heverteti, teljes közőnyösséget, sőt
hanyagságot tanúsít, súlyos mulasztást követ el és a közösség ellen is vét, mert a javak arra valók, hogy forogjanak és gyümölcsözzenek. Akinek "V1an", azért
van, mert okosan sáfárkodott, tehát megérdemli, hogy még kapjon,
akinek "nincsen", a saját hibájából nincsen, tehát önmagán kívül
senkinek sem tehet szemrchánvúst.
A példabeszéd, amelyben ezek a
szavak elhangzanak,
elsősorban
pers.:e nem az anyagi javakkal való
gazdálkodást tartja szem előtt. A

talentumok az Istennek adományai az emberek számára. Aki ezeket hűségesen kezeli, jól felhasználja, buzgóságának, iparkodásának mértéke szerínt még többel
kap Istentől, mert erre érdemesnek
mutatja magát. Aki azonban az isteni adományt, bármilyen kicsiny
legyen is az, elhanyagolja, megérdemli, hogy magát az adományt is
elveszítse. A formája szerint paradox kifejezés éppen kíélczettségével akarja aláhúzni a példabeszéd
értelmét: Az Istentől kapott talentumokat nem szabad olhanvagolni.
A.

NAPLÓ
A SZENTATYA AZ ÉLETFUNKCIOK MEGHOSSZABBfTAsAROL.
A bécsi Arbeiter Zeitung egyik közelmúltban megjelent számából értesültünk a Szeritatya figyelmet érdemlő állásfoglalásáról az életfunkcióik
meghosszabbítását illető orvosi problémákkal kapcsolatosun. Az erről
szóló érdekes cikket az alábbiakban szó szerínt közöljüle
Külföldi orvosok egyik kihallgatása alkalmával Pius pápa állást foglaIt az orvosi tudományelőrehaladásafolytán a vallásra nézve nehézséget jelentő azon problémával kapcsolatosan, mely a mestorséges újraélesztés és egyes életfunkcióknak rnestersérrcs meghosszabbítását Illeti.
Az újraélesztés technikája erkölcsi szempontból nem kifogásolható, mondta a pápa, de nem tekinthető az orvos kötelességének
A problémát egy osztrák orvos vetette fel, dr. Haid Bruno, az innsbrucki egyetemi sebeszott klinika érzóstclcnító-spactaléstáia. Ö tette szóvá a problémákat, melyck a lélegzés mestersóges folyamatban-tartásámál.
az újraélesztés és életmeghosszabbítás egyik speciálls esetében adódnak.
- Az orvostudománv számára többé-kevésbé értelmetlen a kérdés felvetése, hogy mikor án be az emberi halál. A fiziológia szempontjából
nincs tplajdonképpeni "halál". Az egyes testi funkciók egymásután "elhalnak". MegleheUísen hosszú idő telik el addig, amíg az utolsó
testsejt is halott. A halál pillanatának azt az időpontot tekinthetnők,
amelyben a szervezeten belül fellépő fogyatkozások már lehetetlenné teszik a beteg felélesztését, különösk éppen avt az időpontot. amelyben az
agysejtek már többé nem aktivizálhatók. Am ezt az időpontot sem lehet
rögzíteni, ez változik az orvostudomány előrehaladásúval. Évtizedekkel
ezelőtt még "haJott"-nak kellett tartani mindcn olyan embert, akinek a
szíve megszünt dobogrit. Ma már sok esetben lehetséges az elpihent szívet ismét mozgásra birni; a lélegzés mogszűnése sem biztos jele többé
a halálnak. S jöhet idő, amikor valamely újonnan felfedezendő módszer
révén az "agyhalál" is kiköszöbölhető, és ezen a területen elméletileg
egyre újabb előhaladások várhatók. Orvosi szempontból tehát egyszerűen lehetetlen választ adni a kérdésre, hogy mikor következik be "valóban" a halál. Az orvos csak azt állapíthat ja meg minden egyes esetben
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bizonyos idő elteltével a halál bekövetkezte után, hogy a beteget az orvosi tudomány jelenlegi állása szerint többé már nem lehet az életbe
visszahívni. Ekkor nyilváníthatja betegét jogi értelemben vett "halott"nak.
A vallás szempontjából azonban a legnagyobb jelentőségű a megválaszolatlan kérdésre adandó felelet. Ugyanis arról az időpontról van
szó, amelyben a lélek elhagyja a testet. Eddig az időpontig "él" az ember vallási szempontból. Ez időpont előtt köteles a pap a haldoklók szeritségét kiszolgáltatni, ez után a szentség érvénytelen. Pius pápa felhivta
a figyelmet erre a problémára, a nélkül, hogy magára a kérdésre válaszolt volna. Véleménye szerint az orvos dolga eldönteni, mikor lép fel
a halál. Ha egy határozott orvosi döntés lehetetlen, a szentség érvényességének kérdése nyitott marad.
Különösképpen a körül fordul meg a probléma: vért-e az orvos a
vallás ellen, ha a lélegcztetést, bár a többi testi funkció már elhalt, mestérségen tovább folytatja, hogy a beteg újraálesztésének lehetőségét megállapítsa? Másrészt: mely időpontban van joga az orvosnak az élet mestérséges meghosszabbítására vagy a felélesztésre irányuló ténykedéseket
abbahagyni? Szabad-e neki csak a legcsekélyebb árnyalatnyi lehetősé
get is elmulasztania ahhoz, hogy egy betegét megmentse? - A pápa
erről így nyilatkozott: Mindannak, amit az orvos tesz, a beteg beleegyezésével kell megtörténnie. Ha ez mély önkívületben van, fel lehet tételezní, hogy tiszta öntudata birtokában beleegyezését adná a mesterséges
lélegeztetéshez. Az ilyen ténykedés tehát nem erkölcstelen. Mínthogy
azonban nem tartozik az orvosi gyakorlat szokásos módszereihez, nem
tekinthető az orvos kötelességének.
BORSOS MIKLOS Kossuth-díjas szobrász kiállítása a művész rnunkásságának utolsó tizenöt esztendejét, legutolsó kiállítása (1943) óta alkotott legjava munkáit tárta a közönség elé. A Nemzeti Szalon termeiben
kő- és bronzszobrok, vörösrézdomborítások, plalcettek, rajzok és rézkarcok vallottak arról, hogy Barsos Miklós mai plasztikánk és grafilcánk
egyik legnagyobb értéke, a középkorú szobrásznemzedéknek - vm Tibor
mellett - immáron teljesen kiforrott mestere. Nemes formavilág, minden lényegtelen mozzanatot mellőző ábrázolásmód, érett kiegyensúlyo<.ottság, homéroszi derű, a klasszikus szépség keresése és megtalálása jellemzi Borsos kiteljesedett művészetét.
A katalógus előszavának írója helyesen mondja: "Minden alakján,
minden fején, a torzókat is beleértve, nyugalom ömlik el. Egyszerű mozdulatban ülnek vagy állnak; ajkukon finom mosoly, kifejezésükben harmónia, keresetlenség."
Művei az archaikus, praeklasszikus szobrászat iránti vonzódását árulják el, de tudomást vett a modern nyugati szobrászművészet prominens
mestereiről is, Maillol-tól és Despiau-tól kezdve Lipchitz-ig. Laurens-iq,
lIanry Moore-ig. Mindezek a hatások azonban tel.iesen megolvadtak BOTsos egyéniségének erős izzású kohójában, és a tűzből kikerült új anyag
iskolák és doktrinák felett álló, salaktalan és egyszeri.
Borsos Miklós nagyszebeni székely szülők gyermeke. Ötvenegy esztendős. Az első háború után a család Győrbe került, ahol az apa órásmesterséget folytatott. Borsos festőnek indult, sokat kóborolt Firenzében,
grecós önportréit és itáliai t'árosképeit ismerjük ebből az időből. Később ötvösséggel kezdett foglalkozni, és úgy elsajátította ennek a mesterséimek: minden csínját-bínját, hogy ma ő a legbravúrosabb ötvősünk.
igy jutott el a szobrászathoz.
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A kiállítás bemutatja azokat a vörösrézdomborításokat, amelyekkel
Borsos szobrászi tevékenysége elkezdődött. Tehenét vezető meztelen fiúcska, a szabad ég alatt alvó gubás pásztor, ballagó ökrök, fiatal leány báránnyal, vízparton álldogáló lovak, ezek a témái. Elsősorban a természet
és a természettől még el nem szakadt ember érdekli Borsost. Valami kii[önös báj, gyöngédség, törékeny finomság jellemzi ezeket a "trébelt",
kalapú It rézlapokat. A juhász állata mellett pihen, a holdfény őrködik
.elctiiik, a széy 'L'iruló leány kebléhez öleli a bárányt, egy ki nem állított (esztergomi. magángyü.itemcnyben lévő) domboritáson két leányalak
találkozik, egymásra borulnak: és egyikük egy virágszállal ajándékozza
meg a másikat. A két karcsú összeboruló figura remek háromszöges
!;ompoziciót alkot. Témái sokszor idillikusak, de az idill békés csendjét
némelykor fölveri a háború döreje: menekülő emberek futnak állataikkal.
A vörösl'ézlemezek mellett a 40-es évek elején kőszobrokat is kezd
alkotni. ,.A szobrászatnak nincs olyan témavariációja, mint a [estészetnek:
Emberemlékezet óta a szobrászat témája örök nagy banalitás. Kérdés,
hogy ezt a banalitást ki hogyan tudja elmondani a plasztika nyelvén."
I Pátzay Pál szanai.) Borsos szobmiban semmi irodalmias, romantikusan
.érsiekee", barokkosan patétilws, kiszámított jelleg nincsen. Arcmásainak nincs mimikájuk, a művész nem kiván imitálni semmit, műveinek
létjogosultságát azoknak az alaptörvényeknek érvényrejuttatása biztositja, amelyeket a híg naturalizmus (Szentgyörgyi, stb.) ebek harmincadjára
juttatott. Ha a konzervatívabb néző a Borsos-szobrok arányait furcsállja
és kioaásoiia, egy régi párbeszédet idézhetünk emlékezetébe. A műcsar
noki festő a század elején bírálgatja modern szellemű kollégája festményét. "Ejnye, de furcsa lovat festett, kollégám" - mondja. Mire a másik:
.,Én nem lovat [estcttem, hanem képet."
Kiváló korábbi munkája Barcsay Jenő festő bazaltból kifaragot~ arcképe (1943). A megoldás anyagszerű, a szó szoros értelmében "lapidáris",
az arc karakteret a legökonómikusabban és éppen ezért végtelenül er6teljesen fejezi ki. Altal.ában Borsos szereti a kemény, nehezen megmunkálható kőfa.itákat, bazaltot, gránitot, trahitot, tihanyi lávakövet. Szeret
megküzdeni a masszív anyaggal. Ez persze óriási technikai biztonságot,
fölény t követel. "Koszorús fekvő aktja" (1947) ősi nyugalommal, sejtelmes, titokzatos mosolyával mint az időtlen, egészséges női szépség jelképe emelkedik ki a carrarai márvány tömbjéből. Kosztolányi szép sorait lehetne a szobor alá írni: ,,0 Éva, Éva, régi, Éva, - hányszor eszembe jutsz ... - amint heversz, mindnyájunk édesanyja, - a paradicsomban, virágok és kígyók között, hajad szép sátorában." Egry József vörösmárvány arcmása (1951), barázdás arcával, révült tekintetével méltó
monumentuma ennek a fcstőzseninek, akit a jövő művészettörténete vaskos fejezetben fog tárgyalni. "TihanYi pásztora" (1952) és "Demeter"-e
(1953) magyar népi tipusok; a magyar fajta bölcs higgadtsága sugárzik
arcukról. A termékenység görög istenasszonya semmit sem veszített olümposzi fenségéből, hogy egy magyar parasztasszony vonásaival ruházta fel
a művész.
Érmei a műfaj remekei. A mai magyar szellemi élet sok kiváló alakját (Kodály, Rácz Aladár, Lyka, Kassák, Illyés, Németh László, P. Szedő
Dénes, Szabó Lőrinc. stb.) mintázza meg érmein. Tersánszky-plakett jén
az {ró jellegzetes mosolyát, Berda József költőnél a renaissance, sőt gargantllai életörömet, Barcsay .T enónél egy spekulativ (Nietzsche szavával:
apollóni) műl,ész elmélyültségét ragadja meg. A legnagyobb görög éremművészek, Aristoxenosz és a trák Lysimachosz hivatott utódja Borsos
"'1iklós.
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Mint grafikus is elől jár. Egy közismert megállapítás szerint a rajz
az elhagyás művészete. Borsos rajzain sokszor csak néhány (de tévedhetetlenül meghúzott) vonal van, de ezek a vonalak élettel és lélekkel telitettek. Sajnálatos, hogy ilyen kiváló grafikus alig foglalkozik könllvillusztrálással. Ismerjük ugyan néhány ilyen munkáját (Határ Győző és
Károlyi Amy verseskötetei, Devecseri Gábor gyermekversei, Vas István
és Illés Endre "Trisztán"-ja), de ezen a területen Barsosra sokkal nagyobb szerep várna.
Mondottuk fentebb, hogy Borsos a Dunántúlra került, és ott gyökeret eresztett. Nyarait Tihanyban tölti, egy kis villában, amelynek falairól saját maga faragta kőkutyák néznek a belépőre. S a kutyaalakzatok
alatt Illyés Gyula, a szomszéd szavai: "Nem haragom: alakom őrködik e
falakon." A tanévet Budapesten tölti Borsos, ahol már tíz éve az Iparművészeti Főiskola tanára, de amint véget ér a szemeszter, s kezdődik a
nyár, leköltözik Tihanyba. mert itt, Pannóniában, Augustus és Marcus
Aurelius egykori provinciájában, amely ma is tele van antik maradványnyal, emlékkel, izzei és hangulattal, érzi legjobban magát. Ez a táj
inspirálta őt "Pannónia" c. szobra (1957) megfaragására, amely a magyar
föld himnikus ünneplése és egyben Borsos eddigi munkásságának betető
zése. (Dévényi Iván)

A SZíNESFILM MŰVÉSZEI. Az a törekvés, hogy a filmen bemutatott képsor színes legyen, csaknem egyidős magúval a filmmel. Ez természetes is. A film oly csodálatos módon ábrázolta az életet a maga lüktetésében, mozgásában, olyan lenyűgöző valóság-élményt adott a nézők
nek, hogy önkéntelenül is felmerült a kívánság: mót; jobban közel ítsük
meg a valóságot színes ábrázolással. A filmtörténet ismerősei számára
köztudomású, hogy már 1899-ben (Meliós: Le Ccndrillon, Hamupipőke)
és 19D3-ban (Edwin Porter: The great train robbcry, a nagy vonatrablás)
- készültek színes filmek. Ezeket tcrrncsvetcscn kézzel festették. De a
technika csak a hangprobléma megoldása után, a harmincas évek közepéri
jutott el odáig, hogy úgynevezett egész estét beWlUí színosfílmeket gyárthattak a műterrnek, Egymásután készültek el al els,; nagy színesfilmek:
Mamoulian: Becky Sharp, 1935. (A hiúság vásárn) ; Kertész Mihály: Robin
Hood, 1938: és így tovább. Minél jobban tökéletesedett azonban a színcs
film technikája. érdekes módon annál világosabb lett a ténv: hogy még
a legkifogástlalanabbul fényképezett, előhívott és rendevett színesfilm sem
adhatta a valóságnak, a valóságban általunk látott szmeknck tökéletes
Illuztóiát. Így aztán a legkiválóbb rendezők le is mondtak arról, hogy a
valóságot naturálisan. természetbűen adják vissza a szó szeros értelmében, hanem inkább arra törekedtek, hogya színo'okel múvészi mondanívalót feiezzenek ki, hoav a nézőben bizonyos hariculatokat és asszociációkat kel ts enek, Így vált a szín a jellemábrázolás, a művészi alkotótevékenység egyik eszközévé, Némi túlzással clmondh rt luk, ho-tv a? a 5,,:íriesfilm. amely fekele-fehér kóniaval is uavanazt a művészi hatást kelti
(legföl iebb a tarkasátrot nélkülözzük az utóbbiban, él .f.errnésvethűsécet'')
rossz, hibásan megoldott szfnesfilm. A szín nem csupán a technika fejlő
désének jóvoltából filmhez adott "plus,,:" kell. ho-tv le"Y."n, hanem az alkotóművész, a rendező művészi clzondobkozásaioak kifejező eszköze is.
épnen úcy, mint a hang. a zene, a kütönf'éle bpállít:Ósok. a karnera rnozgatása. és így tovább. Nem vp 1etlen tehát, 1100:\' leülönösen az első idöszakban. a legnagyobb színesfi lm-slkorck mesef itrne-k voltak, mert ~"k
ben szabadon csanonahatott a rendező, az operatőr fantáziá'ia s a közönség sem a természethűséget kereste, mert már eleve más igénnyel ment
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el a moziba. (Például: Walter Disney: Pinocchio 1939. vagy Hófehérke,
1937. Victor F'lcming: The wizard of Oz, 1938; (Oz) Ptusko: Kamennij
cvetók (Kővirág) 1945; Paul Verhoeven: Das Kalte Herz (Kőszív), 1950.
vagy Baky József Münchausen-e. (1943.) De ha nem is mesefilm volt il
siker, hát akkor történelmi alkotás, mely megint csak több lehetőséget
nyujtotta szín deamaturgíal felhasznúlására. A már említett Hiúság Vásárán és Robin Hoodon kívül ilyen volt Victor Fleming alkotása, a Gonc
w ith the wind (Elfújta a szél), 1940; Lawrence Olívícr: Henry V. (1944);
Volker von Collande: Das Bad auf Tenne, 1943 (magyarul: Botrány) és
igy tovább.
Manapság a világ nagy filmgyáraiban, az elkészült alkotásoknak va,
Iamivel több, mint a fele színes Iflm. Éppen ezért minálunk is sok színel i.met vetítenek. Nézzük meg most: hozvan alk almaxzák a színesfílmdramaturgiát nálunk az utolsó negyedévbon bcmut atott filmek.
A nagy átlagból - tehát csak a]C"gutóbbi negyedév bemutatóiról
.ru nk - Michael Powell-Emcric Prcssburr.cr : The tales of Hoffmann
(Hoffmann mesci) és Rornm-Csuhrnj: A negyvenegyedik című filmjei
r.rnell.cdnck ki. Most természetesen nem ma;c;ukat a filmalkotásokat mél,~t_iuk teljes egés:~ükben s nem is erkölcsi mondan.valójuk Iónyegét illé ,öen foglal unk állást, hanern a sz ínck alkalmazúsút boncolgatjuk.
Mindkét film roppant tanuisagos cl sz ín-dramaturgia alkalmazásc
szernpontjából ; sajnálatos, hogy kr itik.usaink úgyszólván egyetlen szót
sem vesztegettek erre a problémára.
Michael Powell és társa, a Magyarországról elszármazott Pressburger
Imre már a negyvenes évek óta mint a színesfilm bűvészei ismeretesek.
Tudatosan arra törekednek. hogy s'~ínnel és hanggal keltsenek olyan aszszociácíókut a nézőben, amilyeneket más művészet alig, vagy csak neheze1 tud kelteni. Talán emlékeznek még olvasóink valamikor 48 körül
bemutatott Ii lmjük re: Diadalmas szerotern. Már ebben is több olyan fogást alkalmaztak, mclycket azóta tucatjával másolnak a többi rendezök.
Az ötvenes években érdeklódésük az opera- és balett-film felé fordult.
iVIE'galkották a Red shocs (Vörös cipellő) című színes balettfilmjüket, ami
il Hoffmann meséi előfutárának tek inthető. A mozgás, a balett lendületét
és varázsát próbálták filmen érzékeltctní. A Hoffmann mcséiben láthattuk, milyen jól sikerült törekvés üle Pedig ez a film igen nagy feladatot
rótt a rendezökre. ők tudatosan operafilmet. balettfilmet akartak készíteni s ez igen nehéz dolog. Már eleve éreztették a nézővel szándékukat.
például azzal, hogy a feliratokat nem a szckásos hangulatfestő zene, hanem hangolás zaja kísérte, a végén pedig Sk Thomas Beecharnot láthattuk, amint az utolsó akkordokat vezényli. Ilvmódon tehát mintegy
közölték a nézővel, hogy figyeImét ne annyira a cselekmény változatosságára és .Jzgalmasságára", mint inkább a színck, a mozgás harmóniájára, illetve az e harmoniák keltette jelképre koncentrálja. A film ugyanis
jelképekkel dolgozó alkotás volt - mínt Powellék mindegyik filmje és az élet három nagy tipusát kívánta érzékeltetni. Nem sikerülhetett ez
tökéletesen, mert hiszen E. T. A. Hoffmann meséinek világa és Offenbach
zenéje között lényeges különbség van, ennek a filmoperának pedig e
kettőt kellett összeeaveztetníe. Részleteiben azonban tökéletesen sikerült
a film. Hogyan alkalmazták a rendezők a színeket ? A következőképpen.
Nem törekedtek naturális színek visszaadására, hanem például - jellemeket ábrázoltak. Emlékszünk az intrflcus-főhősnek, Hoffmann ellenpólusának bemutatására? Felükől fényképezve látunk egy szinházi várócsarnokot; majdnem teljesen fekete, gyakor-latilag színte valószínűtlen:
viszont komor, sejtelmés hangulatot áraszt, Három szék, három vakítóan
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piros szék helyezkedik el középen ; s most suhanó-surranó léptekkel nézünk! - besiet az intrikus, lobogó köpenyével megkerüli a
három széket, gondosan, S alakban és látszólag teljesen röiosiegesen.
Miért ez a mozgás a három, azonos színú szék között ot Mert a rendező
előrevetítette ennek a körmönfont Gonosznak szerepét: három ízben csalja tőrbe a naiv költöt, Hoffmannt, s mind a háromszor pusztulás, halál,
piros vér mtrikájának következménye. A néző ben természetesen ahgha
tudatosul a rendezőnek ez a szándéka, viszont mindenk ívcl síkcrü! éreztetni, hogy baljós események gonosz előidézőjét lútta. A Iőhosnő sajátos.
bonyolult egyéniséget VIszont a rcmekbcsikerült, felejthetetlen balettjelenet mutatta be. Figyeljük csak meg a rendező a.nkotóművcszetct: nem
csupán a táncosnő, Moira Shearer remekelt magával a tánccal. hanem a
rendező is, aki elmosta a térbeli határokat és unom színekkel vette körül a libegő-hajlongó ballerina alakját. Ezek a színek a képzelet szírie i
voltak s hol vidám könnyedséget, hol szomorkás bánatot, hol sötét tragédiát érzékellettek a nézővel. A kocsmában életrekelt középkori ornamentika viszont minden meseszerú sajtelrnessége ellenére olyan volt.
hagya néző tudta, itt most mesét lát a mesében, ami nem tartozik szorosari a tárgyhoz, hanem az oífenbachi, játékos zene ritmusát követi. Az
Olympia szalonjában lejátszódó képsorok viszont csupa derűs rózsaszint sugároztak, megint csak nem reális színeket, és mintegy érezteíve
velünk, hogy ugyanazon a szernüvegen át látunk mindent, mint amit
Hoffmann is viselt akkor. Moira Shearer t, aki lepkekönnyedséggel szárnyalt néhány képsorral előbb, itt nem csupán művészete miatt láttuk oly
bábszerűen nehézkesnek. esetlennek, hanem arcát, alakját is mestcrkélt,
"csinált" színűre fotografálták s a karnera is nehézkesen mozdult vele
együtt ide-oda. A velencei jelenetben Ludmilla Cserina. a másik balettmüvésznö komor. fekete kosztümje és a táj egyáltalán nem velenceieri
derűs színei komor tragédiát sejtettek velünk, mintha csak miránk, nézőkre vetítődött volna a képsorban szereplő Slernihl kapitány ördögnek
eladott árnyéka. Röviden: a film színeít nagy gonddal alkotta meg a
film rnűvésze, hogy azok a nézőt hangulatilag az általa kívánt irányba
befolyásolják és nem kívánt "hiteles" szín-környezetet teremteni. Ezzel
a filmmel nagyot lápett előre az angol film-művészet, bizonyítva, hogy
továbbra is Nyugat-Európa legjobb színesfilm-alkotói közé tartoznak, a
Moulin Rouge és Romeo és Juliájuk után is.
Ezekután persze könnyen azt hihetnénk, hogy a valóságot ábrázoló
realista filmalkotásban nem sok szerepe van a szín-dramaturgiának. Pedig avatott rendező kezében igen nagy szerepe lehet. Ellentmondás ez?
Semmi esetre sem. Nézzük meg például a Negyvenegyedik képsorait. Sivatagban vagyunk. Holtfáradt katonák csoportja bandukol. Ki tudja,
mikor érnek vízhez, ki tudja, életben maradnak-c egyáltalán? A sivatag homokja vöröses-sárgás, izzó, szinte fáj a szemnek, a néző szemének.
Pár képsorral előbb, mikor még vidáman és magabiztosan küzdöttek
ugyanezek a katonák, a sivatag színe más volt: könnyed-sárgás, közömbős sívatag-szín. Később viszont, mikor már egymás után hullanak el
a fáradt emberek s egy-egy kereszt vagy puska jelzi csak sírjukat, a
homok színe hamuszürke, ijesztő, halottszínű. Sivár, kétségbeejtő, /elviselhetetlen szín ez. Ime, a rendező élt a szín eszközével, nem elégedett
meg szepen fotografált tájfelvételekkel, melyek csak önmagukban szé.-.
pek, még ",realisták" is, de a cselekményhez semmi közüle. hanem leírt,
jellemzett színeivel, Azért nagyon érdekes e film példája, mert Csuhraj
rendező mestere, Mihail Romm nagyjából ugyanezt a témát fekete-fehér filmen egyszer már megcsinálta. (Sivatagi tizenhármak: trínádcaty,
felülről
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1937.) Míg azon a filmen a rendező más eszközökkel érte el ugyanezt a
hatást - például a homokban akadozó lábak, arcok, stb. - addig itt
főleg szmekkel dolgozott az alkotóművész, helyesen, mert élt a lehetősé
gekkel. Valószínűleg maga Romm adta tanítványának a leckét: oldja'
meg a sivatag poklanak ábrázolását a szín eszközeivel. A tájfelvételeket
is érdemes megfigyelnünk: a fellegek mőgött bujdosó hold képe komor.
eLkeseredett lelkiállapotokat, baljós eseményeket jelképez, míg Viszont
a derűs táj derűs hangulatnak felel meg. Mikor viszont az egyik őr elalszik és otthonáról álmodik, - vízről, amit most annyira nélkülöz napraforgós kískcrtről, parasztházikóról : akkor a szekottnál élénkebb,
más színek éreztetik velünk, hogy ez csak álom, képzelődés csupán. Még
egy példa: mikor a lakatlan szigeten a férfihős Robinzon történetét meséli, a leány arcát látjuk, amint hallgatja őt: s arcán a tenger vize úszik
át, a vízben pedig ezernyi apró, vakító, tündöklő kis csillag sziporkázik,
a lány boldogságát kifejezendő. Erezzük. hogy most szerette meg igazán
a mcsélőt. Ez a képsor a színes film történetének legszebb fejezetei közé
tartozik mind müvészí lelemény, rnínd technikai kivitel szempontjából.
Fekete-fehér filmen ezzel a dramaturgiai fogással v1agy egyáltalán nem,
vagy jóval kevesebb eredménnyel élhetett volna az alkotóművész.
Láttuk tehát, hogya puszta techntkai, a mégoly pontos színekct
visszaadó színesfotograf'álás még nem eredményez műalkotást. A színek
dramaturgiai mondanivalóval kell, hogy bírjanak. Amelyik film csupán
arra törekszik, hogy a fölvett képsor valamelyik részlete minél pontosabban adja vissza a Iefotogratált tárgy színét: nem sokat ér. Pedig nagyon
sok ilyen filmet láthattunk.
Érdekes módon a kitűnő fekete-fehér filmeket produkáló franciák
és olaszok mondhatní egyáltalán nem tudnak szmes filmet csinálni; ezeket vagy angol -rendező rendezi, vagy angol, esetleg német operatőr fényképezi. Ime, ez a negatívum is bizonyítja, hogy a színes film mennyire
nem csupán technikaí, hanem igenis dramaturgiai probléma; sőt bizonyos fokig más műf'aj, éppúgy, mint ahogyan a rézkarc különbözik a
színes freskótól. Egyeis rendezők - példáulOrson Welles - egyenesen
húzódóznak a színesfilmtől.
Ezért tehát a színes filmeket nern szabadna csupán egy költségesebb
változatnak fölfogni, amibe "mindent beleadták", hanem dramaturgiailag
is meg kellene őket oldani. Ezért olyan csapnivalóan rossz például Hans
Műl1er: Koldusdiák című alkotása, mert ebben a szfn nem más. mint
üres dekoráció. Ezért nem igazi színesfilm Bán Frigy-es "A császár parancsára" címú darabja, mert a szín alig több, mint puccos, dekoratív
tarka-barkaság, mínt hatásos kosztümök fokozotit érvényesülési lehető
sége. Nem elég az operatőrre bízni, hogy technikailag oldja meg a színes felvételt, közben pedig fekete-fehér filmben gondolkozni, terv-ezni,
rendezni. A rendezőnek a színcket is meg kell terveznie. Miakik Károly
Liliomfijának egy-két villanása, Nádasdy-Ranódy Ludas Matyijának
néhány képsora mutatja, hogy többre is képesek lennénk N.
EGY KIS NÉP SZERÉNY FJS PURITAN lRÖJA, mint amilyen
Ramuz volt - mint aminávé Ramuz lett irói pályája folyamán - aki a
kis Svájcon belül is csak a RhOne-vőlqu vidékét és népét ábrázolta mű
veiben - adhat-e az életről olyan szép és tág értelmezést, amely túl a
földrajzi vagy etnográfiai ériiekesséoen, emberileg s művészileg is gazdagíthat bennünket?
Ezt a kérdést teszi fel jeles műfordítónk, Gyergyai Albert Ramuz:
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"üldözött vad" című, magyar nyelven most megjelent regényének fordítói előszavában.
A kérdés első pillanatra talán banálisnak tűnhetik és rögtön kínálkozik is rá az elkoptatottan banális felelet: hogyne, hiszen a csöpp ben
benne van a tenger.
A regény elolvasása után a felvetett kérdés már nem hangzik ilyen
szürkén s a fordítónak - aki az iróról, a történet szinhelyéről és világirodalmi rangjáról is hűségesen tájékoztatni akarja az olvasót, feltétlenül fel kellett tennie ezt a kérdést.
"Jean-Luc persécuté" a regény eredeti címe. Jövőre lesz ötven esztendeje, hogy először jelent meg, de félét'század után ís frissen, mai sőt öl'ökké aktuális mondanivalójával, csipős hegyi levegőjével, derült
égboltjával és az égbetörő hegyek fölött kerengő, gomolygó viharfelhői
vel lép elénk. Torténete egyszerű, mint általában egyszeríIek a.,nagy
történetek". Szereplői között nincsen egyetlen sem, akit "hősnek" mondhatnánk., hacsak Jean-Luc nem az, a vaudi vidéknek ez a kopott hegyiembere, aki a maga együgyűségében mindhalálig fel sem tudja fogni,
hogy az ő csendes életében a legnagyobb emberi tragédiák teljesednek
be. Feleségével, Christine-l együtt úgy ténferegnek a vesze.itő szakadékok szélén, mintha csak játszadoznának, incselk.'ednének sorsukkal: mintha az egész élet egy vidám vasárnapdélutáni falusi játék volna, melynek
halálos vége szakad, dehát a játéknak az a természete, hogy tuicaoássa!
éppenúgy végződhetik, mint sírássaL
Erről a Christine-ről nem lehet azt mondani, hogy a "végzet aszszonua", hogy eleve a bűnre és hűtlenségre született megrcmtója egy
férfi életének. A regény végéig ki sem derül, hogy tulajdonképpen mi
a bűne és miluen nagy. Annyi bizonyos, hogy nem azért ment feleségül
Jean-Luc-höz, mintha szerelmes lett volna belé és az életét éppen ezzel
a férfílJal akarta volna összekötni, Tudja is ő, hogy miért éppen JeanLuc felesége lett? Szeretett valakít, aid. nem vette feleségül és akihez
még házaséletében, még a gyereke mellől is "el-el .iár" és ahogyan férjének ís bevallja: bizony nagyon vágyakozik a csókjaira és miért ne
csókolhatná meg Auqust.ui Crettazt?
Ezzel az első hűtelen csókkal indul el az a piciny görgeteg, amiből
lavina lesz és a végén maga alá temeti Jean-Luc egész család.iát.
Nagyon is szűkre határolt, nehány hegy által körülfogott horizmzton belül, egy roppant szegényes emberi élet keretében örvénylik a történet, de a bárhol élő és minden kor emberének, embel'i történeteinek
minden titka ott van benne és ez az, ami a világirodalom nagy művei
közé sorolja Ramuz művét.
Charles Ferdinand Ramuz tizenegy nagyobb munkája között egy
sincsen, amely az "Üldözött vad"-hoz hasonlóan ne egy bibliai parabolát
aktualizálna. Aki olvassa a műueu; lépten nyomon találkozik vagy egy
ószövetségi, vagy egy ujszövetségi irodalmi parafl'ázissal. Még stílusán,
hangján és embereinek mozgatásán is megérzik ez a Bibliából vett időt
lenség és örök aktualitás,
"Hát őrizője vagyok-e én testvéremnek ?" - Ez a káini visszamorgás a tulajdonképpeni mondanivalója ennek a Jean-Luc történetnek, Legalábbis a katolikus olvasót ez ragadhatja meg elsőbben- a regényben,
mint akármi más. Jean-Luc egy közösségben él. Méghozzá t'allásos yJ)zösségben. El az édesanYJa, rokonokkal van körülvéve, emberekkel, akik
voltaképpen szeretik is őt és szánják a maguk módján, de senki nem
akad, aki megmentené a végzet felé rohanásábóL
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Ott van a falu házai között a hatalmas templom - sőt egy rend,házról is szó esik - , szólnak a harangok, árad az ének a templom falai
koziil bele a tájba es: elvész egy ember. Az utolsó nagy kerqetésben,
aminek során a már megőrült Jean-Luc szakadékba veti magát, részt
vesz eg]} unokatestvér is. Félreértés ne essék: nem azt tiuinuotiuk, hogy
a regény equetleti oldalán sem tűnik fel a pap alakja. (Ramuz, nagyon
is jól tudja, hogy mit akar ezzel jelezni.) Dehát hol van a pap, hol van a
jó pásztor, aki utána megy az eltévedt jószágnak és hol van az együttérző kötelesség, melunek fáj egy ember boldoqtaumsáqa és elpusztulása?
Miféle társadalom az, melu ily könnyedén elereszt maga közül valakit
és miféle kegyetlen törvény parancsol azoknak az embereknek, akik egy
gyermeke halála miatt az őrületbe induló édesapa fájdalmából is tréfát
tudnak űzni? Ez volna az ember sorsa? A bűnnek és átoknak az út.fa
az emberi sorsok történetében? - Ramtiz nem azt áHítja, hogy így van,
de csendesen patakzó epikájával elsikoitja. d világ panaszát, hogy JeanLuc kétségbeesett hangját csak úgy visszhangozzák a hegyek. Kiszabadul
a vaudi katumbo; ez a kiáltás az emberségesebb életért, az új világért,
melyben visszájára jobban mondva: színére fordul a káini szó ígenis, őrizője vagyok az én testvéremnek !
Es ezt a kiáltást nekünk, keresztényeknek kelt először meqtuillanunk, akik nem a 1,égzet és a kikerülhetetlen bukás, hanem a megváltás
hite szerint élünk. (m. f.)

AZ OLVASO NAPLOJA. A közelmultban annyi többé vagy kevésbé
sikerült Mándy-utánzatot olvashattunk, hogy már igazán időszerű volt
magának a mintának a megjelenése: az Idegen szobák című elbeszéléskötete, mely az írónak az utolsó nyolc-tíz évből való java novelláit tartalmazza.
Mándy Ivánnal is olyasmi történt, mint - természetesen mutatis
mutandis Weöres Sándorral. Mondhatní némán voltak jelen írodalmunkban, és szinte iskolájuk nőtt anélkül, hogy ök maguk a friss megjelenés élőszavával nevelhettek volna. Vakmerő stílusújítás, új utakra
kanyarodás, merész szürrealizmus látszatát keltették olyan - viszonylagosan valóban újnak ható - hangok, amelyekben a tájékozottabb fül
nyomban fölismerte mégcsak nem is világirodalmi írúnvoknak, hanem
a gyakorlati irodalmi életből kiesett korábbi hazai kezdeményeknek és
eredményeknek a visszhangját.
Az, hogy ezek a korábbi törekvések tovább hatottak és termékenyeri
ösztönöztek új írókat, miközben a kezdeményezők, a ,.mesterek" többnyire az irodalom másod- vagy harmadlagos területein dolgoztak és a céhbeliek körén kívül jóformán el is felejtették öket, (a céhbeliek közül
pedig nem mindenkínck volt irodalmi érdeke, hogy nyíltan. megvallottan, emlékezzék rájuk) - ez a fölszín alatti tovább-hatás nem volt baj;
ellenkezőleg, egészséges jelenség volt. Arra vallott, hogy a fiatalabbak,
mikor tájékozódni akarnak (és többnyire csak hazai viszonylatok között
tá iékozódtak), jó érzékkel, mintegy a tehetség természetes vonzóerejével
rátalálnak arra, ami a stílus. megformálás, modor és kifejezés friss lehetőségeit tária föl előttük. így vált érezhetővé egy időben a költészet
legjobb áramában Weöres-hatás - Weöres jelenléte nélkül, s a fiatalok
java prózajában Mándy-hatás - Mándy jelenléte nélkül. A régi, elfogyott, nem is mindig hozzáférhető művek hajszálgyökereket növesztettek, s ezek a gyökerek a fiatalok legigényesebbjeihez továbbították a
.számon kívül maradt" művek termékenyítő nedveit.
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Az így létrej ött alko tások azonban nem rnindig voltak egészségesek.
A nem e gészen természetes l égk örben, a nem eg és zen természetes v érleeríngés folyt án m é g kitűnő tehetségek egyensúlyérzéke is bizonytalann á
vált; a szervezete k fejlőd ésében részben a pangás, részben a túlburj ánzás tünetei jelentk ezte k ; iro dalm i környezetü k összeí üggéseib ől kitépett
s át plá n tá l t irid ák hol pol ípszerű , ezerkacsos, a laktalan ór iá sh inár r á te rebélyesedtek, hol ös ztövér t öv issé aszal ódbak. Az irod alomn ak hovatovább
halaszthatatlan érdeke lett, ho gy hel yreálljon nemcsak a t ermészetes értékrend, hanem - ezze l p á r hu zamos an - érvényesüljön a fejlődés t ermészetes m enete is : hogy tudniillik a r eális, mí.ndermapí gya kor lati él etben is ott le gyen, és a m a ga jogos helyén legyen - necs a k a z, a m i let t
valarn i b ő l , h anem az is, ami bő l az u tá na következő do lgok kö vetkezt ek.
Ez a t ermészet es fejlődési és érté krend ma m ár nagyjában helyreá llt, egyszerűen azzal, hogy az elmult évtized ben k ellőképpen n em
méltányolt, v a gy kellő t er et n em kapot t ír ók m ű ve í n ap világot láttak és
c áfolhat a tla n tanus ágot t ehettek a m aguk é r té ke i ről és j elen tő ségérő l.
M indenki - k rítík u s is , közöns ég is - e lle nőr iz het i: val óban érték-e
egy -egy mű , valóban j elentős-e egy-egy pálya , s a jelentőségérő l ke r i ngő
hírek nem téve dés en a lapultak- e, A maga iro da lm i té r képén ki-ki a
helyére tehet i a do lgokat, hogy a forráso k - a t ermészet rend je szer in t
- elő bb le gyene k a p atakoknál , m ég a k kor is , h a a pa takokn ak tiszta
vizük és erős sodruk van.
Az Id eg en szo bá k is egy, fiata l, irodalmun kban egyáltalán nem ismeretlen n ov ellista szem lé let és st ílu s magyar forr ását rnutatja meg (és
még világosabban, sz in te a z in f lagra n ti vitathatatlan szernlélcte sségév el
mutatn á, h a az e gyes n ovellák u tán - legalább a tar ta lo m jegyz ékbe n keletkezésük évszám a is szerepel ne), Termés zetese n M ándy Iv án sem a
semmiből u grott elő teljes vérte zetben ;' annak a stü usnak, szemléletnek,
annak a novellafaj t ának. a mi oly saj átosan a z öv é, megvannak az elő z
ményei, rn ind a h a za i, mind a világirodalom ban. Ha m a gya r előde i t kere ssü k, els ős orban bizony ára G ell éri Andor End rét kell em lí t enü n k , (ak iről e gy jófülű , tájé kozott jövendő irodalomtörténész, kellő tá vlattal, ali ghanern m e g fogja á lla p ítani , hogy a harmincas-ne gyvenes évek m a gy ar
p rózáj áriak legjelentősebb , le gúttö rö b b és legnagyobb hatású al a kj a volt).
De a [á tékos- irónikus tü ndér-csillogás helyett, am i Gellé r i Ic gcsalha.ta tla na bb u l egyéni von ása vo lt, Mándy Iv ánnál in kább v a tt ás, tom pító kö d
lepi a dolgo k at, fi nom gyön gyszür k e fá tyol - vagy a kemé nyeb b és ke gy etleneb b novellá kban vala mí é let , sz rl ánkos, föl s zabd al ó fén y , min t a
na gy on él es n yári napok tükröződő , szemet szi nte sz úró vlllogása. Amaz
Mándy han gjának foj to t tan érzel mes moll változa ta, emez a z üve g él e t.
kemény dur - de végs ő forr á sában, v a lahol az él m é n yalapállásá ba n,
az iró v ilághoz val ó vi s zon yána k alaphel yze tében l írai. El s ős orban t alán
a z é let iránt v a ló fi nom, burkolt r é s zv é t éb ő l , valamí m ély b els ő m a gányoss á gból (majdnem azt lehetne mondani, h ogy á r vIa ságbó l), s a sz eret etnek. humamitásnak abból a leplezet t igén yéb ől k övetkezől eg, am ely
Iigy elrn ét oly állh a tatos an fordítja a z éle t boz ótj ának csetlő- botló kise m be rei, sod r ódó fig u rái, ügye fo gyott j a i, vagányai és v alamí e gziszt enciális magány bél yegét h ordó k is vadorzó í fe lé - s am i még gr oteszk
alakja it s ze rnl é l ő iró n iájába is belelop valamí tragbkus a lapízt. Valam i
olyasmit, h ogy az élet végzetesen ismétlődő f élreért éselben, kicsinyes
kom iszsá gai ban és vé gl eges, végs ő m a g árautaltságáoan majdnem elviselhete tl en; s mégis v an benne vala m i, a mi szé p pé és elv i selhető vé tesz i
éppen azért, mert ilyen.
118

Hogy mi ez a valami ? Részben talán a lejketlen. rideg, gonosz vagy egyszerűen csak közönyös - emberi viszonyhatok sajátos, rejtett
lelkessége, valami sajátságos költészet (de nem csillogón, hanem a qrisaille-ok jellegzetes tornpaszürke tónusában), ami a valóságnak, minden
és mindenfajta valóságnak immanens tartozéka Mándy Iván írói élményében és szemleletében. És részben talán a múlókonysága, a törékenysége, azaz egzisztenciális szomorúsága, ami csak annál szebbe, értékesebbé teszi, hogy eayáhtalán létezik.
A valóság látásának felel meg a valóság-ábrázolás stílusa: szaggatott, sokszor éppen csak jelzésekre szorrtkozó, erős, de sosem terjengő
sen fölvetített hangulatfoltokkal dolgozó stílus ez; minél szűkebb területen minél sűrítettebb és sokrétűbb, mi nél teljesebb valóságrmyagot akar
tömöríteni. Ezért cswk az ábrázolás szempontjából Jeglényegesebbet ragadja meg - és olykor vázlatos Lesz. Máskor viszont maga a történet ami nála mondhatni programszerücn másodrendű - annyira szétatornizálódík az egymást váltó képfoltok sorozatában, hogy talányos mamd,
úgy kell kihámoznunk a lazán egybefűzött jelenetsorból. De Mándy Iván
nem is akar eleget 1enni a közérthető, világos, kidolgozott cselekményvonal klasszikus követelrnényónek ; s ebben a modern novella-arodalom
egyik nagy irányának törekvéseivel halad egy úton.
Visszaadni a valóságot, súrítetten, abban a természetes dezorganizáltságában, ahogyan a közvetlen szemlélet számára mutankovik ; tettenérni, leleplezni a valóságot a maga örökös status nascendijában, mielőtt még elemeit rendeznénk, logikussá konstruálnánk s ugyanakkor
mindezt müalkotásban tenni, ami mégiscsak 'kompozíció, írányitottság.
terv és cél; úgy ábrázolni a szétf'olyót, hogy rníközben órzókeltetjük
cseppfolyósságát, mégse Iolvjck szót: ez ennek a módszernek a nagy
problémája. Mi tartja össze a szinte centrifugális erővel szétf'utó dolgokat? Egyrészt a jellem: a kaleidoszkop-tükrözósekből kíbontakozó karaktcr - az Idegen szobák novcl láiriak egy része ilyen modern technikájú jellernrajz (ügynök a kórházban, Egy esküvő). Másrészt a hangulat
- de a szónak egy sajátos, objektív értelmében, mint a valóság egy szeletének sajátos légköre (Seiirke ló, Fától fáig, Utcák). Vagy mégiscsak
az írói valóság-rendező, szorkosztő, konstruáló szándék, cselekményaIakító törekvés (ha ez a cselekmény nem is a novella ortodox műfaji szabályainak megfelelöen kidolgozott) - s talán éppen ezek a kötet legerő
sebben ható darabjai (Dinnlleevők, Napozás közben, Szoba a harmadikon).
Mennyire volna teherbiró ez a stílus és módszer novellánál nagyobb
arányú vállalkozásban (hiszen kerek tíz éve nem jelent meg regénye
Mándy Ivánnak); mcrre fognak haladni az író útjai az Idegen szobák
összegezésa után; el fogja-e kerülni a modorosságruak sajátos modorában
rejlő veszélyeit; a dolgok keményebb kik alapálása felé tart-e majd (ami
bizonyára szerenesés törekvés volna), vagy éppen megfordítva, még erő
sebb főloldásuk felé (ami már nem válnék javána művészeténok):
minderre majd jövő művei felelnek.

* * *'
Mészöly Miklós, a Sötét jelek

című elbeszélés-kötet írója nagyon figyelemreméltóan tehetséges novellista, aki mintha félreismerné kissé 'l
saját tehetséget. Miritha erőszakolná egy bizonyos iránvba, és ez a jó.
egészséges tehetség csak vonakodva, kelletlenül engedelmeskedik. Tíz
évvel ezelőtt jelent meg első (s egy ifjúsági mcsekönyvét nem számítva egyetlen) kötete, s ez alatt 'a tíz év alatt lapjainkban sem sokszor találkozhattunk a nevével ; talán ez az akusztikátlanság az oka annak, hogv
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nem hántotta le magáról azt, ami teher és fölösleges. Persze négy fal
között bajos fejlődmi; még a legerősebb tehetségnek is szüksége van a
nyilvánosságnak valamilyen légkörére ahhoz, hogy alakulásában - éppena visszhangnaík, a nyilvánosság ellenőrzésének segítségével - csíszolódjék, formás sá formálódjék. Mészőly Miklósnál mintha egyelőre leginkább ez a formálódás és formásság hiányoznélc
Azt mondja egy helyütt (az egyébként nagyon jó StigLic című hoszszabb elbeszélésében): "Sose volt szenvedélyem, hogy homályos históriákat megf'ésűljek, csupán csak azért, hogy megnyugtatóbban hassanak"
- s ez bizonyára több novellakezdő stiláris fordulatná1: alighanem esztétikai álláspontja Mészöly Miklósnak. Nos, nagyon jól tudjuk, hogya
modern vilá,girodalom novella-termésének egy tekintélyes részére, sok
angol, olasz, német, francia novellistára jellemző, hogy szakítva mind
a klasszikus, mind a naturalista, mirid a lélektani novella "szabályosságával", az élet "homályos históriáit" nem fésüli k meg, csupán azért, hogy
megnyugtatóbban hassanak, hanem meghagyják őket homálvosságukban,
sokértelműségükben vagy egyszerűen csak (többnyire látszólagos) értelmetlenségükben. A régi típusú novellában általában (bár nem míndig) volt valami tervszerű rendezettség: az író - hol tapintatosabban.
hol erőszakosabban - úgy irányította a dolgok menetét, hogy végülis
kikerekedjék belőlük valami: csattanó, tanulság, "értelem". Mindenki
ismeri iskolai emlékeiből a szokványos kérdést (sajnos a műalkotások
nak ilyetén módon való számonkérő szemlélete nem szorítkozik csak az
iskolakönyvekre) : "Mit akart mondaní az író ezzel meg ezzel ?"
Mít akart mondani ? Egyik zeneművével kapcsolatban egy hölgy tette
föl egyszer ezt a kérdést Sztravinszkinak. "Mit akartam mondani vele?
lepődött meg a nagy kompomsta. Mais rien! Semmit! Egyszerűen zenét alkottam." - A modern költő, a modern novellista is így van (persze nem mindenki és nem mindig). A maga módján "zenét alkot" - a
versnek. a novellának bizonyos értelemben autonóm mondanivalója van
(amiből persze erős félreértés volna azt következtetni, hogy ennek az
autonóm rnondandónak - de a maga művészí autonómiájában ! - nincs
szociális funkciója).
Csakhogy ennek az autonóm világnak is megvannak a maga törvényei; az autonómia csak a dadaizmusban (és a szürrealizmus kamaszkorszakában) jelentett egyben anarchiát is. Ahogyan a kubizmus lényegében nem de-komponálás volt, hanem re-komponálás (azért bontotta
széjjel a dolgokat, hogy utána keményebben rakhassa össze őket): a
modern vers, modern novella is az adott valóságnak nem végleges szétoldása, hanem szétbontott elemeiből való újraépítése - művészi rpegkomponálása. Kétségkívül nem kell a homályos históriákat úgy "megfésülni", ahogyan a naturalizmus tette a maga mindenáran dokumentálni
akaró erőszakosságával; de a homályosságet mégiscsak át kell járnia valamilyen művészi világosságnak, a szó nem logikai értelrnében vett értelemnek; a műben még akkor is kell bizonyos belső művészí kerekségnek,
zártságnak, befejezettségnek lennie, ha történetesen a világ folytonos tovaáradását, az élet állandó befejezetlenségét akarja érzékeltetní. Ilyen
értelemben a katarzis egy nemének minden múalkotásban meg kell lennie; mert ha nincs meg benne, akkor művészileg is nyugtalariítóan hat nem elégít ki, valami fogyatkozását érezzük, valami szerví hibáját nem a létnek, amit ábrázol vagy kifejez, hanem neki magának, a mű
nek, a mű hogyanjának: annak, ahogyan a dolgokat ábrázolja, kifejezi,
elmondja. Mimdez, amit itt Mészöly Miklóssal kapcsolatban mondok,
ugyanígy áll a rnodern irodalomnak mindazokra a törekvéseire is, ame-
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lyek érezhetően az ő közelebbi vagy távolabbi, közvetlen vagy közvetett
példaképei voltak. Azért, mert egy-egy irányt egy-egy külföldi nagy vagy esetleg csak divatos - név pecsétel, még egyáltalán nem bizonyos,
hogy az az irány művészileg jó. Az utolsó ötven esztendő világirodalmában - egyáltalán művészetében - éppen elég gyorsan tűnő üstököst s
éppen elég csií laghullást láttunk ahhoz, hogy kissé bizalmatlanok legyünk
a rakoncátlan új kometák iránt, s kitartóbban szegezzük szemünket az
állócsillagokra.
Mert Mészöly Miklósnak - hogy visszakanyarodjunk a műhöz, amely
e kitérő r e ürügyet adott (s hogy ürügyet adott rá, az már magában is
mutatja, hogy jelentős) - szemlátomást az a becsvágya, hogy "modern"
novellista legyen, szemtéletében is, komponálás ában is. Becsvágya mondom, de ne értsük félre: egyáltalán nem holmi irodalmi botcsináltadoktorságról van itt szó; Mószöly Miklóst alkata, szemlélete, látásmódja,
élrneny-strukturája arru rendeli, hogy bizonyos értelemben ilyen "mo-dern- novellista legyen. Viszont ezen belül tehetségének megvan a maga
természetes irányu, hajlama, sőt medre - s ő mégis minduntalan a
medrén kívül akar haladni. Eredetileg van benne valami jó, földönjáró,
egészséges nehézkesség (c nehézkesség furcsa Iírájával, ami legegyénibb
Ielhangja) ; és tagjainak ezzel a súlyosságával minduntalan kötéltáncos
mutatványokra szánja el magát. Márpedig amilyen jó, hiteles, eredeti és
művészi tud lenni ez él súlyosság valahogyan a favágók vagy erdőjá
rók nehézkességére emlékezteti az embert - amikor a maga "testhezálló" témavilágában és légkörében mozog, épp oly lompossá, akaratlanul
is majdnem groteszk ká válik, amikor holmi szürrealísta könnyedség
piruett-illuzióiba téved.
Műfajának teherbiró képességet, illetve a teher-elosztás technikáját
sem ismeri még eléggé. Egy novellában csak egy novellát lehet elmondani; s az a törekvése (ennek szintén vannak modern példái), hogy egyszerre közölje a (szaggatott, balladás) cselekményt is, meg annak valamiféle kísérőzenéjét is, betűtípusok váltogatásával.. tipográfiai segédlettel próbalva mégiscsak valahogyan tagolni a zsúfolt tagolatlanságot: ez
a törekvése nem szerencsés, egyfajta modeTn szecesszióssúg kíagyaltságával hat. Ez is egyike a tevutaknak. melyen látható kedvtelessel jár - és
nem jut rajta sehova.
Mindez jórészt egy erős, érdekes, nagyon rokonszenves és nagyon
becsületes tehetség hosszú "akusztikátlanságából" származik. Most azonban ő is ott áll művével a visszhangos világban, az egészséges tájékozódás kedvező föltételei közt. Ebbül a visszhangból bizonyára leszürheti tapasztalatként. hogy az olvasó számára a legzavartalanabb élményt, a kritikus számára a Icgzavartalanubb műélvezetet azok az elbeszélései jelentik, amelyekben a legegyszerűbb, legtermészetesebb s leginkább a saját világában mozog (néha még kissé hosszúra nyujtva ugyan az elbeszélést) és a legtermészetesebben ír: a legkevesebb "technikával", a "modern trükkök" minél teljesebb mellőzéséve1.
Az Allatok, emberek a kötet novellái sorában az első, melyben ar:
erős tehetség levegője (egy sajátos, egyéni tehetségé) igazán megcsapja
az olvasót (bár a Sziklák alatt is jó írás - részeiben); a Szerelern már
igazi lassú-járású, lompos, szuggesztív, alakokat és légkört hitelesen, biztosan megragadó Mészöly-novclle - az út, amelyen haladnia kellene.
Realista itt és ugyanakkor modern (mint miridig, kicsit azért lassú menetű, néhol hosszadalmas); a Balkon és jegenyék, a Stiglic útja ez. Az
Agyagos utak viszont iskolapéldája annak, hogyan nem szabad egy no121

vellába két novellát összezsúfolni, s mennyire meg keü fésmni müvészlleg a homályos dolgokat ahhoz, hogy egy kitűnő és feszült történetet (a
két molnárét) minduntalan le ne lassítson, zavaróan meg ne terheljen és
művészileg is össze ne kúszáljon egy másik, voltaképpen idegen történet, amelyet kitűnő atmoszférájával, nyersrajzú. erőteljes képeivel egy másik novellában kellett volna megirni.

***
Ottlik Géza nevét a jóemlékezetű olvasó - k.í tűnő darab- és regényfordításain kívül - a régi Nyugatból, Magyar Csillagból és Ezüstkorból,
meg a Magyarokból ismeri. Most megjelent könyve, a Hajnali h'Íztetöl(
egy kisregényt és novellákat foglal magában, 19:~9-től 1948-ig.
Novellák, 1939-től 1948-ig: beszéljünk ezekről. Arról, hogy belőlük is
kirajzolódik (amit majd a kisregény rögzít végleges vonások kal) egy kitűnő, jellegzetesen saját hangú és modorú elbeszélő arcképe, és fejlődé
sének (s vele bizonyos fokig egy egész nemzedék Iejlódésének) vonala. A
har-mincas-negyvenes évek fordulójáról való írások némelyike még magán viseli egy sajátos kordivat jegyét: az öncélú, választékos stiláris
szépségre törekvést, bizonyos preciőzsóget az előadásban is, a helyzetekben is. a magatartás és gesztusok bizonyos kényességét. De OUli j,_
Gézánál mindez már kezdetben (különösen nemzedék-társaihoz viszonyítV1a) csak tapintatosan, sőt fölényesen jelentkezett - inkább volt egy egyéni modor monchalance-sz,al vegyes igényessége, mint a sznobizmustól
sem egészen mentes irodalmi divat iskolás utánzó-kedve, gide-izmusa h
giraudoux-tzmusa. Ami ebből fölvett kellék volt nála, azt igen hama]' le
is vetette; akkor kezdett kiderülni, hogy az író alkatilag nemzedékének
(a Nyugat úgynevezett harmadik nemzedékének) alighanem legcurópaibb
jelensége, aki egészen természetesen, mintcgv unyanyclvkónt (s mégis milyen magyarul !) beszéli azt a moderri, legrnodernabb irodalmi stílus-nyelvet, amely esztétikai modorában bizonyos előkelő konzervativizrnus sal,
az avantgardizrnusoknál is előbbre járt, s a szürreal.zmuson túllépve
(vagy átlépve), de a szürrealizmus mindcn használható eredményét hasz-'
nosírva kanyarodott vissza (illetve haladt előre) a realizmushoz - de
egy modern, egy neo-realizmushoz, mely kerülve a tizcnkücncedtk szazadi nagy, s mínden további epigon realizmus terjengőssógót (ami azonban jogos volt, emebben csak egy régi stílus idejétmult utánzása egv
tökéletesen más struktúrájú és életritmusú valóságban), az ábrázolás, formálás, jellemzés és előadás újszerűen sűrítö és adagoló módszereivel dolgozik (ahogy - persze ki-ki a maga egyéni hangnemében - Homrninzway. Kn ight, Waugh, Greene és mások példáia mutatia). Jelöljük meg
néhány novella-címmel ennek az útnak az álIornása.it ; említsük meg
névszerint is a D als zi n házat (1941), a Hííséget (1943), A drótszemüvef/et
(1943), a Pangás os papillát (1943), a Szerelein címűt (1946), s a talán valamennyíük között legjobbat: A rakparton a címe (1945).
Ezekben a fokról fokra jobb elbeszélésekben nemcsak a művészi éré,
és tisztulás fokozatos folyamata fogja meg az olvasót, nemcsak az elő
adás szinte társaságiari fölényes biztosságn, meg a látszólagos laza, k ő
tetlen modor mözött a szigorúan tudatos művészi fegyelem és tak.arékossáz, hanem bizonyos mtívészi-emberi erkölcs is: indulatos (de sosem
prédikáló) humanizmus, és feJ.dösség - emberért és művészetért. Azzal
az örök, olykor talán jószándékú. de dilettáns téveszmével szemben,
melv szerirrt (a Hajnali háztetők elejéről idézem) "a festészet - (s egyáltalán: a művészet) - abból áll, hogy szép dolgokat kelJl lefesteni szépnek, nem pedig szépet csúnvának, vagy a csúnyát szépnek' - ezzel a
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döntő félreértéssel szemben (s hogy ez rnilyen veszedelmessé fajulhat,
arra klasszikus példa volt a nemzeti szocializmus remekműveket is pusztító s a drabális naturahzmust eszményítő irtóhadjárata az úgynevezett
entartete Kunst ellen) Ottlik Géza művészi hitvallása - (amit esetleges
terminológiai módosításokkal az utolsó száz év minden igazi rnúvésze
aláírt, Baudelairc-tól a valóság re-prezentációját hirdető Cíaudelig) - 'a
következő: "Én azt tartom, hogy a valóság se nem szép, se nem csúf,
se nem rossz, se nem jó, sőt értelme sincs semmi, amíg mi művészex
értelmet nem adunk neki s ihlettel. látomással, lelkünk teremtő erejével
szépséget, igazságot és jóságot nem lehelünk belé". Nem erkölcsi vagy
létfilozóf'iai, hanem művészi, esztétikai dolgokról Vian itt szó ; s ebben
Ottlik Géza szavai csak annlak a valódi, a müvészet igazi torrnészctóböi következő szemleletnek adnak kifejezést, amely épp úgy sugallta
Míchelangolo híres szonettj át a müvész szerclrnéről, mínt a modern
Charles Du Bos fejtegetéseit arról, hogy Mi az irodalom?
S szóljunk végezetül röviden néhány szót a kötet címadó k isregényéről, a remekbekészült Hajnali háztetőkről. Az ábrázolás, a fölényes
Írói technika, laz elegánsan lendületes előadás, a megjelenítésnek olykor
valami alvajáró biztossága, egy:Cajta angolosan objektiv szatira, s Illem
utolsósorban 'a pompás, látszólag eszköztelen, biztos és takarékos jellemés társadalomrajz mai prózánk egyik legjobb értékévé teszi ezt a waugh-i
színvonalú kisregényt. "Törzsany,agának" egy része még 1945 előtt jelent meg; a "keret" 1956-ból való ; de a kettő kőzt nincs semmi törés,
semmi zökkenő, semmi hangváltás (ami ritkaság az ilyen két időpontban
írt műnél). Reméljük, Ottlik Géza nemcsak e keret megírásának erejéig
vette föl a to1lát, hanem most már megírja azt a regényt (v,agy azokat
a regényeket) is, amellyel (vagy arnelyekkeí) adósunk. (*)

SZINHAzI ORJARAT: - "Naplemente előtt." Gerhart Haupt.numn
Thomas Mann mellett a század legsúlyosabb német irója volt. Sőt talán
még korlátozottabban német, mirit a világ tájak és korszakok felé kitárulkozo Thomas Mann, aki a goethei németséget képviselte híiséggel és
odaadással Europa legtévelygőbb napjaiban is. Hauptmann népibb, földhözkötözöttebb, tájszólásosabb is s bár majdnem minden darabját játszották magyar szinpadok is, éppen ezért nem mindegyikkel tudott a
magyarság szívébe [érkozni. No és aztán ő korántsem állotta meg úgy a
próbát, a németség megkisértésének időszakát, mint nemzetközibb veTetű
kollegája.
Az osztatlan világsikeT élete alkonyán érte éppen ezzel a sziileiése
után huszonöt évvel fölújitott "Naplemente előtt" című drámájával.
amelyben tud valóban egyetemes lenni s belésikoltja a világ köztudatába
a hetvenéves férfi föllobbanó szeTelmét a fiatalság iránt. Mert ez a
Clausen tanácsos a maga tisztességgel meg harcolt hetven éve után szerintem nem egy bizonyos nőbe szevet belé, hanem a fíatalságba. Inken
Peters az a médium, aki társadalmi lefokozottságában, a szöTnyeteg
porosz osztályuralom kulisszái között elsőso1'ban a szellembe, a humanizmusba, a magasabbrendű dolgokba szeret belé. És éppen ezt nyujtja
neki Matthias Clausen: a választékosabb élet távlataít, végtelenbe érő
szellemi sikokat, amiken mint egy szűz havú terepen sielhet ifjú erejével eddig nem ismeTt tájékok felé, amelyek nem is egészen földiek,
mert a szellem, ha igazán lényegét követi, sohasem lehet egészen földies.
S mert Hauptmann öreg korára megérezte ezt, a lehető legszerencsésebben tudott a saját hajdani naturalizmusától is elszakadni és egyetemesebb távlatúan realista, azaz majdnem tolsztojian a világmindenség e2O-
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terikusabb rejtelmeibe kapcsolódóan szellemi lenni. "A naplemente előtt"
1:ilágsikerének legfőbb titka itt rejlik.
A hauptmanni chef d'oeuvre keletkezése közben megfigyelhetők bizonyos növekedési zavarok. Hauptmann itt belénőtt valamibe, ami mindaddig nem volt teljesen sajátja: az egyetemességbe, ami evilágból és
túlvilág ból áll. Darabját szorgalmasan olvasva fölébred a gyanúnk, hogy
a mű nem is annak készült egészen, amivé lett. Hauptmann előtt egy
nagy shakespeare-i dráma lebegett, annak a Lear királynak drámája,
aki elosztja királyságát gyermekei közt s azután mindegyik től kitaszitea
vagy eltaszitva vélve magát, az őrületbe hajszolódik, perel az elemekkel
és a mindenséggel, amíg végül egyetlen hű lélek, Cordélia kebelén megnyugvásra lel. Az ember fiának sorsa ez a földi téreken. Hauptmann ebből a meseszálból indult el, de az ő Clausenje XX. századbeli ember,
nem király, hanem nagyiparos, mintha könyv és lapkiadó lenne s nemcsak lányai, fiai és menyei is vannak. Éhes ki.s élet habzsoló patkány[iokák; nem is kell közöttük jóhiszemííen semmit sem iolosztani, mert a
magukénak vélik nem csak apjuk vagyonát, de még magánéletét is. Éppen azért háborognak úgy föl, milwr aggastyánnak vélt apjuk egy húsz év
körüli lányba szereimesetiik: belé, mint Goethe, Kossuth, Tiziano és a
többi naquéletereiű öregek szokták. Pogány évszázadokban a fölöslegesnek vélt öregeket egyszerűen megölték, "föláldozták" a törzs iStenségének, hogy az utánajövők az ő életerejét is átvegyék életharcuk minél
eredményesebb folytatására, egyéni önzésük kiélésére. A késő kapitalista ragyogású Clauseii család fiai és lányai erköl.csileg ölik meg apjukat, gondnokság alá helyeztetik szerelmi lobogása miatt és a polgári
értelemben megölt aggastyán, aki még évtizedekig élhetne ifjú szerelmeséből feléje sugárzó életerejébol, LeU1' királyként vetődik ki a téli.
porosz puszták örjöngő magányába, hogy feleseljen az éggel és az elemekkel, »itatkozzék az emberi sorssal, amely itt a görög tragédiák kegyetlenségével szakad le rá.
Hauptmann ezt is megírta, Clausen-Lear teljes párhuzamát egy ötödík felvonásban, amely azonban csak könyvalakban hozzáférhető, mert
Németországon kioii! tudtommal sehol sem játs::ák a teljes darabot, amely
a nézőtér figyeImét legalább öt Ó1'ára kötné le, A csonkítást még Hauptmann életében követték el, a szerző hozzájárult, darabja a nagy formátumú korosabb színészek, Bassermann, Csortos, Somlau kezén világsikerré
vált és még nem jött el az ideje, hogy a drámát eredeti nagyobb egy.3égébe fogva öt felvonásosan játsszák újra. Igaz, hogy ennek az ötödik felvonás tájszólás ban beszélő Ebisch-Petersné testvérpárja is nagyakadálya a maga naturalista rekvizitumaival.
A darab mostani fölújitásának megítélés énél tehát mindezeket és
még egyet kell figyelembe vennünk. A még egy az, hogy a darab megsziúetése óta Európa tetemes részén számolódtak föl, roppantak össze
és morzsolódtak szét olyan nagyvonalú családok, mint a Clausen tanácsosé is. Egy család szétesése, önálló egyedeire hullása tehát a mai néző
szemében korántsem ér el oly nagyfokú tragikai hatást, mint alu; néhány évtizekkel ezelőtt. Ma tehát az ötödik felvonás egyéni drámájának visszaiktatása sokkal nagyobb hatást ért volna el, mint a patkányivadékokra lwrlátozódott családi dráma. Hisz itt igazában csak az az érdekes, hogy egy kitiinő, alkotni tudó humanista tudású férfiú miként őr
lődik föl saját ivadékai intrikái és vagyon éhsége közt.
Hegedűs Tiborra, a rendezőre azonban csak az föladat volt kötelező,
amivel megbízták és neki a négy felvonásos változatot kellett megrendeznie, mint ezelőtt úgy két évtizeddel is. Szemére vetették egyes kri-
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tikusai neki is, Ajtaynak is, a mai Clausen tanácsosnak, hogy a dráma
levegője nehezen izzik föl a kellő hőfoknyira, jobbára csak a harmadik
és negyedik fölvonásban telik meg elektromos szikrázással a szinpad.
Hauptmann azonban drámája két első fölvonását egy ötfölvonásos, ötórás játékidejű dráma volumenjéhez méretezte s mikor a darab csonkílása megtörtént, a naturalista szinjátszás még életben lévő törvényei
jobban elmostáka két első és a két utolsó fölvonás közötti aránytalanságot, mínt a mostanié, amikor sokszor vízözönelőtti figurák panoptikumának láttuk ennek a nagypolgári családnak kicsinyeskedő nyüzsgését
és szertartásosságát. S itt ujra fölmerül bennünk a kérdés, nem lett volna e maibb és realistább érvényű, ha a naturalista táj beszédek kiiktatásával és a két első felvonás ütemének kellő meggyorsításával az eredeti
iwuptmanni elgondolásnak, az ötfelvonásos drámának próbálunk szinpadi hitelt szerezni. Kísérletnek ez mindenesetre izgalmasabb lett volna,
amennyiben szinpadi dolgokban jósolni lehetséges. Így egy a megszépítő
messzeséggel viaskodó összehasonlítósdi játéknak tették ki a darab új.
mai szereplőit, akik pedig jobbára hivatásuk magaslataira lépve látták
el föladatukat, ha akadt is közöttük kényszermegoldásokkal küzködő
"ütilité" bevetés.
Ajtay Clausenjében a mai ember szemszögéből oldja meg súlyos és
nehéz szerepét. A darab terjengősen nehézkes, német alaposságú expoziciójában a humanista lélek hajszálfinom jellegzetességeit domborít ja
ki, színpadon létele egy nagy lesbenállás a rászakadó tragédia későbbi
kibontására. S habár fizikumával elérhetné, hogy a testi vonzódás légkörét alakítsa ki önmaga és szerelmese között, szerencsés ihlettel hangsúlyozza, hogy Inken inkább a hangjába, a lényébe, kulturáltsága lehiggadt jölényébe szerelmes s ezzel el is kerül minden olyan buktatót, amely
a darabnak akárhol is bántó élt adhatna. A rendezésnek és Ruttkay Éva
egyre több föladatot beváltó tehetségének is legszebb momentuma az,
mikor Clausen Inken háta mögött állva beszél és a leány arcán látjuk
csak, hogy megmámorosodik attól a gordonka-hangú vaHomástól, amely
már nem is a férfi, hanem az élet teljességének zengéséből száll feléje.
Ez a két ember itt ebben a pillanatban jobban elszakad a földi nehézkedési erőktől, mintha a szerelmi mámor rómeói fokán mutatná be őket,
helyzetük és lényegük szerint itt emelkednek környezetük fölé, arneiuért az alantas köznapiság bosszúját oly keg1/etlenül állja meg. A tragikum, ameiu a küZönb-embervoltból származik, itt kristál1/tisztán mutatja meg sokféle jén1/törésű körvonalait. Még egy tragikus szereplője
van a darabnak, Bettina, az apjáért rajongó, de kissé korlátolt, rajongó,
hibás testű vénülő leán1/, akit Bulla Elma teremtett ujra feledhetetlen
'l:onásokkal a szinpadon. S megmutatta, hog1/ bármily hálátlan is egy
szerep, nagyot tud benne teremteni az elhivatott. A kisebb szereplők sok
sikeres igyekezetének és kisebb lazaságaina7c vázolására terünk nincsen.
Az együttes kialakításának nagy iskolája igy is az előadás.
Possonyi László

"CRUX SUPER ORBE." Éppen félezer éve annak, hogy Mainzban
megjelent a híres Psalterium, amely először vallja büszkén zárósoraiban,
hogy -nindenféle tollal való írás nélkül, (absque calamí ulla exaratione).
a mesterséaes nyomtatás találmánya senítsézével, (adinventione artificiosa trr-orlmendí), készült. A megelőző kísérlet! nyomtatványok még hallgattak eredetük ről, Gutenberg csodálatos Bibl iája is eltitkolja szűletósé
nek kö-ülrnónveít, a kódex írást hajszálra utánzó formáival a kézirat álarcába ölt"'zik. Csak a Psalterium óta jött szokásba, hogy a nyomdász 12~

olykor sz-erény kezdöbetük alakjában, máskor bőbeszédű öndicsérettel megnevezi magát, a várost, megjelöli a nyomtatás időpontját, majd 1462
óta egyre igyakoríbbá válnak a könyvek végén a í'ametszetú nyomdász.
jelvények. A Manufiusok delfines horgonya, Drach sárkányai, Fontana
kútja és még annyi más figura közt föltűnik egy motivum, amely olyan
gyakori, hogy alokorrban a nyomdászjelvények egynegyedében megtalálható. Az 1500-ik évig, tehát addig az időpontig, amíg a könyvtörténet az
ős nyomtatványok korát számítja, nem kevesebb, mint 300 nyomda viseli
jelvényén a körön álló kereszt alakját, a világ fölött győzedelmeskedő
kereszténység szimbólumát.
Vajon csak véletlen, megszokás, ízlésbeli találkozás az oka e jel
gyakori clöíordulásának ? Vagy pedig mélyebb valóságot takar ? Mi lehet az oka annak, hogy a könyvnyomtatás első szakasza ezt a jelvényt
olyan szívesen választja? Hiszen a nyomtatás föltalálasát gyakran emlegetik úgy, mint a középkori élet bomlásának, az egyház elleni lázadasnak jelét és eszközét, amellyel kicsúszik a könyv a másoló szerzetes
kezéből, s az egyház ellenőrző figyelme alól. Moridják meg a feleletet
maguk a könyvek, amelyeknek lapjai az első félszázadban hagyták el a
festékes ólombetűket és a durva kézisajtókat !
A könyvnyomtatás feltalálásától 1500-ig terjedő időből nem kevesebb, mint 30.000-féle ősnyomtatványt őriznek maa világ könyvtárai, Az
elveszettekkel együtt 40.000 kiadásra tehető a korszak könyvtermése,
legalább 12 millió példánnyal. Ha tekintetbe vesszük egyrészt Európa
ak.ícori lakosságának a maihoz képest elenyészően kis számát, másrészt
azt, hogy 'az első tizenöt év lassú kezdete után tulajdonképpen nem is
Iélszázadról, hanem csak 30 esztendőről van szó, ami alatt ez a hatalmas könyvmennyiség elárasztotta az olvasni tudó társadalmat, akkor
látjuk meg a könyvnyomtatás páratlan jelentőségót. Igaz ugyan, hogy
rengeteg scríptor dolgozott már a XV. század közepéri a kolostorokban
és az egyetemek mellett, de a legkitartóbb és leggyakorlcttaob másoló is,
jó ha egy-két nagyobb könyvvel elkészült egy évben, most pedig néhány
hét leforgása alatt 300-400-as példányokban ontották a sajtók a kész
könyvíveket. Mennyiségben tehát szinte egyik napról a másikra megsokszorozódik a könyvek termelése; de fogvasztása is, hiszen nem szaporodtak volna a nyomdák gombamódra, - Olaszországban 73 városban rnű
ködött nyomda 1500 előtt s csak magában Velencében 150, - és nem fogyásztották volna kocsírakományszámra a drága rongypapírt. ha nem
akadt volna vásárlójuk a könyveknek.
A kérdés csak az: kik írták és kik olvasták ezeket a nyomtatott
könyveket? Vajon új irodalom és új olvasóközönség kényszerítette-e ki
a technikától ezt 'az új fölfedezést a maga szolgálatária, vagy ellenkezőleg, a technika ajándékozta-e meg a meglévő irodalmat és a meglévő
olvasóközönséget egy jobb, olcsóbb, gyorsabb eszközzol ? Addig napvilágra nem jutott írodalom keresett-e benne módot az elterjedésre, új
réteg kapcsolódott-e be
olvasásba, vagy csak a ['ógi irodalom iránti
igény, a régi olvasóközönség szükséglete, a papság száma, műveltsége,
iskolázása, könyvigénye nőtt-e meg annyira az egyetemi tanulmányok
folytán, hogya J:'égi eszközök már nem láthatták el a mindennapra szükséges könyvekkel? A könyvek mennyisége nem ad feleletet kérdésünkre.
Nézzük meg tehát, milyen könyvek azok, amelyek a könyvnyomtatás
első félszázadában születtek, A könyvnyomtatás szülőhazája Németország,
legelső és legnagyobb befogadója Itália, utána a sorrendben Franciaország következik, a többi már kisebb jelentőségű. A három főterület képe
a mi szempontunkból nem egészen egységes. Németországban az 1500-ig
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megjelent könyvek kétharmada egyházi vonatkozású nyomtatvány, Franciaországban fele, de még Itáliában is, ahol a humanizmus áramlata
mindenkit magával sodort, 30-35 % - o t tesz ki a vallásos, egyházi vonatkozású nyomtatványok aránya, majdnem kétszer annyi, mint az olyan
rajongva tisztelt klusszíkus auktoroké. És ne felejtsük el, hogy a nemvallásos anyag nagy része is a könyvnyomtatás előtti kézírásos korszak
művelödési anyagának az öröl,sllge: latin nyelvtanok, jogi munkák és
gyógynővériykőnyvck, kalcndariumok sokasága vian köztük. sőt a klaszszikusok jó része: Cicero, Cato. Vergilius, Aristoteles, Boethius és mások
munkái sem a humanisták jóvoltából bukkantak elő, hanem legtöbbnyire.
ott álltak kolostori könyvtárak pu ií.ja.in, ott forogtak szerzetesek, papok
és tanulok kezón.
Egyházatyák és doktorok müvei, breviáriumok (több mint 400
ősnyorntatványk iudást ismerünk belőlük), missalék, casuísticai segedkönyvek, szcntbeszédgyüjtemények, egyházjogi könyvek, pápai rendeletek tömeges előfordulása mutatja, hogy a nyomtatott könyv túlnyomó részben most is éppen úgy a papság számára készült, mínt korábban a kézzel írott könyvek. Szcrzők -és orvosók nagy többsége még mindig a papság sorai ból került ki, a legtöbb nyomtatott könyv nem más, mint már a
középkorban jól ismert és másolóról-másolóra hagyományozott szellemi
termék, csakhogy a lassan készülö, csekélyszarnú kézirat helyett a sokszorosítás hatalmas eszközének, a technikának jóvoltából megsokszorozott
rnennyiségben és összehasonlíthatatlanul olcsóbb áron. Nem hiába irja
lelkesen az egyik római nyomda korrektoraaz 1468-ban megjelent Szent
Jeromos-kiadás előszavában, hogy "hála a nyomdászatnak, most már a
legszegényebb ember is könyvtárl szerezhet magának".
Érthető tehát, hogy a könyvnyomtatást örömmel és szeretettel karolta föl az egyház, még a nyomtatásra került művek ellenőrzésére se
gondolt sokáig, hiszen az új találmányban saját szellemi gyermekét lmta, eszközt arra, hogy saját teológiai könyveit, művelődési anyagát hozzáférhetővé tegye, közlóseit pontosabban és gyorsabban jutáthassa el
mindenkihez. Jellemző, hogy az ősnyomdászok többsége nem egyetemi
városban, hanem püspöki székhelyen áll ítja föl műhelyét, a könyvnyomtatás szülőhelye is ilyen: Mainz, De maguk közt a nyomdászok közt ís
nagyszámban találkozunk egyháziakkal. Számos pap cserélte föl a kézi
másolás rnunkáját
szedőszekrénnyel és nyomdapréssel, egész kolostori
scriptoriumok (másolóműhelyek) álltak át a kézi másolásról az új mestérségre. Itália első nyomdája a Róma mellettí Subiaco bencés monostorában működik, megelőzve a világ nagy kcrcskedővárosát, a nyomdákkal később legjobban ellátott Velencét. Könyvnyomtatásra rendezkedett
bea római Szerit Özséb kolostor, az augsburgi Szerit UITik és Afna;
nyomdát rendeznek be a könyvmásolásnak élő ún. közös élet testvérei
Martenthalban, Rostockban ; Firenzében pedig az Apud Sanetum Jacobum de Ripoli kolostor apácái fölállítják az első női nyomdát, ahol a
könyvnyomtatás mínden rnunkáját a szedéstől kezdve apácák végzik.
Rómában bíborosok vesznek részt nyomdaalapításokban. "Az itteni
bíborosi szentkolléglum cagjaí közül mindezideig egy sem akadt, - írja
az egyik római nyomdász, 1469-ben, - aki törekvéseinket nem pártolta
volna jóindulatával és kegyességével." Kitüntetések osztogatásában sem
Iukarkodott az egyház. Johannes Philippus de Llgnamine nyomdász
II. Pál pápától a pápai pajzshordozó címét kapta, IV. Sixtus pedig famiIiárisává tette. II. Pius a római Sweynheyrn és Pamnartz cég számára
rendelkezésre bocsátotta a vatikáni könyvtár értélces kódexeit, a nyomda korrektorát, Johannes de Bussit püspökke nevezte ki; utódja, IV. Six-
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tus pedig ugyanőt állította a féltveőrzött vatikáni könyvtár élére. Sweynheyrn is kanonoki kinevezést kapott a pápátol.
De ne menjünk ilyen messzire. Magyarországra Angliát és sok más
országot megelozve Karai László prépost hozza el az 1472. év végén Hess
Andrást, akit a Budai Krónika ajánlasában hálálkodik neki: "a Te jóvoltodból jöttem Magyarországra." Mikor Hess nyomdája, megszünt, attól kezdve Mátyás krrály rendeletére, és püspökök megrendelésére, majd
Budán megtelepedő élelmes külföldi kiadok müködcséoöl kevés kivétellel egyházi vonatkozású munkák készülnek Velence, Lyon, Hagenau
nyomdárban Magyarország szamara: missalek, breviárrumok, Temesvári
Pelbárt, Laskai Osvát, Magyarországi Minály szentbeszédgyüjteményei
stb.
A könyvnyomtatás első f'élszázada, legszebb, legművészibb korszaka,
az ősnyorntatványok kora, sőt még azon tul is két évtized, egészen a reformáció megindulásáig tehát éppen olyan ragyogó gyöngyszeme az egyház történetének és az emberiség muvelődéstörtónetóbcn vitt szerepenek.
mint előzőleg a kódexek evezredes korszaka. Katolikus nyomdászok, papok és világiak néhány évtized Icf'orgasa alatt legalább megtízszerezték
a könyveknek azt a mennyisóget, amit előzőleg egy teljes évezred alatt
együttesen másoltak kemény munkával szerzetcsek és az egyetemi oktatást ellátó, vagy a pompás k irályi könyvtárakat megtöltő szorgalmas
scriptorok. Működésük elsősorban a k.atol ik us müvcltség terjesztését szolgálta, hiszen a müvelt világ akkor még sz inte teljes egészében katolíkus
volt. Nem véletlenül választották annyian jelvényükneka körhöz kapcsolt keresztet, mert ők szórt ák szét az akikor ismert földkerekség számára az egyház szellemi kincseit, Isten dicsőségére, az egyház díszére, a
hívek javára, mint ahogyan egy 1482-i strassburgi nyomtatványori olvasható: "divina coeperante gratia, non sinc magnis Iaboribus, ad laudem
omnipotenti Dei, totiusque triumphantis ecclesiae honorem et decorem
atque in maiorem fructum ipsius militantis ecclesiae, piorum Iídelíum
simulque utilitatem." Forgács Gellért
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