik
verse:

Én úgy szeréttem volna élni
Minden halandóval beszélni

Mindenkinek nevét kérdezni
Mindenkinek szívét érezni

A járdán osztani virágot
Tegezni az egész világot ...

Mindemellett azért jó megfigyelő is volt; szeme mindig egy rejtett
könnytől fátyolos ugyan, de a könny nem homályosítja el-a látását; a
maga szemével lát, s mindig a maga látőszögéből, de jól. Van néhány
pontos, pompás vidéki képe, a kisvárosi korzóról, a kaszinóról, a szem
lészről, a gyerekkori emlék meleg fénytörésében. de hitelesen - ilyen
kor mintha a piripócsi rajzait papírra vető Nadányí Zoltánnak volna a
rokona (idősebb testvér, aki - azt hiszem - nem volt hatás nélkül Na
dányira), s néha mintha lágyszívű, érzelmesebb kedélyű, puhább tollú
távoli rokona volna a Chaminadour pokolfényű rézkarcait rovó Jouhan-
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-deaunak is. S van olykor valami Toulouse-Lautrec-os is benne (jól mondja
Réz Pál az "úriemberek vagyunk" előszavában), csak éppen nem a
Toulouse-Lautrec fölényességével rajzol, hanem elnézőbb pasztelszínek
kel, olvatagabb vonalakkal, s úgy, hogy a kezevonása mindíg remeg egy
kicsit a szrve dobogásától. Hogy nyüzsög, libeg, kavarog ez a lautreci
világ a "Lila ákác"-ban! Festékébe itt kevert legkevesebb könnyet 
nem csoda, hogy itt lett a legjobb a kép.

Egyébként mindig volt az attitűdjében valami csöndes, lázongás nél
küli Iemaradottság; szerényerr beérte a maga kis rangjával nagy kor
társai mellett. S ezt a lemaradottságot mintha nagyon is készségesen
jóváhagytuk volna. Pedig nincs igazunk.

Kétségtelen: kisművészet a művészete - de rnűvészet. Az alkata is
erre rendelte, kis lélegzetvételével : a kurta, rövidlélegzetű írásokra, egy
sajátosan egyéni hangütésű, lírai novellára. Ha túllép saját keretén s
prózában regényre, versben nagyterjedelmű vallomásra vállalkozik: el
elfullad, s nem egyszer fecsegésekbe téved, indokolatlan és terhes bőbe

szédűségbe, még az olyan friss, jól egyensúlyozott, kitűnő pesti figurák
kal népes, könnyedrajzú regényben is, mint a ,;Lila ákác". Az is előfor

dul, hogy moralizál; ilyenkor giccses - a giccs veszélye különben is
mindig ott kísért nála; s éppen ott a legjobb, ahol a giccs határán jár,
de finom, Urai iróniája (s még inkább öniróniája) megvédi attól, hogy
valóban giccses legyen.

A hírfej, a tárca, a modern sajtó szűk kalódája az irodalom szá
mára Szép Ernőnek voltaképpen nem kaloda volt, hanem természetes
keret nem túlságosan változatos, de sajátosan meleg közvetlenségű mon
dandójához. Nem voltak különösebb változatai a hangjának sem, de szín
te kezdettől fogva félreismerhetetlenül egyéni hang volt. "Továbblendü
lést", amit Ady kívánt volna tőle, sosem mutatott; "erélytelenebb" volt,
mintsem a saját formáit szét tudta volna vetni. "Mqgyartalan" (de tu
datosan magyartalan), stílusa azonban nem jelentéktelen: éppen ezzel a
"magyartalanságával" járult hozzá prózánk színesttéséhez, hajlékonyabbá
tételéhez, ahhoz, hogy olyan - lírai s néha szinte szürrealista - árnya
latokat is ki tudjon fejezni, aminőkre sem Mikszáth, sem Gárdonyi, sem
Tömörkény, sem Móricz stílusa nem képes. Nem azt kell fölrónunk neki,
hogy másként írt, hanem azt, hogy ebben a másként írásban modoros
volt, utánozta maga-magát, s az affektált, szépernősködő stílusfordula
tok és kérernszépenek kedvéért lemondott stílusának azokról a föl-föl
villanó merészebb lehetőségeiről és kísérleteiről, melyek metaforikus és
asszociatív sűrítettségükkel egy újfajta, költői próza felé vezették - s a
prózavers nálunk szinte teljesen elhanyagolt műfajához.(a "Bűneim"

ben például, talán nem egészen függetlenül hasonló francia példáknak,
esetleg Max Jacob "Cornet a desv-jének ösztönzésétöl: hiszen jól ismerte
- Réz Pál is figyelmeztet rá - a legmodernebb francia stílus-kísérle
teket).

• ••
Aki a stílus-kísérlet terén a legmesszebbre ment, Szomory Dezső volt

- egyik legjobb könyve, önéletrajzi jellegű "Párizsi regényv-e most jelent
meg új kiadásban. Mit akart Szomory ? "Én próbálom érzés és muzsika
szerint csoportosítani a szavakat, hogy jól el legyenek rendezve, de sőt,'

némi értelmük is legyen s ne tűnjenek csak úgy leszáradva a papírra.
mint a légynyomok egy tükrön" - írta a "Levelek egy barátnőmhőz"

elején. Természetadta anyaga a nyelv volt, szavaival és szavainak logí
kai, nyelvtani összefüggéseivel, egy egész hagyományos, kialakult, kiírt
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vonzás-rendszerrel; de Szomory - "halálosan zenei ember" - ezzel nem
érte be, sőt terhesnek, laposnak találta ezt: föllázadt ellene; megpróbál
ta fölszabadítani a nyelv rejtett zeneiségét, azt tenni elsődleges kifejező

eszközzé, ha kell, a hagyományos nyelvtan ellenére. "Úgy gondolom 
írta ugyancsak a "Levelek"-ben - kifejezési eszköznek is, a legsilányabb
fegyver a szó. Egy kótafej, egy hang, egy sóhaj, egy sikoly olykor, száz
szor többet jelent". Igy ír hát: sóhajokban, sikolyokban, nagy zenei bolt
íveket halmozva egymásra, egy belső kotta, nem pedig a mondatrészek
objektiv logikai vonzásai szerint alakítva mondatait - földúlva a sza
bályos szintaxist, és fölháborítva anyelvhelyesség őreit, Holott ebben a
kérdésben bizonyára Schöpflin Aladárnak van igaza, aki éppen Szornory
val kapcsolatban. írta egy Adyhoz intézett levelében: "Szabálytalan, sőt

anarchisztikus stílusnak lehet [ogosultsága, sőt müvészí szüksége ... én
nem hiszem, hogy szabad volna az írót annyira megkötni, hogy csakis
olyan nyelv-formákat használhasson, amelyeket a nyelvbeli tradíció
igazol".

Szomory stílusa kétségkívül szabálytalan, sőt: anarchisztikus. Ahogy
gondolata ,,00 szaporodással, eloszlással. tovaomlással' halad és sodorja:
stílusa is, e benső hullámzást, a lelki életnek ezt a habverését követve,
ahhoz igazodva, nem intellektuális tartamakat akar logikai megfogható
ságukban, világosan közölni, hanem e tovaom16 benső áradást akarja
zeneileg szugerální. A "Párizsi regényv-nek van egy jelenete, míkor ké
szülő első novelláskötetének darabjait fölolvassa egy magyarul kukkot
sem értő francia lánynak. "Hallgassa csak ! - s felkaptam apapírjaimat,
hogy mindent felolvassak. - Ha nem is fogja érteni, de megérzi a poli
f6niákat l" Elsősorban erről van szó nála: megérezni a polifóniákat 
előbb ráengední magunkra a szóhalmazatok ritmikus lüktetését és hang
zati hacását, s csak ezután fogni meg magát a logikai formulákba fogható
értelmet. Úgy tekinteni, úgy "élvezni" a művet, regényt vagy novellát,
Szomory pr6záját, mint polifóniát, mint operát - ahogy ő maga is így
fogja föl, így éli az életet: "mint egy sötét operát egy láthatatlan zene-
karral és sűrű leitmotivumokkal". I

Valóban polifón stílus ez. Szomory minden pillanatban a lehető leg
többet akarja adni, valami globális élményt, állandó asszociatív teljes
séget, kürtökkel és vonósokkal. wágnerí zeneként. Ime egyetlen példa a
sok száz közül:

Franciára fordítja első novelláskönyvét; ebben segít neki szál16beli
szomszédnője, egy leheletfinoman megrajzolt kis tanítónő. Egymás mel
lett az ablakuk, azon kihajolva beszélgetnek egymással. E.gy este egy
csapat diák ordítozása miatt nem értik egymás szavát. Rose elfut az ab
lakból; kisvártatva benyit az íróhoz. "Tehát hogy is van az? - kérdez
te, ahogy felvette a fonalat, ahol meg lettünk zavárva. S rám meredt
két kerek szemrnel, nagyon figyelmesen, ahogy várta, hogy beszéljek",
Most következnék, "szabályosan", a premier planba lépő alak, a kis
Rose Míchaut leírása, "jellemzése" - irgalmatlan aprólékossággal egy
Balzacnál, kibontva előttünk egész jellemét, származása, öröksége, ne
veltetése genezísével; külső megjelenésének leltári rögzítésével egy
Flaubert-nál; néhány lényeges, sűrítő vonással egy Maupassant-nál. Szo
morynál ez a jellemzés, lírai-zenei elíárással, "polifóniákkal" a követ
kező:

"Már nem tudom mícsoda kisvárosban élte gyennekkorát szűk falak
között, kis görbe utcákon, melyek közül, mint kőszalagok közül, egy
fekete katedrális emelkedett az égnek, mindent leaprítva s lelapítva
maga körül, a házakat, az utcákat, az emberi fonnákat, mindennél ma-
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gasabban, emelkedettebben és sötétebben a kettős tornyával, ahol, a ré
'Seken át, a harangok látszottak, súlyosan és hangtalanul, felaggatva az
ürben. Az apjával. aki halász volt s elhajózott a maga kelta csapátjá
val, egy 'régi bárkán, barna vitorláson a poláris tengerekig olykor, az
anyjával, aki a vásárokra járt fehérfőkötősen s egy kosárral a karján,
sokat hallotta -s míndíg áhitattal ezeket a szent harangokat borzalmas
multak zengésével, Vendé! s főként husvét táján járták át a lelkét ün
nepi hangjukkal ama kivételes csütörtökön, mikor elszálltak csipkekö
penyben, Rómába, a pápához... Rose Michaut ! Ahogy kijött a temp
lomból, kis szőke leány a két szülője közt, ahogy így jöttek hárman a
szentély felől, még kábultan tömjéntől, imádságtól és gyönyörtől: az
utolsó bolthajtásokban a kijárat előtt, már elébük fújt a szél s színte
kivágta őket a kapun. A küszöbről a nyílt tengert lehetett látni egy Vi
haros horízontban".

Nem portré ez, nem is elemzés, hanem "polifónia", kis zenekari pre
lüd, melynek "Rose Michaut" a címe - egy zenei akkordokban fölidé
zett Bretagne, mínd jobban s jobban fölerősödő largo kezdettel, egy-egy
különös hangszer - egy-egy evokatív szó: kelta csapat, poláris tenger
- belépésével a polifóniába, majd a fortisszímó tetején, túlharsogva a
"borzalmas multak zengését", mint egy hosszan kitartott, extatikus har
sona: Vendée! - kurzívval és fölkiáltójellel; hogy aztán hárfa és ha
ranghangokkal következzék a nosztalgikus andante, amelyben egy (há
rom ponttal jelölt) pauza után ("bizonyos némaságoknak micsoda elok
venciájuk van !" - mondja Szomory a "Levelek"-ben) tisztán, sallang
talanul, fíorttúrák nélkül hozza magát az alapmotívumot: Rose Michaut.
S innét aztán ismét erősödik a zenekar, a finálé felé, mely egy fortisz
szimó -szélroham után, amit a pont kis szünete zár le, széles, távlatos.
maestoso hangzatban cseng ki ("A küszöbről a nyílt tengert lehetett látni
egy viharos horizontban"). - S mindez így együtt, ebben a kis szvitben,
mint egy zenei jellemképben, egy alak, egy karakter, egy sors, Rose
Michaut - egy végzet, mondaná Szomory - zeneileg előadva, prózában.

S éppen itt rejlik valami paradoxon. "A párizsi regény" is, Szomory
sok más müve is tele van ilyen muzikális prózai remeklésekkel - csak
még egyet említek a könyvből: Reményi Ede remek portréját - de mínd
ez, ad infinitum, szinte mindig ugyanazzal a technikával. a dallamnak
míndíg ugyanazzal a vezetésével, a hangszerelésnek míndíg ugyanazok
kal a megoldásaival; trükkjeivel és poénjaíval, mondhatni mindig ugyan
azzal a retorikával: fárasztó, modoros, egyhangú, végül sivár. "A párizsi
regény"-ben nem az, vagy csak ritkán az; a polifónia itt még friss és szí
nes, de már azért olykor itt is kiérezni belőle bizonyos gépzenét - mínt
ha egy mániákus gramofon egy Debussy-szvitnek mindíg ugyanazt a
tételét játszaná, sőt nem is egy egész tételt, csak tizenöt-húsz taktusát,
abbahagyhatatlanul. Egy idő mulva már mindent előre tud az ember, -s
nincsenek többé meglepetések; már bennünk is forog, forog a lemez, s
behunyt szemmel is látjuk a kottát, mondattant inverzióival, a forték
tetején egy-egy mcsszezúgó idegen szö kürtszavával, a fölkiáltójelekkel
s a hosszú mondatok végén a groteszk-fanyar fintorokkal.

Rippl-Rónairól írja Szomory egy helyen: "nemigen adta oda magát a
tulajdon regényének". O, éppen fordítva, túlontúl odaadta magát a tu
lajdon regényének, tulajdon operájának. Furcsa módon a fölény egy neme
is. amellyel regényét, operáját, szerepét nézte, rövidesen szereppé, operá
vá, regénnyé vált; képtelen volt kivül maradni, objektívan alakítani;
ironikus mcsolya mindjárt rá is fagyott az arcára, annak az örök, vál
tozhatatlan, fanvar-szomorű Szomory-mosolynak. Nem a dolgokon mo-
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solygott, s hovatovább már nem is magamagán mosolygott - mint ,,A
párizsi regényv-berr a groteszk-lelkes fiatalemberen és naívságaín; min
dentől függetlenül, a priori megvolt a hangja, magatartása, a szó leg
tágabb értelmében vett stílusa. Nagy zenei hajlékonysága mellett, alap
jában véve, mégsem volt elég hajlékony a valóság felé. A valóság és
saját író-maga közé túlságosan is odaállította Szomory Dezsőt, azt a
folyton-zengő színes és patétikus operát, aki Szomory Dezső volt. S ez
végül is fárasztó lett és unalmas, míndíg ugyanaz az opera, rníndíg
ugyanabban a fölfogásban, ugyanabban az énekmodorban. A közönség
hovatovább elunta, s bizony az énekesek is lassan kiöregedtek,

De ma, hosszú és hatásos pauza után, "A párizsi regény" (egyik
legjobb, sőt a "Harry Russel Dorsan' mellett talán legjobb írása) ismét
frissen ható, kellemes olvasmány; és szívesen olvasnánk Szomorytól mást
is - gondolom elsősorban az említett "Harry Russel Dorsanv-t (ez színte
remekmű a maga - a maga szomoryas - nemében), meg egy jól válo
gatott kötetnyit kisebb írásaiból, novelláiból, "kamarazenéjéból" (ahogy
egyik ilyen gyűjteményének jellemzően zenei címe mondja).

•••
Sem Szép Ernő, sem Szomory Dezső nem tartozik a Nyugat "nagy

jai" közé. Ha prózáról van szó, elsősorban Kosztolányi klasszikusan tiszta
irályát tartjuk számon, meg Móricz Zsigmond sűrűvérű, zord lüktetésű,

expressziv stílusát. Pedig érdemes volna egyszer eltűnődni rajta, milyen
sokat köszönhet a modern magyar próza ezeknek a "magyartalanoknak",
ezeknek a stílusoldóknak és stílusteremtöknek. ezeknek a szabálytalanok
nak és anarchistáknak: Szép Ernőnek és Szomory Dezsőnek.

Mint ahogy érdemes volna egyszer azt is megnézni (s ezt elsősorban

a Iirikus-költő Szép Ernő örvén mondom), köszönhet-e valamit - s gon
dolom, hogy sokat köszönhet - a magyar vers a sanszon, a kabarédal
nem éppen fennkölt műfajának, a könnyedséget, rimfantáziát, ötletessé
get illetőleg. Végtére modern és nagyvárosi világunkban ez az orfeumi
éskabaré-kőltészet (s a sláger) mégiscsak valamiféle "népiesség" - nem
falusi, igaz, de aszfalt-népiességnek is csak népiesség; s igazán nem
,,szégyen", ha nyomaival találkozunk nemcsak Heltainál, Szép Ernőnél

vagy Gábor Andornál, ami természetes, hanem Kosztolányinál, Tóth Ár
pádnál, sőt még Adynál is.

KORSZERO KERDESEK A HAZASSAG KŰRVL. Könyvek és folyó
iratok német, angol és francia nyelven különböző címekkel utalnak azo
nostárgyukra: a mai házasságok egyre súlyosbodó problémáira. "A férfi
és a házasság", "Az asszony és a házasság"; a francia Pierre Dufouer
könyvei már német fordításban is megjelentek Luzernben. Thomas Gilby
"Kis útmutató házastársak számára" címú könyve Bécsben, "Házasság és
család" a németországi Freiburgban, "Amit az asszonyok nem tudnak"
címú tanulmány egy amerikai folyóiratban jelent meg, "A feleség enge
delmessége" pedig egy osztrák katolikus folyóiratban.

Sok okosan gonaolkodó fő temérdek bölcs és hasznos tanácsot ad,.
mind egyet akarnak, a házasság válságjelenségeinek kiküszöbölését. Két
ségkívül kellenek az ilyen írások, nagyon sokat segithetnek, de csak ak
kor, ha azok, akik kézbeveszik, nemcsak elolvassák, hanem magukévá
is teszik 'l'lWndanivalóit. Sajnos, ezt kevesen teszik. Legtöbben úgy véHk,
az ő esetük más, mint a többi, különálló eset s így nem is alkalmazha
tóak a megadott tanácsok. Pedig a legegyénibbnek érzett baj is csupán
egyike a világWneteknek.
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A hivatással, házonkívül végzett kenyérkereseti munkával biró fele
ség és anya problémáját eddig még sehol sem sikerült kielégítően meg
oldani. A letünt mult utolsó hullámverései és a kialakuló jövő között
vergődő századunknak egyik legkeservesebb kérdése ez, hisz nem csu
pán egy férfi és egy nő boldogtalanságát jelenti, hanem a legősibb, leg
szentebb intézmény széthullását - a családét. És nemcsak azok szen
vednek miatta, akik többé-kevésbé saját maguk okozták a bajt, melyben
vergődnek: az apa és az anya, hanem azok is, akik semmiről sem tehet
nek, ártatlanok és kiszolgáltatottak: a gyermekek.

A legkorszerűbb, virágos, barátságos napközi otthonok és óvodák, a
legodaadóbb pedagógusok, a szülők kettős keresete sem tudják a ne
hézségeket kiküszöbölni. Másrészt a legbölcsebb útmutatások is elvesz
nek, ha lélekben nem változnak meg az emberek. Rendkívül bonyolultak
és sokrétűek a nehézségek. Elsősorban természetes'en lelkiek és erkölcsiek,
de nagyban a külső körülmények függvényei is. A korán reggel munkába
siető anya álmukból riasztja fel gyermekeit, hogy napközibe vagy óvo
dába vigye, vagy pedig otthon más felügyelete alatt hagyja őket. A leg
szerencsésebb megoldást .itt a nagymamák jelentik (ámbár szerintünk az
édesanyát nem pótolhatja senki), de gyakran szerződtetett idegen vigyáz

.za és neveli a gyermekeket. A napi munka fáradságával hazaérkező anya
ideges és türelmetlen. Otthon százféle teendő várja. De várják elsősor

ban gyermekei, akik az egész napot édesanyjuk nélkül töltötték. Az apa
is fáradtan, talán kedvetlenül figyeli, amint felesége hajszolt munkával
igyekszik otthoni teendőit elvégezni. Ki tudja, nem jut-e eszébe, hogy
régen, kisgyermek korában édesanyja mosolyogva várta haza az ő édes
apját. Kellemes vagy kellemetlen munkatársak és följebbvalók azok,
akikkel férj és feleség napjaik leghosszabb idejét töltik. Ilyen a légkör,
melyben ma legtöbb házaspár él .

.Magától értetődő, hogy akik átérzik és élik a keresztény házasság
magas erkölcsi tartalmát, akik egymást valóban mindennél jobban sze
retik és tudatában vannak a felelősségnek, amellyel gyermekeik zavar
talan fejlődéséért tartoznak, azok egymással és egymásért haladnak mih
den nehézségen keresztül. Az ilyenek "hordozzák egymás terhét s így
teljesítik Krisztue törvényét" és "elszít'leHk egymást szeretettel, igyekez
nek megtartani az egyetértést a béke kötelékével. Egy test és egy lélek,
amikép hivatásuk egy reménységre szól" - mint Szent Pál mondja
Ok a bodog gyermekek szülei . . . Az ő leányaik és fiaik egészségesen fej
lődnek s később nyugodt idegrendszerrel, kiegyensúlyozott kedéllyel, har
monikus világképpel a lelleükben indulnak neki az életnek. Egy napon
pedig a kapott értékeket továbbadják saját gyermekeiknek. Sokan van
nak ilyen szülők, de nem elegen, s bizony nem tudni, az ő számuk na
gyobb-e, vagy a másféle szülőké?

Nemcsak a hívő katolikus döbben meg, hanem általában minden be
csületes lelkületű ember is, mikor olyan szülőkkel kerül szembe, akik
csak a saját igazukat látják, a másikét nem, csak egyéni szempontjaik
szerint akarják a vitás kérdéseket rendezni, akik mindig csak azt mond
ják: én, az én életem, az én nyugalmam, az én boldogságom. Ahelyett,
hogy a másik nyugalmára, a másik boldogságára gondolnának vagy azt
mondanák: gyermekeink nyugalma, gyermekeink jövője. Két példa az
a parányi vízcsepp, amelyben az egész vészterhes ég visszaWkröződik:

A férj tanár, az asszony kórházi O1'vosnő, két - tizenhárom és ti
zenhat éves - lányuk van, tizenhét esztendei házaséleWkből csupán a
két utolsó évet zavarták meg torzsalkodások. Semmi nem történt, mit
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bármelyikük jóvátehetetlen hibának bélyegezhetne, csupa jelentéktelen
surlódás, eltulwtt bántalom - a férfi kdlemeUenkedő nővére, az asz
szony ottlakó szülei -, de az ideges és fáradt emberpár között mind
nagyobb méreteket ölt~ttek, végül az ötvenen túli férfi és apa elköltözött
otthonából és mindená1'on válni akar. Az asszony változatlan szerelemmel
szereti az urát, 'válásról hallani' sem akar, kétségbeesett és boldogtalan.
De mikor nagyobbik leánya kerte, tegyen kísérletet a családi élet helyre
állítására, azt C3ak azzal a feltétellel vállalta volna, ha férje belátja ösz
szes Mbáit, téves magatartását és alapvetően megváltozik. A negyven
három éves anyának serdülő lánya tette fel a kérdést; - És te anyám, te
mit cselekszel cserébe? - Az anya megbántottan felcsattant; ő nem
hibázott, az apától indult ki minden baj, s amíg ezt be nem látja, nincs
meg az alap, amelyen ujra építhetnék házaséletüket. A leány később

karaérett keserűséggel mondta valakinek; Mindig csak én ... anyánál is,
apánál is ... Mindig csak saját életükről, saját igazukról beszélnek. A
miénkről, rólunk ... alig.

A másik esetben anyagi gondok keverednek a többi mellé. Az asz
szony másodnaponta van szolgálatban, ez hajnali indulást, és késő esti
hazajövetelt jelent. A férj idős anyósával több időt tölt, mint fiatal fele
ségével. Az egyenetlenségek, viták szaporodnak, a férfi mégis görcsösen'
ragaszkodik asszonyához és gyermekeihez. Az asszony viszont "tarkig
van mindennel, olyan férfi menett, olyan körülmények között szeretne
élni, ahol nem lennének húszforintos gondjai, de lehet, hogy nem is sze
reti az urát eléggé." És a gyerekek? Azokat magával vinné. Arra a meg
döbbent kérdésre, hogy meg tudná [osztoni az apát gyermekeitől és a
gyermekeket édesapjuktól, azt válaszolta; - hát a kisfiút a férjénél
hagyná, a kislányt vinné magával.

Ha két magábanálló esetről lenne szó, két szerencsétlen családi tra
gédiáját jelentené. De megszámlálhatatlanul sok hasonló eset van szerte
a világon. A régi társadalmi keretek és formák széthuHtak, az újak most
vannak kialakulóban. Az a házasság, melyben a férfi volt az egyedüli
eltartó, az egyedüli családfő, aki engedelmességet várt feleségétől is,
majdnem teljesen megszünt. Ma nemcsak a keresztény ember-méltóság
alapján egyenlő férfi és nő él együtt, hanem gazdasági és munka-vonalon
egyfarmán önálló, napjaik nagyrészét otthonukon kívül eltöltő férfiak és
nők. Hová lett a férfi irányító joga és a női alkalmazkodás - nevezzük
engedelmességnek? Hová tünt az otthon falainak zártsága, a gyermekek
feltétlen meghódolása szüleik előtt? Nem állítjuk, hogy ez a régi há
zasság mindenben jó volt, hogy az eszményi formát képviselte, de leg
alább rend volt benne. Rend és biztonság. Kevesebb könyvet irtak fe
leségek-anyák és férjek-apák kötelességeiről és jogairól, de talán helye
sebben éltek. Jobban átérezték egy életre szóló szent kötöttségüket és a
mérhetetlenül nagy és fontos szerepet, amit Isten rájuk bízott; hogy Öt
helyettesítsék a családban, az Ö ne.vében védjék, neveljék, oltalmazzák
gyermekeiket és ne csak kenyeret adjanak nekik, hanem biztonságos nyu
galmat és saját példaadásukkal tiszteletparancsoló támaszát is.

Örülünk, hogy annyi okos, becsületes fő foglalkozik a házasság kor
szeru kérdéseivel. De mennyivel mélységesebb volna örömünk, ha azok,
akiknek irják a könyveket, először saját lelkükben és elméjükben,
azután családi életük külső körüLményeiben építenék ki végre a házas
ság. új formáját a régi, Istentől rendelt házasság alapján.

(Halász Alexandra)
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MOZAIK. Hosszú utat tett meg atáncművészet,míg az ősi kulturák
vallási táncaitól eljutott a budapesti TáncművészetiMunkaközösségek év
záró vízsga-bemutatótig. Lényege a táncnak természetesen ugyanaz ma
radt, a zene ütemére szép mozdulatokkal kifejezett belső tartalom. Hogyan
jutnak el kisgyermekek a tánc elemi formáitól a fejlett technikájú ki
fejezésig, ezt mutatták be ezek a rnűvészí ötletességgel rendezett tánc
bemutatók.

A műsorok első részében 4-8 éves kislányok és kisfiúk töltötték
meg a szinpadot, csinos formaruhájukban álltak a korlát mellett, és
pontosan végezték a balett kezdeti lépéseit, hajladoztak színes karikák
kal, táncoltak kis fehér botokkal - talán a pásztortáncokat idézve 
Iabdáztak, keringtek s a néző nyomát sem láthatta semmilyen gyermeki.
ügyetlenségnek vagyesetlenségnek. Ellenkezőleg, ezek a parányi tán
cosok meglepő kecsességgel mozogtak, szinte soha nem vétve el a zene
ütemét. A képek változatosan peregtek, mind nagyobb gyermekek mu
tattak be mind nehezebb s egyben művészibb gyakorlatokat, a 16-18
éves lányok már bimbózó nőíességük egész báját is hozzáadták a mun
kaközösségek kiváló tanáraitól. tanárnőitől kapott technikai tudásuk
hoz. Végül művészí ötletességgel beállított, tarka-jelmezes jelenetekben
összegezték mindazt a trdást, kecses, szép mozgást és életkorukhoz al
kalmazott tánckulturát, amire megtanították őket.

Mí csak két ilyen bemutatót láttunk, de a jelenetek művészí össze
állítása és a szereplők meglepő tehetsége fölött érzett öröm napokig el
kísért. A Magyar Optikai Művek és a Magyar Pamuttextil gyönyörű

kulturházainak szinháztermeiben folyt a két bemutató s a tömött néző

tér mindkét helyen elragadtatott tapsokkal adózott a fiatal szereplők éli
a betanító tanárok művészetének,

A régmúlt idők .táncvizsgái lehettek kedvesek, hangulatosak, a Kör
út tánciskoláinak "össztáncai" viharosan jókedvűek, de hol volt azok
ban művészi szépség t Bizonyos, hogy azokból a lányokból, fiúkból, akik
nek szép táncában gyönyörködtünk. csak kevesen választják majd élet
hivatásukul a táncművészetet, de az is bizonyos, hogy bármilyen mun
leaterületen dolgoznak is életük későbbi szakaszában, a szép mozgást,
az emberi test lehetőségeinek művészi felhasználását nem fogják elfe
lejteni. Egy ország kulturszinvonalának értékelésénél talán kis dolog az
ilyen vizsga-bemutató, de az élet minden területére kiterjedő kultura
ilyen kis részletekből épül fel. (H. A.)

•••
Kempelen neve a magyar közvéleményben egyet jelent a sakkozó

automatával, melyről nem tudni pontosan, mennyi volt benne a mecha
nikai zsenialitás és mennyi az emberi hiszékenységet kihasználó csíny
tevés. Alkotóját is afféle okos-bolond csodabogárnak véli a magyar ol
vasó, mint a Tóth Béla-féle Anekdotakincs többi figuráját. Mert innen,
a Magyar Anekdotakincsből ismeretes a neve a legtöbb magyar előtt,

már aki ismeri a nevét.
Ha az ember elolvassa Szalatnai Rezső "Kempelen a varázsló" című

regényét, mely most jelent meg a Móra Ferenc könyvkiadó kiadásában,
fejcsóválva állapítja meg: a sakkozó automata megszerkesztője is azok
nak a magyar zseniknek a hosszú sorába tartozik, akiket méltatlanul
félreismert a koruk is, az utókor is.

Mennyivel több volt Kempelen, mint műkedvelő ezermester, aki ér
dekes haszontalanságokon töri a fejét. Mennyire mellékes játék: volt
csupán számára automatája a' sok alkotás mellett, amelyet keserűséggel,
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harccal teli életében létrehozott. ~lete olyan, amit csak a XVIII. század
tudott produkálni. Egyszer mint sóügyész teremt rendet az ország sö
bányáíban, máskor lent munkálkodik a katonai határőrvidéken harcban
zsíványokkal, hogy megint Nagyszombatban találjuk meg őt, amint az
egyetem Budára történő áttelepítését szervezi. Törvényt szövegez, lókö
tőket fékez meg, téglagyárat épít, az emberi beszéd törvényeit kutatja,
hogy beszélőgépet gyártsen és rníntagazdaságot létesít. ~s mindezt ha
zája és nemzete ügyének szeretetéből. A hanyatlás korában élt és mun
kálkodott - 1734-1804 -, de a magyar ujjászületés egyik úttörő rnun
kása,

Szalatnai regényének komoly érdeme, hogy kiemeli Kempelent az
anekdoták világából. Az olvasó azzal az érzéssel teszi le a könyvet, hogy
még nagyobb lélekzetet és részletesebb kidolgozást is megérdemelt volna
Kempelen egyéniségéből, életéből, annyi belső feszültség árad, ahogy azt
Szalatnai meglátja, hogy kíkívánkozík egy ifjúsági regény kereteiből.(s. f.)

•••
Kemény László személyében ismét olyan művészünk lépett az érdek

lődő közönség és műértő bírái, a kritikusok elé - a Fényes Adolf terem
ben rendezett kiállításával, akit az elmult évtized művészeti politikája
hallgatásra kényszerített. Vagyis, a szakma nyelvére fordítva a szót:
kénytelen volt "műhelye sarkának" dolgozni, képeit, ahogy elkészültek,
falnak fordítva, sarokba állítani egymásután. Művészetének régebbi kor
szakára a valóság nyers, szinte brutális ábrázolása nyomja rá bélyegét,
erős vonzódással a drámai és tragikus témák iránt. Képeiben a váci
rabok térnek vissza-vissza makacsul, akikkel mindennap találkozott az
utcán; akkor szállja meg az elesettek és kiszolgáltatottak iránti részvét,
mely sose hagyja el többé. Az utca szegényei, kuldúsok, fahordók, rnun
kanélkülí ácsorgók,. téli hidegben vacogó öregek, szemétben guberálók
gubancos árnyai suhannak át képein.

Később ez a nehéz, nyomasztó légkör lassacskán felenged és feltűne

deznek a szelíd idill témái: napsütötte tájak, fürdőző nők, gyerekek, vi
rágok. Különösen a pasztell, amelynek igen eredeti művésze, később a
még légiesebb akvarell formanyelve tereli ebbe az irányba, tanúsítva azt
a közismert tényt, hogy a tematika változása szorosan összefügg a tech
nikával, egymást támogatják, kiegészítik és feltételezik. Még a régibb
komorabb témák is derűsebb színekben villognak. Képei belső feszült
ségükkel egy a realitásori túli létbe utalnak, ahol a földi dolgok már lá
tomásszerűen tükröződnek. Szinte behunyt szemmel alakítja ki, veti pa
pírra vagy vászonra látomásait. Dinamikus temperamentumú, heves reak
ciót vált ki belőle minden élmény, legyen az maga a természet vagy az
ember, de legfőképpen az ember a természetben. ~rdekes tudatos játé
ka a fehér fénnyel; minden képén van egy izzó fehér tűzrnag, amely
színte foszforeszkál és sejtelmesen bevilágítja az egész képet. Ez a su
gárzó fehér fénymag a belső Urai látomásmódnak az a forrása, az az
izzó nézőpont, ahonnan a rázuhogó világ villódzó jelenségeit figyeli és
valami imponáló művészi fegyelemmel rögtön harmonikusan el is ren
dezi, hol drámai erővel, hol lágy és finom Iíraisággal jeleníti meg.

Meg nem érdemelt magányában, kritíka és ellenőrzés híján, szaba
dabban foglalkozhatott, kísérletezhetett mágikus fényeivel, a maga Ieg
sajátosabb művészi titkával. így vált hasznára a kényszerű hallgatás, az
erkölcsí-embert magatartás így lett esztétikailag is lemérhető értékké.

(Füsi József)
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AUSZTRIA PAPSAGA. Augusztusi számunkban ismertettük az
ICARES (Nemzetközi KatoLikus Társadalomkutató Intézet)történetét és
munkásságát. Most az ICARES vizsgálatai alapján az ausztriai papság
összetételét és lehetőségeinek a14kulását mutatjuk be.

Ausztria 6,145.000 katolikus hívőjének (akiknek 420/ 0-a végzi el a
husvéti szentgy6nást és szentáldozást és 330/ 0-a hallgat vasárnap szent
misét) lelkigondozása 4268 lelkipásztorra hárul. (Az adatok az 1952. évi
helyzetet mutatják). Ezek szerint átlagosan 1439 hívőre jut· egy"lelki
pásztor. Ez az arány azonban plébániák és egyházmegyék s:rerint vál
tozó, sőt igen nagy eltéréseket mutat. A bécsi főegyházmegye területén,
a városokban pl. 5520 katolikus hfvőt gondoz egy lelkipásztor. Figyelem
bevéve, hogy általánosan elfogadott megállapítás szerint az eredményes
lelkigondozáshoz szűkséaes arány 1:1000, az előbbi szám valósággal tra
gikus helyzetet jelent.

Vidéken kedvezőbb a helyzet. Ugyanazon egyházmegye területén ta
lálunk községeket, ahol egy plébános híveinek száma 939. Iparvidékeken
ugyanez a szám 1:1265, 1:2430 körül alakul.

A további kutatások tárgya maga a papság volt.
Egyik szempont a lelkipásztorok különböző korcsoportokhoz való .tar

tozása. Előre kell azonban bocsátanunk, hogy ebben a statisztikában vala
mennyi pap szerepel, nemcsak a lelkigondozással foglalkoz6k. A papság
összetétele születési év szerint a következő: (Nem közöljük a teljes sta
tisztikát, csupán néhány egyházmegyére vonatkozó adatokat).,

tvfolyam Bécs St. Pölten Linz Eisenstadt
1866175 5.5% 6.7% 3.5% 4.8%
1876185 13.0% 13.0% 12.5% 13.1%
1886195 22.9% 16.9% 21.3% 23.8%
1896105 21.2% 17.9% 19.4% 13.6%
1906/15 26.8% 31.6% 28.2% 36.9%
1916/25 10.6% 13.9% 15.1% 7.8%----

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

A számadatok tanúsága szerint a papság általában az idősebb kor
osztályhoz tartozik. 29.7%-a 61 évnél idősebb, szemben az Ausztriai össz
férfílakosságára vonatkoz6 23.9%-kal. A többi korosztáluoknál erős itn
oadozás tapasztalható az egyes egyházmegyék hasonló adatai közt.

~rdekUJdésre tarthat számot a klérus tevékenységi köréről ö.~szeál
Utott statisztika is.

Munkaterület Világi papok Szerzetesek
Lelkipásztorkodás 70.00 /0 45.6%
Oktatás 7.0% 11.3%
Tudományos munka 3.4% 9.0%
Gazdasági, adminisztratív tevékenység 4.1% 14.4%
NlIugállományban 10.0% 18.7%
Az eallházmegye területén kivül 4.0% 1.0%
Járadékos 1.5% - %

Az ICARES azonban nemcsak statisztikát készít, hanem fel is dot
gozza a számadatokat. Következtetéseket von le beUHük, megállapítja a
hibákat, és megjelöli a teendőket. Jelen statisztikához fűzött következte
tései is közvetlenül hasznosfthat6k.
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Túlságosan nagy azon papok száma, akik a lelkigondozásban nem
vesznek részt. Míg pl. Hollandiában 215 a lelkipásztorkodást hivatássze
riíen nem gyakorló világi papok száma, Ausztriában a papság 30%-a.

Tekintettel a lelkipásztor-hiányra, a lelkipásztorok mentesítése cél
jából világiakat kell a hitoktatásba bevonni.

Ausztria hiánya papi hivatásban ijesztően nagy. Ha azt vesszük ala
:pul, hogy intenziv lelkipásztori tevékenységhez minden 1000 hivő után
1 pap szükséges, Bécsben 1000, egész Ausztriában pedig még 1700 papra
lenne szükség.

A hivatások erősítésére az ICARES ajánlja, hogy - ami Londonban
jól bevált - "Vocation Exhibition"-okat, a papi életet, munkát ismertető

kiállításokat rendezzenek. Emellett természetesen elsősorban aszülőkhöz

kell közelebb hozni az Egyház gondjait.
Atmenetileg átsegithetné az ausztriai Egyházat a nehézségeken a

külföldi papok foglalkoztatása is. Minthogy azonban Ausztria egyéS vi
dékein, mint pl. Salzburg, és főleg Innsbruck környékén ma is eleven és
folyamatos az új hivatások jelentkezése, remélhető, hogy Ausztria kato
licizmusa urrá lesz a nehézségeken, nem utolsósorban az ICARES segít
ségének felhasználásával.

A VILÁG LEGÖREGEBB TANÁRA. Eddigi tudásunk szerint ez a
cím legtöbb joggal Dragonetti Gáspárt, Kalazanci Szent Józsefnek, a
piaristarend alapítójának odaadó és hűséges munkatársát illeti meg. A
pedagógia történetében nem találunk még egy embert, aki csak megkö
zelítőleg is olyan hosszú ideig foglalatoskodott volna a gyermeki elmék
nyítogatásával, mint ő. Összesen 120 évet élt és ebből közel százat taní
tásban töltött el.

Dragonetti Gáspár a sziciliai Lentiniben, az ókori görög-római Len
'lino utódában született 1508-ban, míkor Magyarországon a boldogtalan
emlékű Dobzse László királykodott. Humanisztikus és teológiai tanul
mányai befejezése után egyházi pályára lépett. De csak a kisebb rende
ket vette fel; a nagyobbaktól visszatartotta alázatossága. Különben is
nem a lelkipásztorkodásra, hanem a tanításra érzett magában hivatást.
Megélhetési gondjai nem voltak, mivel szülővárosa székesegyházának
káptalanjában már huszonkétéves korában kanonoki stallumot nyert.
Egész fiatalon iskolát nyitott tehát és szívvel-lélekkel, délolasz tempera
mentuma egész lángolásával tanítani kezdett. Iskolája hamarosan hírre
kapott és tömegesen vonzotta a tanítványokat. De a fiatal és nagyratörő

tanár ambícióját nem elégítették ki a kezdeti sikerek. Szélesebb mun
kakörre és válogatottabb tanulóseregre vágyott. Ezért már néhány év
mulva búcsút mondott szülővárosának és az Örökvárosba helyezte át
működésének színhelyét, ahol a katolikus megujhódás éppen akkor kezdte
bontogatni szárnyait.

A megindulás könnyen ment. Hiszen a fiatal tanárt megelőzte ta
nítása eredményességének híre. Tanítványokra nem kellett vadásznia;
magukról is bőven jöttek. Ebben a tekintetben nagyon sokat jelentett,
hogy Loyolai Szent Ignác, a jezsuitarend akkor már nagy tiszteletben
álló alapítója saját iskola hiányában szintén Gáspár úr gondjaira bízta
rohamosan terjedő rendje fiataljainak grammatikai és retorikai oktatá
sát. tgy került keze alá a portugál Alvarez Emánuel, az ujkor legelter
jedtebb latin grammatikájának szerzője, A könyv elterjedtségére jellem
ZŐ, hogy 300 év alatt több, mint 400 kiadás jelent meg belőle. Természe
tes, hogy a tanítvány dicsőségéből bőven kijutott a mesternek is. A szi-
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ciliai klerikus - mert hiszen papnak nem volt mondható - híre-neve
rohamosan terjedt. Tanítványai közül egyre nagyobb számmal kerültek
ki egyházi és világi vezető személyíségek, sőt bíborosok is, akik hálá
jukon túl befolyásukkal és támogatásukkal is készségesen állottak öreg
mesterük mögé,

Már több, mint hatvan esztendeje tanított Gáspár úr, mikor a píarís
tarenddel és szent alapítójával közelebbi kapcsolatba jutott, mégpedig
eléggé különös körűlmények közt. Kalazancius ugyanis tanítványai szá
mának rohamos növekedése miatt 1601-ben ujból kénytelen volt tágasabb
helyiség után nézni. Választása azúttal Vestri bíboros központi fekvésú

. palotájára esett. Az átköltözés mindjárt az év elején megtörtént. Ezzel
kapcsolatban támadt a szentnek az a gondolata, hogy a házirend ponto
sabb megtartására jó volna az udvaron nagyobbacska harangot felfüg
geszteni. Szokott alázatosságában maga vállalkozott a nem veszedelem
nélküli feladatra. Igy következett be a szerencsétlenség: mikor a létra
felső fokára lépett, hirtelen megingott, elvesztette egyensúlyát és a ha
ranggal együtt a mélységbe zuhant. Az esés következménye súlyos bor
da- és combtörés lett. A váratlan balesetnek hamar híre futott a város
ban és sok részvétlátogatót vonzott a szegény beteg ágyához, köztük
hősünket is.

Gáspár úrnak eddig még nem volt alkalma személyesen találkozni
a szent rendalapítóval ; de tudott róla és örömmel szemlélte művének

haladását. Most a kíváncsíság rábírta, hogy szintén a részvétlátogatók
sorába álljon. Az egyszerű részvétlátogatás egész életére kiható következ
ményekkel járt. Kalazanciüst meglepte közel százéves látogatójának pá
ratlan testi és szellemi frissessége. Mindjárt arra gondolt, mílyen nagy
áldás volna, ha sikerülne őt iskolájának megnyerni. •Mondotta is neki:
"Gáspár úr, óh, mily nagy szelgálatot tenne Istennek, ha a kegyes is
kolákhoz szegödnék ! . " Nagy érdemeket szerez a paradicsomra, melyre
egyedül, egyedül volna szabad gondclnunk, a pénzzel és eledellel, melyet
alamizsnnként szegényeinek oszt; de mennyível nagyobb lenne érdeme,
ha alamizsnaként, azaz ingyen [ámborsázot, tudást, és istenfélelmet adní
nekik? Olyan alamizsna ez, amely nem néhány napra, hanem egész életükre
szól a köz javára és Isten dícsősézére. Isten bizonyára szívesen fogadja
áldozatát, melyet értéktárgyainak felajánlásával hoz neki. A Boldogságos
Szűz, a szegények anyja, akíé ez a mű, hívja kegyedet; fogadja meg tehát
ennek a szeretetreméltó Anyának hívását és ajánlja fel neki magát."
Gáspár urat szíve mélyéig meghatotta ez a szíves marasztalás és vá
laszként már másnap minden ingóságával átköltözött a Vestri palotába.
Diákjainak pedig kijelentette, hogy ezután nem lakásán, hanem a
piarista iskolában fogja őket tanítani, de többé nem pénzért, hanem in
gyen, Isten nevében. A rendbe azonban nem lépett be, sem fogadalrnat
nem tett. Míndvézig világi papi ruhában i árt, de viszont tökéletesen bele
símult a rendi közösségbe és olyan odaadással teljesítette a piarista hiva
tást, mint az igazi piaristák közül is csak kevesen.

Dragonettí még több, mint negyedszázadig tanított Kalazancius is
kolájában fogyhatatlan hévvel és kitartással. l!;rzékszerveinek épséget
mindvégig megőrizte: szemüveget sohasem használt, hallása, emlékező te
hetsége és temperamentuma míndvégig .a régi maradt. Erthető tehát,
hogy az emberek valósággal csodájára jártak. Kitűnő példa erre Valle
Péter, a Víaggí descritti in lettere familiari nagyhírű írója (t 1652), aki
1626-ban csak azért kereste fel a Szent Pantaleont, hogy tulaidon sze
mével lássa a két lábon járó világcsodát és beszéljen vele. Egyik levelé-
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ben így számol be a találkozőn nyert benyomásairól: "Dragonetti atya
szép és tiszteletet gerjesztő jelenség, píeospozsgás arccal, hosszú fehér
.szakállal és nyílegyenes testtartással." Ugyanilyen benyomást nyert róla
VIII. Orbán pápa, mikor egyszer a Szent Pantaleonból hazamenet az
udvaron megpillantotta Gáspár atyának tanítványai zsibongó seregétől

körülrajzott prófétai alakját. "Ki ez a szép öregember? - kérdezte a
kíséretében lévő Millini bíborostól. - Egészen olyan, mintha Szent Pál
remete volna második kiadásban." "Ez - felelte a bíboros - Dragonettí
atya, aki. már több, mint száz esztendeje tanít és még ma is olyan ele
venséggel magyarázza a régi szerzőket, hogy az valóságos csoda" A pá
pának olthatatlan vágya támadt, hogy tulajdon szemével és fűlével győ

ződjék meg a hallottak igazságáról. Azonnal intézkedett tehát, hogy
Gáspár atya egy bizonyos napon jelenjék meg a Vatikánban és ott Ver
gilius kijelölendő helyéről tartson előadást a pápai udvar számára. Min
<len úgy 'történt, ahogyan megbeszélték. A 118 éves aggastyán megjelent s
a szokásos lábcsók és keresztvetés után azonnal rátért a kijelölt szöveg
értelmezésére. Hangja ércesen csengett s a szöveget olyan rnélyreható
történeti, mitológiaí és poetikai magyarázatokkal kisérte, hogy a jelen
lévő prelátusok magukon kívül voltak az ámulattól. A híres latin költő

pápát pedig azzal lepte meg, hogy befejezésül sikerült epigrammát rög
tönzött a tiszteletére.

De bármily vasszervezete volt is Gáspár atyának, egyszer mégis el
érkezett napjainak teljessége is. Az 1627-28-iskolai évet még jó egész
ségben húzta ki. A nagy szünídöt, mely Olaszországban jóval később

kezdődik, mint nálunk, a montecavalloi novíciátusban töltötte. Október
ben betegeskedni kezdett. Ezért a Szent Pantaleonba vitette magát. Itt
halt meg 1628. december 7-én, éppen százhúsz éves korában. Kalazanci
Szent József 1628. december 17-én kelt levelében így búcsúztatta el hű

séges munkatársát: "Valóban szentül halt meg, mint ahogyan szentül
is élt és hiszem, hogy halálában éppúgy segít bennünket, mint életében
segített, sőt még jobban." Gáspár atya valóban szent rnódíára élt és
minden idejét az imádság, elmélkedés, tanítás és tanításra való készület
közt osztotta meg. A legcsodálatosabb azonban mégis az volt a dologban,
hogy ezt a munkatempót száz esztendőn át birta. A tanításban sohasem
fáradt bele s rugalmasságát és a gyermeki lélek problémái iránt való
érdeklődest míndvégíg megtartotta. Rája tehát pontosán az ellenkezője

áll az ismert pogány mondásnak: Quem dií odere, paedagogum fecere; ő

ellenkezőleg élete legnagyobb boldogságát látta abban, hogy Isten a gyer
meklelkek formálását bízta rá hivatásul. Ebben a tekintetben csakugyan
egyedül áll a nevelés történetében. (- bgy. -)

KALOCSA NÉPMŰVÉSZETEmásodik renaissance-át éli. Népműoé

szeti szövetkezetének házát június hónapban avatták fel. A szövetkezeti
ház 600.000 forintos költséggel készült a régi múzeum és népművészeti

otthon tőszomszédságában;most a múzeumot átalakitva, felfrissítve ad
ták át eredeti rendeltetésének. A kalocsai "író"- és himző asszonyok szö
vet1vezete negyedévenként 3-400.000 forint értékű árut szállít a budapesti
központba s a szállítmányokat innen továbbít ják külföldre, elsősOTban a
népi himzések iránt érdeklődő nyugateurópai piacokra. A szövetkezet
az ősi kalocsai népművészetet a háztartási dísztárgyak felé tereti, men
külföldön ezek iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet. Mikor e sorok
írója Kalocsán járt és az új szövetkezeti ház nagytermében e!gyönyö,..
ködött a hófehér falakra pingált virágokon, a szövetkezet vezetői elmontJ
ták neki, hogy huszonegy szövetkezeti tag rendszeres havi alkot6díjban
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-részesül, három író-asszony - Kírály Hus néni, Tamás Andrásné és
Vén Lajosné - pedig megkapta a népművészet mestere címet.

"A Kalocsavidéki Népművészet és Népszokások" című könyv szer
zője, r. Gábor Lajos, a városi múzeum akkori vezetője 1938-ban felve
tette a kérdést: mi lesz a sorsa népművészetünknek? Válasza elszomori
tóan hangzott: "Hanyatlás, pusztulás t ha nem védi törvény vagy ami ennél
is fontosabb volna: lelkiismeret és szeretet, Ehhez a nagy nemzeti kincshez
sem kereskedői ka1lzsisáaaal, sem utánzó szándékkal közeledni nem sza
bad t" Népművészetünk fokozatos elsorvadásának veszélyét nem volt ne
héz felismerni. A folyamat, amely a két világháború között megindult,
ma már szinte befejeződéséhez közeledik. Sem Kalocsán, sem Mezőkö

vesden nem járnak már népviseletben, egyre kevesebb himzett ruhát,
főkötőt, pruszlikot, réklit készítenek a menyecskék a maguk kedvtelé
sére. A népművészeti munkálkodást, a népművészeti alkotást ma már
valóban csak állami támogatással, törvényes segítséggel, a szövetkezetek
szervező munkájával lehet megmenteni, vigyázva arra, hogy a népmú
vészet nemes hagyományai el ne sikkadjanak.

A harmincas években már sorvadásnak indult ez a művészet. Ak
kor Kujáni Ferenc kanonok, a kalocsai földműves ifjúsági egyesület
egyik megszervezője és vezetője állott élére a kalocsai népművészet meg
mentéséért induló mozgalomnak. Az egyesület iratokat, könyveket adott
ki, színes filmeket készíttetett Kalocsa vidékének népművészetéről, lel
kesítette az íróasszonyokat, a himzőnőket, a pingáló-asszonyokat, tehet
ségeket fedezett fel. A gondosan kiválasztott népművészetimunkákat Ka
locsa város címerével hozták forgalomba, hogy megvédjék a felpanaszolt
kereskedői kapzsiság ellen. Akkoriban a mezőgazdasági világválság pusz
tított, a földműves lakosság asszonyai nagyonis rá voltak szorulva arra,
hogy valami kis pénzre tegy,enek szert. Csak így volt lehetséges, hogy
társadalmi szervezéssel ébren tartsák a város és környékének népmű-
vészetét. .

. Három ága van a kalocsavidéki népművészetnek: a faragás, falfestés
vagy pingálás és a kézimunka. A fafaragás azonban nem olyan eredeti
jellegzetessége a Kalocsa környéki népművészetnek,mint a pingálás vagy
az írás és a kutatók valószínűnek tartják, hogya Balaton környékéről

bevándorolt családok hozták divatba. Sokkal megragadóbb és eredetibb
a pingálás. Ez a népművészet régi multra tekinthet vissza, bár egyes nép
rajzi szakértők a kaloC'savidéki pingálást egészen újkeletűnek vélik. Si
monyi Jenő geográfus 1882-ben írt doktori értekezésében már megemlé
kezik a kalocsai festett falakról. "A szoba falain felül egy tarkára festett
szalag fut körűl. E tarka szalag mindig többszínű csíkokkal van szegélyez
ve - irja a geográfus. Legáltalánosabb, hogy a széles szalag alapszíne
kék, az alatta lévő keskeny szauiaé vörös, melyen alul zöld vagy kék
csík van. Az alapszínekre tarka-barka virágok vannak festve . . . A rózsa
és a tulipán sohasem hiányzik, a többi virág különböző a gazdaasszony
ízlése szerint és változik a divattal, mert a virágoknak is van ám di
vat juk ... Uszódon is csinosan festenek, de már nem olyan díszesen,
mint Kalocsán és pusztáin. Foktőn csak a konyhát festik, a szobában
csak a padlást, de azt is csak egyszínűre. Benedeken és Lakon (Géder
lak) is csak a konyhát festik." Kétségte~en tehát, hogya kalocsai asz
szonuok pingálása sokkal régebbi eredetű, mint ahogy azt sokan gondol
ták. Novák József Lajos "Homokmégy népi művészete" című dolgozatá.
ban megemlékezik a homokmégyi cifrítós házhomlokzatokról és a 1Jik~

torolásr6l. Azt irja, hogy nagyszámban találni még kézifestésű cifrít6s
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házakat, miket leányok és menyecskék festegetnek bámulatos ügyesség- .
gel és csak úgy fej ből. A legügyesebbekkel, akiket nagyon sok helyre
hivnak piktorolni, meg is ismerkedett a szerző. Soha két formát nem
használnak, ha előfordul is ez olykor-olykor, színben okvetlenül más lesz
.z, mínt az e16bbení, sőt egy-két levéllel több vagy kevesebb lesz rajta,
aszerint amint a dekorálandó hely kívánja vagy engedí. A homokmégyi
népnek éppoly csodálatosan ősi és originális motívumai vannák, mint a
régi görög fazekasoknak.

Mindezeket Kujáni Ferenc mondotta el e sorok írójának, majd be
számolt arról, hogya harmincas években a kalocsai földműves ifjúsági
egyesület keretében arra buzdították az asszonyokat, hogy vegyék ujból
kézbe az ecsetet, hagyják el a mustrákon látott festőmintákatés folytassák
ct f'estésnek azt a módját, amit fíatal leánykorukban gyakoroltak, vagy
valaha öreganyjuktól láttak. Közreműködésünk folytán az ügyeskezű

píktor-asszonyok megbízásokat kaptak Kalocsán, Budapesten és az or
szág más helyén, ahol ebédlőket, előszobákat, vendéglőket festettek ki a
Kalocsa vidéki piktura pompázatos színeivel. Művészek és festőművészek

ámulva álltak meg a pingáló asszonyok ügyessége, tökéletes rajzkészsége
és a színek összeválogatásában mutatkozó nagyszerű érzékük előtt. Min
sen előrajz nélkül, tisztára képzelet után a legszebb, legszinpompásabb
virágok kal festették tele a szobák falait. 1937-ben a párisi kiállítás magyar
:J9tlvillonjának egyik szobáját kalocsai asszonyok festették ki.

A harmincas években pusztulásnak indult a kalocsai népművészet

harmadik nagy ága, a kézimunka is. Itt is szervezésre volt szükség. Az
ügyes író-asszonyoknak rajzfüzeteket adtak, hogy azokba irják bele a
régi mintákat él; ezek után induljanak el a műoészkeiiés útján. Rövidesen
a. kötényeken, pruszlikokon, ingvállakon, kézellőkön, ingeken ismét meg
jelentek a szebbnél szebb minták és a nép visszatért a himzett kézimun
kák csináltatásához. Ezekben a himzésekben rengeteg virág szerepel sti
lizált formában. A virágok nevei is nagyon érdekesek. Ilyenek: kék kon
k6, csillagvirág, bodzavirág, piripara, sarkantyucska, búzavirág, tányér
ruzsa (napraforgó), iglicevirág, foly6kavirág. A virágok színét a /töve t
kezőképpen jelölik meg: tulipiros, csertői piros, libazöld, kislibazöld, kis
liba-sárga, pörkölt barna, lángszín, répapiros, szégyenpiros, mennyasz
szonypiros, irigysárga stb. A kalocsai kézimunka úgy készül, hogy az
író-asszonyok fehér gyolcsra vagy vászonra irják ornamenseiket. Bármily
nagy is a díszítendő felület, az anyag többszöri összehajtásáb6l keletke
zett vonalak elegendő keretet biztosítanak az asszonyoknak ahhoz, hogy
miután ceruzával még egy-két irányjelző vonalat húznak,' tintába már
tott üvegtollal megkezdjék a kiírást. Nem készítenek előre kompoziciót,
kompoziciójuk mégis tökéletes, a felületet bámulatos rajzkészséggel töl
tík be, arányosan, artisztikusan. A kiváló író-asszonyok nevét érdemes
megörökíteni. Ilyenek Király Ilus, Kalocsa város legrégibb és legtehet
ségesebb ír6-asszonya, akinek művészi munkái a városban és a környé
ken messze elterjedtek. Pirisi Julis, Vörös Maris, Zsubori Veron, Kovács
Anna, Cselik Rózsa, Iván Julis, Csanádi Mária, Tapolcsányi Margit, Ta
más Andrásné Kővágó Mária, a Vén-család asszonllúi, a bámulatos te
hetségű szakmári Szabadi Boris részben még ma is alkot6 és élő mű

1,észei a kalocsai "irás"-nak és himzésnek. (sz. e.)
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