
vallás megtanít bennünket helyesen
örülni. Olyan örömökre akar bennün
ket eljuttatni, amelyek elvesztésétől

soha nem kell félnünk.
Föltámadás, örökkévalóság, menny

ország, örök élet, erek soha nem je
lenthetnek fenyegetést, veszteséget
azok számára, akilk a KIS ÚT-on jár
naJk. A ezentek azok voltak, akik iga
zán tudtak örülni, okosan és helye
sen tudtak örülni. Ök "sem kezdték
mindig jól, de mind jól végezték."

NAPLÓ

Lépjünk mi is nyomukba és tanuljuk
meg tőlük, hogyan állandósíthatjuk a
földi élet szép örömeit, hogyan tehet
jük azokat örökkévalóéá. Az utolsó
számítás, amelyet a nagy arsí Szám
tantanár szerint elvégzünk ez legyen:
életem eddigi örömeiből mennyí ment
hető át az örökkévalóságba. Ezentúl
azután csak olyan örömöket 'keresünk,
mint a szentek. így velük együtt mi
is jól végezzük, amikor "egy napon
majd találkozunk velük az égben".

Rajz Mihály

MAXIMILlAN KOLBE lengyel mínoríta élete és halála a legérdekesebb
rnodern katolikus karrierele közé tartozik. 1894~ben született Lodzban, Közepis
koláí elvégzése után lépett be a mínorita rendbe. Rómába küldték főiskolár-a.

Ö'tt szerezte meg a teológiai doktorátust és ott szantelték pappá is.
Kora ifjúságától kezdve nagy tisztelője volt a Szeplőtelenül Fogantatott

Szűznek. Es 'apostoli hév fűtötte: mdnél többet tenni az emberekért és az em
berek között Isten országáért a Boldogságos Szűz segítségével. Mint fiatal
novicius ezt a fohászt választotta élete jelmondatául:

- Mrindent birok Vele, aki erőt ád nekem a Szeplötelen által.
Lengyelországba 1919 után kerül vissza Rómából. Krakkóba helyezik. Fiátal

professzorként kezdi pályafutását az. ősi város teológiai főiskoláján. Arról ál
modik, hogy minél több művelt főt, kitűnő papot, lelkipásztort adjon egyházá
nak és népének.

Pályafutásának azonban - legalább is annak, amit kezdetben elképzelt
magának - hamarosan vége szakad. Orvosai megállapítják: egészségileg nem
bírja a munkát a katedrán. Eltanácsolják. Alig indult: rnáris kudarc az osz
lályrésze.

A fiatal tanárnak az a válasza, hogy felajánja magát, "életét, ha az Útr úgy
kívánja, halálát is, a lelkek üdvéért, Isten és a Szeplőtelen Szűz dicsőségéért.

Hogy betegségében se maradjon tétlenül, Grodnowban 1924-iben egy kis
lapot indít, "Niepokalana", a Szeplőtelen címmel. Először néhány száz, aztán
egy-két ezer, majd rövidesen tízezernél is több példányban jeleni'k meg. Mikor
a lap eléri a százezres példányszámot. Varsó mellett egész katol.íkus sajtótele
pet rendez be Kolbe atya. Ek'kor már számos folyóirat és egy napilap kerül
ki li .sajtóközpont rotációs gépeí alól. Munkatársak, munkások hada dolgozik
körülötte.

M~kor ra Niepokalana példányszáma eléri az egyrnilliót, Maximílian Kolbe
néhány rnunkatársával együtt felkerekedík és elmegy - Japániba misszioná
niusnak. Nagaszaki mellett egy kis faluban telepednek le.

A hatalmassá fejlődött sajtőtelep és a mellette létesített \kolostor, a Níepo
kalanów gondjai többször vísszaszólítják Lengyelországba. Új ímdítások, új
alapítások jelzik mínden látogatását. Többek között katolikus filmstudiót lé
tesít.

Utolsó látogatásáról azonban nem tud visszatérni Japánba. Hazája felett
egyre sűrűbb felhők tornyosulnak. Kitör li háború ...

Ezerkílencszázharmínckilene szeptemberében, amíkor a hitlerí hadak tűz

és vérözönnel borították el Lengyelországot és egyre nagyobb részeket hasitot
taIk le a Rzeczpospoldta festéből, egy napon - pontosan 19-én - ra Szeplőtelen

Szűzről elnevezett központ. a Niepokolanów előtt zöld ponyvával lefedett né
met katonai autóbuszok jelentek meg. A "látogatás" eredménye az lett, hogy a
szerzeteseket elvitték. Csupán néhány hónap múíva tértek vissza Or'anien
burgból,
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Ezffi'kilencszáznegyven február 17,.én ismét két fekete autó gördült be a
Níepokolanów kapuján. Rajtuk a baljóslatú SS jelzés. öt német szállt ki.
DÖ.IligŐ léptekkel vonultak be az épületbe. Maxírnilián atya, rníkor jelentik neki,
hogy németek érkeztek, elébük megy,

Eppernbefejezte reggeli szent áldozatát, - utolsó miséjét. Feltámadó fé
lelmét lecsendesíti míndermapí fohászával: "Mindent birok Vele, aki engem
megerősít a Szeplőtelen által ..."

Először cellájában hallgatták ki. Utána letartóztatták. Vele .együtt még négy
szerzetes került a két fekete autóba. Kolbe .atya elindult utolsó útjára.

Hite volt egyetlen poggyásza. Ebbe kapaszkodott a varsói börtönben a
Scharfübrer botütései és csizmarúgásat között. Amikor a gestapóügynök ki
hallgatás közben megkérdezte tőle, hisz-e Krisztusban, ő hangosan, háromszor
szemébe. kiáltotta:

'- Hiszek, hiszek, hiszek !
Ez a "hiszek", amíg csak a börtönben tartják, pofonok, rúgások, véres

kínzások végtelen áradatának forrása.
Május 28-án víszík Auschwitzba. Tőle is elveszik a jogot, hogy önálló

személy legyen: a 16,670-es számot kapja,
Az auschwitzi táborban a papokikal bántak Iegkegyetleneobül, ok végez

ték a legnehezebb munkát, úgy hajszolták őket, mint az állatokat. A 16,670-es
foglyot az első napokban az épülő krematóriumhoz vezényelték. Itt nyomban
megismerkedett az Internálótábor poklával, A ikavicsszállító részleghez került.
A Iogoly-munkások szüntelenhajrában, futóütemben dolgoztak. Fejük fölött
állandóan csattogott a korbács. Kolbe atya inge is véres lett minden estére.

A kavícsszállftó brigád csupán előcsarnoka volt a pokol további köreinek.
Hamarosalll átvezémyelték az auschwitzi tábor egyik legkegyetlenebb tisztje, a.
"véres Krott" parancsnoksága alá. Krrott azt tűzte ki élete céljául, hogy "ki
nyűrja a csuhásokat", Programját könyörtelen és embertelen következetesség
gel hajtotta végre.

Július utolsó napjaiban egy fogolynak sikerült keresztül jutnia a tábor
villanyárammal teli drótkerítésén. Az őrök a menekülőt észrevették. de nem
tudták lelőni. Azonnal fe1sorakoztatták az egész fogolysereget. A foglyok féle
lemtől reszketve álltak a tűző júliusi napon. A táborparancsnok kijelentette,
hogy minden szökésért közösen felel a barak, s egy szökevényért tíz fogolynak .
kell meghalnia. A büntetés: éhhalál.

A sorakozó alatt derült ki, hogyatizennégyes számú barakból történt a
szökés, Az SS-ek egész napon át kutatták a környéket. Reggel Frfitsch láger
parancsnok bejelenti, hogy a szökevényt nem találták meg. A balrakoknak ki
osztják a munkát, a csoportok rnennek dolguk után, csupán a tizennégyes épü
let foglyai maradnak a tűző napon.

Múlnak az órák. A nap kegyetlenül perzsel. A foglyok este óta semmit
sem ettek. Egyik a másik után dől ki a sorból. Az SS-ek gumibottal ébresz
tik öntudatra az ájultakat. Estére mindnyájan önkívületben reszketnek. Kolbe
atya csendesen, magába merülten áll a gyötrődő foglyok között. Huszonöt esz
tendeje hordja beteg tüdejében a halálos itéletet. Vékonyabb, meggyötörtebb,
mánt bármelyik társa.

- Mimdent elbírok Vele, aki megerősít a Szeplőtelen általl - suttogja
újra meg újra.

Gondolataiból a lagerführer Fritsch hangja rezzenti fel:,
- Minthogy a szökevény nem került elő, tizet közületek éhiha1áJ.ra itélek.

A következő szökésért húszan haltok meg! Ertitek ?
Kiválasztja a tíz elitéltet. A többiek fellélegzenek, a halálba Indulók sÍT- .

nak. E,gyilk hangosalll jajgat:
- Szegény feleségem, gyerekeim ! Nem látlak többet benneteket.
Ebben a pillanatban mozgás támad a sorokIban. Egy fogoly ikilép, A tábor-

parancsnok felüvölt:
- Steht! Was ist los? Mit akar ez a disznó?
Kolbe atya azonban már ott áll előtte.

- ValamelyiJk elitélt helyett elvállalom a halálbüntetést.
Más esetben halál· jár olyan fegyeleIrulértésért:, ha egy fogoly rnegszólal,
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mákor nem kérdezik. A parancsnok azonban most annydra meglepődik, ilogy
megfeledkezik a kihágásról. ,

- Míért ? - kérdezi értelmetlenül. - Miért?
Kolbe atya érzi, hogy meg kell indokolnia, elfogadhatóvá kell tenene .a

"véreskezű Fritsch" előtt a félelmetes lépést. Nem szabad kihívóan fitogtatnia
hősíességét.

- Idős vagyok már és beteges! - mondja. - Az én életem nem olY'an
fontos. .

- Ki helyett akarsz meghalni ?
- Ahelyett, ott! Felesége van, gyermekei.vannak,
Gajowniczek őrmester volt a fogoly, a varsói harminchatos gyalogeZlt"edbőI.
A tábcrpacancsnok gondolkozott. Aztán köpött egyet és vállat vont:
- J ól van. Eredj helyébe !
A halálraitélt csoport elindult az éhség kamráí felé. Máskor jajgatva tet

ték meg az elítéltek útjukat a halálbarak felé. Most hallgattak és hallgattak
körülöttük a többi foglyok, az SS-ek is.

Bent a bunkerben hihetetlen dolog történt. A halálra ítéltek nem verték
az ajtót, nem ordítoztak. Imádság és ének szállt az ég felé a betontetők és
betonfalak mögül, Napokon, két álló héten át. Imádság és énekszó, mely egyre
gyérült és gyöngült, amíg nyöszőrgésbe, majd halálos csendbe nem csitult.

Az éhhalálra ítéltek utolsó napjairól a cel1ájuktisztogatására és eltalm
rításulkra beosztott fogoly társuk, az ugyancsak lengyel Brunori Borgowíec szá
moltbe kiszabadulása után:

- A cellában nem volt ablak, sem bútor. A foglyok a puszta betonon he
vertek A levegő szinte kibírhatatlan volt. Kolbaatya egyetlen szóval nem pa
naszkodott, Allt, vagy térdelt és hangosan imádkozott, hogy legyöngült és
haldokló társai is vele együtt imádkozhassanak. Az utolsó pillanati-g vigasztal
ta őket.

iBorgowiec naponea bement a cellába, hogy kihozza a holttesteket.
Kolbe atya szemei egyre földöntúlibb fényben ragyogtak, valahányszor belé
pett. Az őrök nem is birták elviselni tekintetét. Az egyik rárípakodott:

- Ne nézz rám! Nézz a földre !
Igy érkezebt el Nagyboldogasszony vigiltája. A betonon már csak három

haldokló hevert. Kolbe atya még míridig ült, a falhoz támaszkodva. Beszélau
nem tudott már, de szemein látszott, hogy öntudatánál van.

Fmtsch táborparancsnok türelmetlen lett. Bosszantotta, hogy ennyi ideig
"húzza", aki azzal vállalta az önkéntes halált, hogy úgyis beteges és öreg.
Parancsot adott, végezzék ki. ..

Nagyboldogasszony napján lépett be a halákellába Bock, a tábori hóhér,
kezében a benzinnel töltött 'injekcióstű...

- Amikor Kolbe atya holttestét ki ikellett vinnem a celdából, úgy éreztem
- vallotta P. Borgowiec - hogy még míndég él s extázisban ül a padlón.

A holttestet Mária mennybevítele ünnepén égették el a tábor hamvaszté
kemencéjében ...

Két évtizede, hogy a Szeplőtelen Fogantatás Szelgája elindult megihomi
végső áldozatát. Boldoggáavatásé pere folyamatban van (S. F.)

A 150 EVES TEREzvAROSI PLEBANIATEMPLOM. A XVIII. század vége
felé a Majakovszkij és Nagymező utcák környéke kis, zeq-zuqos utcáJktólha
tárolt, szegényes külváros volt, mely az 1770-esesztend5kben kezdett tier.etnté
kenuebben. népesedni.

1773. .szeptember 3-án. tekintettel a lakosság mi7lJdegyre növekvő számtálro.,
ezen a részen önálló plébánia Létesült. Hosszú ét'eken áJt ennek az újonnan
alakuli plébániának Szentlélekről elnevezett fatemplorruLban tartották a szent
miséket. Minthogy azonban ennek méretei csckha71"1JO,r szűknek bizonyultak, az
(f)kkori város bíró, Boráras János kezdeményezésére széleskörű gyűjtés induf'tJ,
egy méreteiben a hívek széles tömegeinek befogad4sára alkalma.s templom
építésére. A tervek elkészítésével a városi ta1UÍ.C.s Kas.setik Fidél épít&m.este1"l
bízta meg. Az ünnepélyes alapkőletétel 1803. augusztus 14-én tőrtént. Az a!ap
kőben elhely,ezett okmány igen érdekes adatokat őrzött meg az akkori Pest-
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TŐL. Ezek szerint ,a Be~városban 642, a Lipótvmrosban 208, a Terézváirosban 84~,

a Józsefvárosban 969 és a Fere:ncvárosban 247 ház á~l.ott.

A Terézváros ~kói - teháta templom első hívei - váJsári kereskedők,

íparosok, kétkézi munkások Violtak.
Az építkezés 1809 utolsó napjaiban annyira előrehaladt, 'hogy a közel '10

ezer lélekszámot kitevő hívősereg kívánságára, 1809. december 2-án - 150
évvel ezelőtt - az akkori belvárosi íPlébános, ,Pfingst Mihály, a templomot a
Szentlélek Isten tiszteletére megáTJdotta, s másnap -vasárnap lévén - fara;.
között bemutatta az első szentmiséL

A templom építése az ezt követő esztendőkben - kisebb-nagyo'bb zölcke
nőkkel - tovább folytatódott. 1810-ben felemelték a körüljárókonzolios er
kéllyel övezett tornyot. A sisak azonban eredeti, dísz,es farmájáiban, a közbe
jött pénzügyi nehézségek miatt, 'ekkor még nem készülhetett el. A ma is,
meglévő rézsisak Ybl Miklós alkotása, s 1871-ből való.

1822 májusában az épületet megszemlélő Rudnay Sándor hercegprímáls
elrendelte, hogy a templom patrónusa ezentúl Szent Teréz legyen. Búcsú naqJ

jául pedig a Szent Teréz ünnepét követő októberi vasárnapöt jelölte ki.
Schrajer Adám plébános az oltárak emelésére már jóval a íPrimási látp

gatás előtt megkezdett gyűjtést tovább folytatta. Ennek összegébőlel:,sőkémta
Szent József tiszteletére emelt, nagy,arányú, neoklasszikus stilusú, műmárvány
mellékoltár készült el, Polláck Mihálynak; a Nemzeti Múzeum építőjének ter
vei szerint. Oltárlcépét, mely Szent József haldoklását ábrázolja, Jenny Alajos
budai festő alkotta. A hatalmas korinthosi-oszloprendú főoltár, a vele egyidó
ben elkészült dór-rendszerű keresztelo mellékoUár, továbbá a Szent IstvWn
mellékaltár szintén Polláck Mihály műve. A péJdasZ!erűen :momumentálii.s ol!
tárok szépségével azonban az oltMfestmények korántsem ve'hetik fe,l a ve1l
senyt. Vonatkozik ez különösképpen a főoltárnak Schöfft Józseftől szlÍtrmazó,
Szent Ter'~zia extázisát megjelenítő festményére, melyen a magátvalrogadó ese
mény hevülete leegyszerűsödik, elhalkul. Mindazonáltal a képet mútörténeti
jelentőségűvé tuxüia az a tény, hogy '1828. tavaszán Kazinczy Ferenc meqlepe
téssel vegyes csodálattal szemlélte az alkotója műtermében készülő munkát.' .

Kasselik Fidél, a templomtervező építőmester időközben me,gihalt. Holstes
tét a templom kriptájában temették el. Ugyanide kerültek a lelkes szervező,

Boráros János hamvai is.
Régi metszeteken láthatjuk, hogy az 1838. évi áJrvíz mennyire elöntötte

ezt a vároorészt is. Magában a templomban mégsem okozott jelentősebb ká
rokat, jóllehet magassága másfél méternyire növekedett.

A boltozati festményekkel megújítotttemplO'llWt 1888. október 20-án ál
dotta meg Simor János hercegprímás, a templom eg/Jkori lelkésze.

Itt ravatalozták fel Turinból történt hazaszállítáJsukutá.n Kossuth Lajos
római katolíkus hitvesének, valamint Vilma leányának földi maradványait.

1957-ben két új, modern kiképzésú szoborral gazdagodott a templom. Egyik
Jézus Szívét, másik Mária Szívét ábrázolja. Alkotójuk a Kisfaludi-Stróbl tar
nítvány dr. Nagy Zoltánné, Kovács Mária. JólLehet voltak, lakik - nem tudva
szabadulni a hajdani konvencionális, édeskés farrmáJk hatása alól -eleinte
idegenkedéssel fogadták, a művek ma mégis az egyháJzközség osztatlllJn szeré
tetének és áhítatának központját képezik. A Rómát-járt művésznőnek egyéb
ként még két jelentős munkáját láthatjuk a templomban: Kármelhegyi Botdog-
asszony és Páduai Szent Antal szobra.ít. '

Ezév októberére, a templom búcsúnapjára készült el a két új gyántlató-
szék. Ugyancsak fölszerelésre vár, a bécsi Deutschmann Jakab 'áltJal 1835. de
cemberében készített neoklasszikus stílusú oraasa új sípsora.

A templomot háborús károsodás nem érte. 1957. januátr 3-án azonban cső

repedés és mzfeltörés következtében közel félméteres magasságú víz árasztotba
er. Feljegyzésre méltó az az áldozatkészség és összefogás, melLyel az egyház
község hívei ,a károk helyreállításához hozzáláttak. Ennek köszönhető, hogy a
másnapi, vasárnapi szentmisék bemutatásában semmi fennakadás nem törtéint.

Az egyházközség híveinek száma több, mint 15 ezer. Időközben ugyan két;"
ízben is történt területi s ezzel egyetemben lélekszámi csökkenés. VasálnnDp
nyolc, hétköznap öt szentmise van, és a hitélet mélllségére jellemző, hogy
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évente 130 ezren járu~nak szentáklozás1wz. Az egyházközségi Karitász, i,., ha
tékony szociá~is munkát végezhet, a ráutaltak hetenkénti, folyamatos segé'
lyezésével.

A templom ének- és zenekara Szalay Lajos szakavatott vezetélS,e meltett I

kiváló munkát végez az egyházi muzsika, szolgálatában. A kórus, mely ré
gebben kü~földi köutakon és hangversenye.krm is öregbítette hírnevét, ma mint
egy 40 tagot számwl. A nagymiséken rendszeresen mutatja be kiváló Ztme
szerzőink, Kodá~y, Bárdos, Harmat) Werne'l: és mások, továbbá a nagy külföl~

di alkotok műveit. Emellett' méltó he~yet fogla~nak el műsOO'án az ősi gregó
rián dallamok is. Többízben rendezett egyházzenei áhítatot, így legutóbb a
Haydn em~ékév keretében, midőn a "Krisztus hét szaDa a keresztfán" című

oratóriumot mutatta be.
A p~ébánia hité~etében jelentős rész jut a legújabb Hturgikustörlekvések

és retuielkezések megismertetésére és alkaLmazására. Az egyházi népénekek
tanításán kívül - elsősorban a diákmiséken - rendszeres magyarázatokkal kí
sérik a szetit cselekmény egyes mozzanatait.

Az egyházközség legközelebbi tervei között szerepel a templom statikai
megerősítése. A fedélzet rendbe1wzatawra a Beruházási Bank eddig 600 ezer
forintot utalt ki. A tervek el is készültek, s rem{1lhető, hogy :hannarosan hoz
zákezdenek la gyakorlati kivitelezéshez. A köze~múltban történt a festett ab
Iakokkal díszített sekrestuének, s a 'benne lévő, az Üdvözítő'tisztdetére emel;
oltárnak teljes 'rendbehozatala, és hamarosan sor kerül az egész épüwt külső

belső tatarozására is. (BaLássy László)

AZ OLVASO NAPLOJA. Számtalanszor előfordult már velem - és ugyan
kível nem fordult elő pályatársaírn közül -, hogy amikor hozzám forduló kez
dő költők ritmikai hibáira, verselési botlásaira rámutattam s vialarru olyasmit
mondtam nekik, hogyaköltészetnek is van mesterségbeli része, amit alanosan
meg .kell tanulni: hol panaszosan, hol ingerülten nekem szegezték válaszu! a
kérdést: "De~át honnét, rniből tanuljam meg?" A harminc-negyven évvel ez
élőtti kőzépiskolai poétdkákban volt egy vázlatos kis verstan; de hol találni ma
egy-egy harminc-negyven esztendős ískolakönyvet ? Ajánlottam Horváth János
kitűnő Rendszeres magyar verstanát; ettől megijedtek, mert - mondnák 
"túl magas". Ajánlottam egy könnyebbet, Csokonai remek írását A magyar
verscsinálásról közönségesen; ettől azért ijedtek meg, rnert a nyelve rÓ!?ji,es,
meg egyébként is régi, jó másfél százados, és az ilyesmi a kezdő költÓik előtt

többnyire épp oly gyanús, mint hogyha valaki azt tanácsolja nekik, olvassanak
sok ATanyt, Petőfdt, Vörösrnartyt, Berzsenyít - mikor 0'1>: már Apollinaire-Te
sem kíváncsiak! Egyebet pedig nem ajánlhattam. nem volt.

Most már van. Hegedűs Géza írt egy igen jó "bevezeU"Slt a magyar vers
tanba", címe A költői mesterség. Attól ugyan még senki nem lesz költő, ha
míndazt, ami benne van, megtanulia; viszont nem valószínű, hogy valak1bő!l

jó költő váljék, ha mindazt, ami benne van, nem tudja. Ainnak az imént emlí
tett verstani tanulmányának az elején írta Csokonai: "A verscsinálás nem
poézís ; mert ez a gondolatoknak, a képzelődésnek, a tűznek természetében és
mindezeknek felöltöztetésében áll; a verscsinálás pedíg csak a szózatok hang
jának bizonyos regulakra vételére s külső elrakására ügyel, hogy azok har
móniával szálljanak az ernber fülébe." Lehet tehát - folytatja Csokonaí 
poéta valaki anélkül, hogy versert írna: de megfordítva: jó - formaHag jó 
verseket írhat valaki, de azért még nem biztos, hogy költő is. "Legjobb, ha a
kettő együtt van" - mert a poézis nélküli verscsinálás "megholt állat". vi
szont a verscsinálás nélküli poézis többnyire csak dadogás.

A poézis lelkét a legjobb verstam sem adhatja meg annak, akiben eleve'
nines benne; .de akiiben megvan. az elsajátíthatja a verstanból a költői mcster
ség alapelemedt, Hegedűs Géza minden tőle telhetőt megtesz. hogy ez a tanu
lás kellemes legyen; könyvének "hangja a beszélgetéseké, nemegyszer a köny
nyed csevegéseké" - és nem lehet eléggé becsülni, ha valakIi nehéz dolgdkJról
könnyen, bonyolultakról egyszerűen tud és merbeszé1ni; ugyanakikor "ÍJf{<éoye
mégis tudományos": rendszeres, és a legújabb magyar verstaní mUlllikák fi
gyelemlbe vételével készült. Tévedne tehát, aki azt gondolná, hogy mert az
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Ifjúsági Könyvkiadó jelentette meg, valamiféle népszerű iskolai segédkönyveöl
van szó; de az is tévedne, aki a "bevezetés a magyar verstanba" komoly alcí-,
métól megriadva olY:J1l1 szígorúan ,,smkmai" munkát gyanítana benne, melyet
a szakemberek szűk körén kívül még csak meg sem igen értenek. Hegedús
Géza könyve friss, jó olvasmány; nem a "verstan-budós" írta, hanem a ver
sekinek (és a versek mesterségének) értője és élvezője; tudja is, szereti is, érti
is, de érzi is a verset, és ez bizony még akkor sem mellékes, ha azt adja elő

vala'ki, milyen verslábak vannak s hogyan szokták sorokká kapcsölni őket, Es
mert a könyv olvasmányos, oda való minden ígényesebb versolvasó kezébe is;
hiszem -' mint Hegedús Géza találóan megjegyzi - a vers élvezését csak fo
kozza a vers techrukaí részének ismerete. Azt mondtam az imént: nem iskolai
segédkönyv ez; mégis jó volna, ha diákok is, tanárok is mínél többet foegat
nák - és végül mégiscsak afféle iskolai segédkönyv is lenne. Kiválóan al
kalmas arra, hogy - a költészet mesterségének elemeit és fogásait 'fejtegetve
- jó versolvasókat neveljen. Mert igaz ugyan, hogy az író, föltett szándéka
szerínt, egyedül csak "a költemények technikai rnegvalósításának lehetőségei
vel" kíván foglalkoení ; igaz ugyan, hogy eleve figyelmeztet rá: könyvének nem
esztétika és nem irodalomtörténet a tá~gya - mégsem tud úgy a vers teehní
kájával foglalkozni, hogy lépten-nyomon föl ne hívja a figyelmet a vers szép
ségeire és rá ne rnutasson életének, tehát történetének mozzanataira, Az olvasó
például nemcsak azt tudja meg a könyvből, hogy mi a hexameter, hány lábból
áll és milyenek ezek a lábaik; értesül arról is (a munka egyik legjobb fejeze
tében), hogyan írták költőink; ezt a hexarnetert, hogyan élt ez a forma, milyen
hamgulat tapadt hozzá és miért, és a költők számára milyen "val.'iációs lehe
tőségei" adodtak e tormának Baróti Szabótól Vörösmartyíg és Fazekastól Jó
zsef Attilái,g. Mert a hexameter képlete ugyan változatlan, a hang azonban,
amely ezt a. kottát leénekli, más és más, és amint más és más korban hang
zdk, úgy más és más élményt, tartalmat is közöl. Jelentős érdeme ennek a kis
verstannak, hogy ezekre a dolgokra is kitér. Nem halott preparátumokkal
dolgozik, hanem élő tenyészettel.

Nyomban meglátszik rajta, hogy olyan ember foglalkozrlc itt a verstan
kérdéseível. aki "belülrol" nézi őket; az elméleti fölkészültséget a gyakorlat
melegével párosít ja. Részben innét van, hogy egyes, a tudományban agyonbo
nyolított kérdéseket rendkívül egyszerűen tud megoldani, vagy legalábbis meg
vslágítani. A verstlan ugyanis lényegében 'igen egyszerű .dolog: voltaképpen
eléggé elemi szám-vdszonyokról van szó benne. A leöltőle többsége így is fogja
föl; legtöbbjük értetlen csodálkozással áll a különféle verstaní elméletek csüg
gesztően komplikált abrakadabráí előtt. Mi van ezen tusakodni való? Egy
szerűen "ki kell számolni" a ritmust, rnínt ahogy a kezdő költő csinálja az
ujjain; vagy föl .kell inni egy darab papírosra a "me,gszakasztáso'kat", strófa-.
és sorképleteket, ahogy Csokonai a verscsinálásról értekezve. Nem hiszem,
hogyha a költő oívassa, el ne ámulna azon a hipotézis-tömlkelegen, melyet pél
dául Ady verseléséről írtak egybe a verstan jó és rossz tudósai; még holmi
tagoló-verset mondó sámán-reinkarnációnak is megtették Adyt. Pedig rneny
nyivel egyszerűbb a dolog! Először is figyelembe kell venni azt az egészen
tennészetes tényt, hogy Ady ritmikailag sem szabta mánden verset ugyanarra
a kaptafára, hanem hol ebben, hol abban a .versrendszerben" írt, ahogy épp
az ihlet véletlene magával hozta. Másodszor: jórészt íamoákus formákban irt,
de abban a szabad, "magyar" jarnbusban, amelyben a hangsúly pótolhatja a
hosszúságot, s amelyben nem föltétlenül kell mínden lábnak [arnbusnak len
nie; éppen elég, ha a lejtésnek csak az illúzióját adjuk meg. Ezt míndenki
érzi, aki magyarulverset ír; persze hogy Ady is igy tudta, így érezte - s igy
irt verset. Nem valami régen elmerült ősi magyar tagoló rendszer bukkarit
fölszírrre benne - valami, ami talán nem is volt - hanem folytatta, amit
előtte kezdtek, és teljesen, zseniálisan kínasznált egy lehetőséget. Éppen ezért
ővele kapcsolatban is jobb a konkrét anyagot, verseit elemezni, mínt versei
köré romantikus hipotéziseket koholni.

A jambusnaik erről a meg-, illetve áthonosodásáről Hegedús Géza rövi
den, alaposan és pontosan foglalja össze a tudnivalókat. (Minderure természe
tesen nem terjeszkedhetett ikJi, ha munkája arányait meg akarta ŐI"iZ'11i; de
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ami fontos, arról nem is feledkezik meg.) A jambus fokozatos megmagyaroso
dásának lényege, mint Horváth János megfigyelte, az, hogy az időmértékes

rendszerbe benyomul a magyar hangsúly, s a szótaghangsúly egyenértékű lesz
a verselési gyakodatban a szótag-hosszúsággal, Kiss József óta, tudjuk, ez a
folyamat. fokozatosan gyorsuló ütemben haladt. A magyar nyelv azonban - s
ezzel szerétném itt kiegészítení a Hegedús Géza által mondottakat - nem ak
kor találkozik először a [ambussal, amikor Ráday Gedeon német példára át
ülteti, s amikor utána Kazinczyék elkezdenek "tiszta jamJbusomban" írni. Vol
tak már Ráday előtt is bizonyos jambikus kísérletek, többek között például az,
amelyre Szabolcsi Bence hívja föl a figyelmet új könyvében (Vers és dallam).
A Cantus CathoLici egy énekében "a modern értelmű jambusig ívelő" forrnai
merészséget emeli loi; s ennek a példának (és könyve egyéb példáinak) nyo
mán főlmerül a kérdés: vajon a magyar versérzék a [arnbust nem kezdettől

fogva' "magyarosan" fogta-e föl, a hangsúlynak is hosszúság-értéket adva?
Nem. ez volt-e számunkra a természetes? S Kazinczy, Szemere gyakorlata nem
inkább "V!ÍSszaidelgenLtette-e" a jambust, minrtsem .meghonosította'' ? Kérdés,
melyet talán nem ártana jobban szemügyre venni, fl jobban ellenőrizni első

sorban a XVII-XVIII.' századi énekköltészet gazdag anyagában, azon az úton
indulva el, amelyet Szabolcsi Bence mutatott meg.

Egy olyan könyvben természetesen, mint Hegedús Gézáé, nemcsak az az
érték, amit megold, hanem az is, aminek a további vizsgálására, aminek a
megoldására ösztönöz. Ami például a szabadverset illeti, úgy gondolom, azon
az alapvető igazságon túl, hogy abban is kell rttmusnak, lüktetésnek lenni,
arm verssé teszi, még igen sok mindent kell szemügyre venni, elsősorban a
különféle típusú szabadversek elemzése alapján (rnert ritmusa van Füst Mi1án
szabadversének is, Kassálcénak is, és mégis más és más mind a kettő), Vagy
Juhász Ferenc verseinek ritmikáját Illetőleg nem gondolnám, hogy analógiá
nak a régi hatütemű tizenkilencesre kellene gondolnunk ~ úgy kellene slron
dálnunk a Juhász-verssort, ahogyan rá a képletet Hegedús Géza megadja. Én
ezeknél a modern hosszú soroknál (nem mindenütt, de Juhász Ferencnél igen)
inkább gondolnék egy többnyire hasonlóan hosszú soromban író költő ars
poeticájám: Claudeira s mindarra, amit a .Jélegzésünk [ambusára" vett vers
ről ír.

Hiányt pótló könyv, hasznos könyv és jó könyv Hegedús Géza könyve,
Könnyed modorában is megbízható, okos és józan, Arnire vállalkozott, azt tel
jesítette is. Hálás lehet neki a versszetető olvasó, de hálásak lehetnek a kezdő

költők is. Azt ugyan nem tanulnatják meg belőle, hogyan lehetnek valóban
költők, mert azt- nem lehet könyvből megtanulni; a meaterség elemeit azonban
megtanulhatiák: márpedig "a költőnek ugyanúgy meg kell tanulnda a vers
tant és a költészettant, mint az orvosnak az anatómiát és a belgyógyászatot", (0)

SZINHAZI ORJARAT: T i z e n k é t d ü h ö s e m b e r tu~ajdonképpen a
lelkiismeret különböző kényességű fokozatait jelenti Retginatd Rose amerikClJi
!zerző darabjában. De jelenthetné egy kis túlzáJssal \magát .az e.gész emberisé
get, lamikor pé~dá.u~ háború vagy béke kérdéséről határoz, s 'ez ·esetbe.n m.em
egyetlen tizenkilenc éves fiatalember é~etéről ~ern1l)e szó, hanemmil'lió és mil
lióéról. A színpadi mű tehát, 'amely ilyen céljától' messzefekvő gondolhtokat
ébreszt az éjfél után jóval elhúzódó előaMsról hazabandukoló és vitJatkozó,
vagy magános gondolatok-ba süllyedő nézőkból, mindenesetre felülemelkedik
a szokványos s hozzánk legtöbbször import útjám kerülő detektívdrálmákom.
Láttunk már egynéhány ilyen eskiuitszékes, az igazi gyilkost kideritő tietek
jívdrámát színpadjainkon. Reginald Rose drámáját az különbözteti meg szeren
csésen az ilyenfajta alkotáJsoktól, hogy ki sem derül belőle, ki volt a gyilkOtS,
vagy hogy a vádlott ölte oolna~e meg valóban édesapját.

A szerző csak egy szörnyű tényt dob be az esküdtszék tizenkét emberének
a. lelkiismeretébe, akik az ígazi amerikai társadalmat, az utca emberét kép
viselik. A tény az, hogy e.gy fiát állandóan ütlegelő amerikai kisembert meg-
gyilkolnak és a gyilkosság vádja az anya nélkül fe~nőtt, apjától többnyire csak
brutalitást tapasztaló, csavargó, kisiklott életű fiataZembeT1'e hálrul. Az es
küdtek is kisemberek, csak éppen egy fokkal szerencsésebb beállítöttségúak,
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akik valahogy nem kerültek rá a lejtőre és igy "méltóknak" bizonyuLnak Mm,
'hogyesküdtként kisorsolják őket. Pedig, hogy undorodnak ettől a demokratikus
joguktól és kötelességüktől. Az esküdtszéki teremben pokdli a hőség, kint tom
bol a kánikula, egész napjuk kárbavész potom háram dolláirért, s közbooa
garázstulajdonos az őt érő veszteségek mÍGitt dühöng, a cukorkaügynök előre

- megvett jegyével a zsebében attól retteg, hogy elkésik a base ball-meccsről, fut
na, szaladna mindenki a biznisze 'vagy az élvezete, legalább egy tőlcsérnyi fagy
lalt után. A kirendelt védő unottan eldarálta védőbeszédét, az ügyésznek tar
Mn nem is kellett túlságosan kihegyeznie dörgedelmeit, mert hiszen szemtanúro
is akadtak s csak később derül ki, hogy éppen az emberiség legborzt.almasabb
fajtájábó l, az unatkozókéból, akik stupiditásukban nagy megtiszteltetésnek ve ...
szik, ha adandó esetben hatóságok előtt tanúskodhatnak.

A játszma tehát úgy kezdődik, hogy a szinen meg sem jelenő vádlOttnak
eleve el kellene azt veszitenie. Mint vádlott is ostobán viselke,dett, csak dadid
gott a rendőrök faggató kérdéseire s még a film ésa primadctnna nevéTe sem
emlékezett, amelynek elóadásán állítólag apja meggyilkoltatása alhtt résztvett.
S mindezeken fölül jogos undor is ott lebeq az esküdtek szeme előtt, ameHyel
a naponta megismétlődő huligános biintetteket nézik. S v,alóban úgy is érzi
legtöbbjük, hogy az emberiségnek csak haszon, ha egy ilyen bűnözőpalántát6l

a villamosszék segitségével minél hamarabb megs2J,abadul.
"Mondjuk ki. hát: bűnös, mondjuk ki egyhangúan, mert csak így érvényes

az esküdtszék verdikt je" - ez a közvélemény sza1Joa. Sekkdr" föDkél egy meg
lehetősen határozottszavú, de igen nyugodtan vis'e1:kedő férfi a tizenkettő kö
zül s fölteszi a kérdést: hátha mégsem a fiú ölte meg ,apját? Hisz védője t'U
lajdonképpen csak le akarta rázni a rálőcsölt és semmi jövedelmet nem hajtó föl
adatot, a tanúk "ichsuchtos", mindenáron szerepelni vágyó emberek. De a többi
tizenegy nem akar hallgatni az ész, az intellektus, a humá.nus emberr szaváma.
Hogyan, még ezzel is ők töltsék az időt, mikor az arm hivatottak, ügyész, bíró,
védő már ledarált,a az ügyet s végső döntés,re elébük dobta. A gondol'kozni
n·em tudó, nem akaró s rá sem érő tömeg, amelyet itt az esküdtek zöme kép
visel, kollektív végzést akar. A darai: bravúrja az, hogy ennek a tizenegy em
bernek a lelkében játszat ja le a d.rámát, azembeTi felelősség drámáját.

Az esküdtek között van két-három munkásember. Ezek értik meg legeMbb
az emberi felelősségrehívás szavát: szobafestő, a fiúval egy ke1'Ületből szár
mazó, minden kültelki nyomort jól ismerő, de beszélni sem merő munkás és a
bevándorolt órás. Ok élnek és éltek le.gközelebb a nyqmor perifériáin hÓr
nyódó vagánygyerekhez s ők tudják a legjobban, hogy az életben mennyi
igazságtalanság eshetik. Az intellektuális 'kétketiés ellentétpárja pedig egy jól
megtermett vállalkozó, vérmes, szadista hajlG!mú ember, aki ugynnúgy verte a
fiát, amíg az tűrte, mint a meggyilkolt apa, s akit a fia máT több év'e el100JJ

gyott, mikor egyszer vissza kellett adnia -apjának egy rá.mért ütést. A vak
emberi szenvedélyek, a szadist,a és fasiszta őrjöngés borzalmasan élő proto
típusa ez a megsebzett lelkű apa, aki a fiától kapott ütés miatt mincLen fiata't
embert képes lenne kiirtani.

Reginald ROse ezt az alakot oly'an embenségesen fo'l'máUa meg, hogy a
katharzisig is elvezette. Szánal7na az esetleg gyilkos, esetleg nem--gyilkos fiú
iránt cseppet sem nagyobb vagy kisebb, mint a vélelmezett gyilkosra túZÖ1l.
vizen át halált kimondani akaró, szadista hJajlamú esküdt iránt. S bármerny
nyire nem szándékunk is, hogy ,egyetlen műve alapján Re,ginald Rose írói rasut
ját fölvázolni próbáljuk, jelle7nalkotó képességéta többi tizenegy figura éle's
'karakterű beállítása mellett ebben az egy alakban valóban mesterinek kelZ
elfogadnunk, amellyel az igazi emberalkotás szférájába érkezett.

Két és félórás tusa folyik itt a kifinomodottabb szkepszis embere és az
ősemberi indulatok prototipusa közt. S ,a damJbban az a szép, hogy ez a gyű

lölködő, minden percben szájából halált fröcskölő s akár még az esküdtszéki
teremben is gyilkolni képes rémfigura végül is egyedül marad szörnyű índu
lataival, az asztalra bukik és zokoaésa talán azt jelenti, hogy jobbik, magára
talált. A nézőt ez az emberivé hangolód6 és csituló zokogás kíséri el, és a
mindnyájunkban lejátsz6dó katharzist ezekben a végletekben zendíti föl ben
nllnk egy mesterien ügyes és hajlékony karmesteri pálca.
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A szerző megírta a szerepeket. előbb rádiós és televízíós játéknak, majd
szinpadra is. Ráért csiszolni rajtuk. A magyar előadás renaezőjének és a szí
nészeknek mégis nagyon sokkal tartozik, mert a darab elementáris hatását ne
kik köszönheti. Várkonyi Zoltám rendezésének sikerült a darab jellegzetesen
'amerikai atmoszféráját anélkül kihoznia, hogy a nálunk bevált kamaraszin
játszóstílus törvényein 'rést ejtett volna. S ebben tizenkét élvomalbeli férfiszi
nészünk volt a segítségére. A kritikusnak pedig egy pillanatra haboznia kell;
hogya darabot leginkább a vállán hordozó két főszer,eplő közül kinek adja az
elsőség pálmáját. A kétkedő intellektust oly szerényen s mégis oly állhatwtos
szilárdsággal megjelenítő Bástinak, v'agy az elementáris indulatok örvényein
tárntorgó Pécsi Sándor szadista esküdtjének-e. Ok maradnak utoljára a szí
nen, Pécsi, mert szörnyű konfliktusában kitántorogni is alig tud a színpad
ról és Básti, mert a nemes kétkedő a legyőzött ellenfelet nem hagyhatja egye
dül, hanem továbbra is támogatnia kell. Az ember két arcát, talám a mult és a
jövő emberének arcát kell bennük látnunk. Uray Ti-oodar egy vérmes öregúr
remekmívű profilját rajzolja meg, Sinkovics és Inke László pedig két [iatalos
hevű, hegyeskönyökű, rámenős figurának ad emberi veretet. Ascher Oszkár
menekült órása, Suka Sándor félszeg munkása és Vándor József szobafestője az
amerikai szegény emberek jóra legkönnyebben hangolható, megnyerő figurái
nak: megelevenítésével arattak összjáték-sikert. Balázs Samú előbb meg-meg
sértődő, de később megenyhülő elnöke kiegyeTksúlyozottságával, Horkai Hor
váth Jenő és Ungvári művészi fegyelmével és szűkszavúságÚJrol, mint valami
domborműbe vésett falanx háttéralakjai, igazi távlatokat tudtak rajzofmi a
mélységesen elgondolkodtató emberi drá,ma köré. (Possonyi László)

KÉPZOMÜV:&sZET. A Drezdai Képtár vendégkiállítása. Szekatlan esemény
egy múzeum történetében, ha egy világhírű külföldí intézmény fél tve őrzött

remekeit vendégüí láthatja. A második világháború során rommálőtt Drezda
újonnan felépülő képtárépületében készül már az ünnepélyes mcgnyitásra,
amíkor gondozás nélkül hagyott és szoviet katonák által megtalált ikincseit
a moszkvaí és kijevi múzeumban végrehajtott legszükségesebb [avításo'kűoal,
ujból a vílág szeme elé tárja: 1956 óta részleges kiállításokat rendez. tgy került
el most Budapestre is 'az 54 képből álló válogatott anyag.

Látható a kiállításon, a velencei reneszánsz legismertebb rnesterének, Tizi
anónak vázát tartó fiatal női képmása, Tintoretto nagyméretű "Zenélő né1:('
című híres festménye, a nagy dekorator, Paolo Veronese egysk bibliai tárgyú,
ugyancsak negyméretű vászna, amelyen az elérhetetlenséget, távoliságot éb
resztő áhítatot elnyomja a leülsóségek ragyogó pompája s a hétköznapí polgárt
izlés emberközelsége. Mellette kapott helyet tanítványának Schiavone;wk aIl
gyalokkal együtt ábrázolt holt Krisztusa. E műben éppen a bensőséges átszel
lemültség, az őszinte áhítat oly vonzó, rnesteri kivitel mellett, tökéletesen ér
zékeltetve az élő s a holt test különbségét. Francesco Albani két mltológiaí
témájú képe, valamint a bolognai akadémikus festészet legjelentősebb meste
rénelk, Armibale Caraceinak "Madonna a fecskével" című festménye; minta
példája az elődóriások remekeiből leszúrt, élő hagyományként megőrzött

eredmények művészíleg egyenértékű összegezésének. Thomas Mann József tri-
-Iógiáiának feledhetetlen részletei elevenednek meg emlékezetünkben, ha Cig
naní elragadó "József és PutifáJrné"-ját, egYIk főművét szernlélgetjük. A"
ugyancsak a bolognai iskolához tartozó Guercino hasonlóan nagyméretű festrné
nye, "Szent Ferenc az angyallal": elragadtatásának egyik megszállottságában
ábrázolja la poverellét, amint elhárító mozdulatú kezével szabadulni próbál a
káprázatos szép látványtól, hogy el ne vonja alázatos magábarnerültségéböl.
Barokk remeklés a tündöklő ragyogású csuha, a felhőlebe burkolódzó hegedülő

angyal és ,a tündéri háttér. Az ismert olasz mesterek közül egy-egy szép alko
tásával szerepel Gavazzola, Tiarini s Mola.

Jó összehasonlításra ad alkalmat a Régi Képtár állandó kiállításáról is
mert Crespi "Pásztorok imádása" círnű megható, bájos képecskéje, nemkülön
ben az áhítatot és vallásos megrendülést eleganciával, barokkos rnéltósággal
kJiifejező Ricci kimagasló alkotása. Kiemeljük még az olasz anyagból Garofalo,
Dossi, Piazzetta ,a híres városfestő. Bellotto egy-egy festményét. A elpusztult
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régi Varsót már csak az utóbbi fennmaradt városkép-sorozatából ísmeraet
jük meg.

A Drezdai Képtár gazdag németalföldi aII1yagálból Budapestre érkezett
Rembrandt egyik jellegzetes életképe. a sajnos többször átfestett ,,Aranyat
mérő asszony". A modell okos átható nézésű szeme, ígazságszeretetet tü!kiröm,
kérilelhetetlen erélye halványan emlékeztet a nagy hollandi mester gyakraa
megörokített édesanyjának arcvonásadra, akinek 'rajta oly gyakran piJhent p,il
lantását egész életéri át kegyelettel hordozta magában. Javakorabeli férfit áb
rázol egy másik Rembrandt kép. Rubens és van Dyek műhelyét egy nagymé
retű kornpozicdó, illetve két képmás képviseli. Ifjabb Ftrans Hals vidám élet
képe legjobb oldaláról mutatja be a kimagasló atyának nem méltatlan fiát
és együk jeles tanítványát. A Rembrandt-tanítvány Govert Flinck "Dávid és
Uriás"-a, valamínt a Rembrandthoz ugyancsak közelálló Philips Korilek őszinte

természetrajongáscól áradozó szépséges tájképe első látásra szernbeszökő. A
finom lélekItani jellemzésnek, az aprólékos részletmegfígyeléseknek, a sűrűn

olvasott szentírás megelevenítőátélésének egyik megkapó példája Steen "Hágár
elűzetése". Eléggé fel nem becsülhető nagy nyeresége a kiállításnak Cornelís
van Haen-lern egyik Iegszámottevőbbremeke: Venus, Bacchus és Ceres. A kom
pozíció elbájoló kecsessége, a Iágyvonalú, fenséges nyugalomban, önfeledten
és finoman egymáshoz hajló női testek életszerű üdesége megkapo élmény.

Nagy közönségsikere van Gerard van Honthorst nagyméretű; derűs rész
vétet kiváltó "FQghúzás"-ának. Az érzéstelenítés híján kellemesnek akJkoriba1a
még ikevésbé nevezhető műtéti beavatkozás e valósághű ábrázolása nemcsak
humorról tesz tanulságot, hanem a művész fölényes mesterségbelí tudásáról is.
Feledhetetlenné teszi kompozíciójának elevensége, kifejező, élénk színezése, la

főaktust kiemelő tökéletes megvilágítás és az epizódszereplők fokozatos letora
pításával hibátlanul ható egyensúly.

A németalföldi kísmestereket jelentős művekkel rnutatják 'be Adríaen van
de Velde, Philips WOUW€Tman, ifj. David 'I'eníers, Comelis Dusart és Jacob
Oohtervelt. A rendkívül vonzó gyűjteményt a német RoOlS tájképei, G,mfif és
Denner tárgyilagos arcképei egészítik ki. (H. G.)

Cseh István festményei szenvedő életének önállósult darabkáí,
A paraszti gyermekkor nélkülözései, a tanulóévek keserves küzdelrnei, a

harctéri viszontagságok időelőtt megrokkantották alkatilag is gyenge SZ€II"V€

zetét, de még így, beteg testtel is erőt. és csodálatos derűt sugárzik életérzése.
mert hittel telítődik. Ezért nyujtanak őszinte s maradandó élményt a festmé
nyei. Utcarészletei varázslatosak. Üres házsorok, néptelenek. csendesek, mdntha
kihalt volna, vagy -szenderegne a lakossága, mégis élet, melegség, szeretet, az
emberi közösség párája leng fölöttük, vagy gyermekkort emlékeit meghatva
felidéző parasztudvarában., Itt ezen a területen, ebben a témakörben már tel
jesértékű a rnűvészete.

Vén EmU legujabb képei általános feltűnést keltettek, .Yérbeli festő. Me
rész, kiforrott művész, Forrón átélt és leplezetlen őszinteséggel feltárt átéléseit
veti vászonra, rögtönzésszerü közvetlenséggel, mintha a pillanat szédületében
a víllanásnyí emlékcikkázást, a láthatatlan élet rnozgását igyekeznék megrögzí
teni. Világító színeket rak fel vastagon. hogy úgy hasson egy arc, egy vlrág,
egy kéz, valamely tárgy, vagy mozdulat, mintha belülről kisugárzó fény [árná
át. Frisseség és tüzesség árad biztoskezű, fölényes technikai biztonságot eláruló
ecsetvonása nyornári. Képei az első megtekintésre is azonnal figyelmet köve
telnek. És hogy jó festő, hogy ikomoly és fontos a mondanívalója, hogy tuda
tosan megérlelt, gondosan kidolgozott. művészi ihlettséggel megkomponált a
festészete, mí sem mutatja meggyőzőbben, rnint az a tény, hogy másodszori,
harmadszori látogatás után se csökken, sőt még fokozódiik festményeinek üde
meglepetésszerűsége.(Haits Géza)

Kállai Ernő emlékezete. öt esztendővel ezelőtt, 1954. novemberének utoa
napjaiban halt meg Kállai illrnő művészetí író, esztéta, - az elmúlt évtizedek
ben a modern képzőművészet legkiemelkedőbbmagyar kommentátora.

1890...lben született, a 20-<as évek derekán jelent meg első fontosabb mun
kája, az "Új magyar piktúra", amely röviidesen "Neue Malerei m Ungarn"
címmel németül is napvilágot látott. 1928-29-ben Kállait a weimari német

,
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~ban találjuk. ahol Dessauban a "Bauhaus"-.rnozgalom folyóiratának
egyik szerkesztőie.

A 30-as években jelenik meg Czóbel Béláról szóló könyve, az "NS Hun
garica"-sorozatiban. Életének egyik főműve a Medmyánszky Lászlóról írott mély
iIltuiciójú monográfía. "A1ig tudnánk olyan valakat említeni, aki a Medmyászky
l!ll"oblérnát ilyen eredményesen tudta volna megoldani" - jellemezte Kállai e
s7Jép munkáját Lyka Károly.

"Cézanne és a XX. század konstruktiv művészete": c. könyve tárgyalási
módjának és koncepciójának újszerűségével s átfogó jellegével tűnik ki. Mun
kásságát 1941-!ben Baumgarten-jutalomban részesítették az alapítvány kurá
torai.

Már a felszabadulás után jelent meg terjedelmes Picasso-tanulmánya,
amely nemzetközi viszonylaoban is kimagasló munka, - Kállai mélyenszántó
elemzését adja e proteusi művész alkotásainak. Folyóiratcíkkeit, katalóguselő

szavait, kiállítási beszámolóit, valamint az absztcakt és szürrealista törekvések
mellett hadakozó vitairatait nehéz lenne felsorolni. 1945 után egy ideig az
Iparművészeti Főiskolán tanított. Élete utolsó éveit a művészeti élettől vissza
vonultan töltötte, ekkor főleg fordításokkal-foglalkozott. Móricz Zsigmond szá
mos művét ültette át németre, nagy sikerrel birkózva meg e nehéz feladattal.

Akik ismertük Kállai Ernót, emberi abakjára mindig meghatottan fogunk
vísszaemlékezní. Vidám, szeretetreméltó lélek volt, - arcvonásai meglepően

emlékeztettek Erich von Stroheiméra. Munkáínak felsorolásából talán az tűn

het kii, hogy csak a közelmúlt és a jelen művészete érdekelte. Ez azonban nem
volt így. Egy XII. századból való románkori katalán predellakép éppúgy kö
zel állott hozzá, mtnd Braque valamelyik halas csendélete, a XIV. századbeli
"Avignoni Pieta" éppúgy, mínt Egry balatoni víziói, Velazqueztől a Breda vá
ros kulcsaínak átadása éppúgy, mínt Le Corbusier egy-egy vakmerő épülete.
19a2li humanista volt, aki a fasizmussal szembeni ellenszenvét a legsötétebb
években is hangoztatta.

Korán távozott el, hatvannégy esztendős volt mindössze. Emlékét megőrzik

.lvasQi és barátai, valamint Berda József szép verses nekrológja:

"A szépség titokzatának, a merészebb
lendületnek káprázatos képzeletektől

kigyulladt, nyughatatlan kutatója, színte
felfedezője voltál te kopaszságodban
is kedves kamasz ...

Aludj, aludj
kimerült barátunk míndaddíg, míg virágzó
valósággá nem válnak látomásaid itt és
másutt, szerte az egész, emberségre
vágyó világon. Amen." (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (llaydn: A teremtés.) Nagy várakozás előzte meg Josei
Haydn ritkán hallott remekének, A teremtésnek előadását. Az egyik legna
gyobb német költő, Friedrich Schiller mondta erről a műről, hogy "jellJegtelen
keoerék", Szerinte Haydn olyan művész, aki noha rendkivül tehetséges, sohsem
lesz képes magyot ,alkotni, mert hiámyzik belőle a lelkesedés. Ez utóbbi mea
léllapításával, már amelyik a lelkesedésre vonatkozik, mi nem tudunk vitázni.
Egy aZonban tény: A teremtés haLLgatója mindenképpen lelkesedik.

A teremtés ihlete még Haydn amgliai útjám kezdett kiérLe1Mni. Ekkoriban
már szerte Európábam ismerték az oratórium mesterének, Hiindennek nevét.
Németországban Adam Hmer dirigáIta először a Messiást a berlini Domkirche
ben, majd két esztendővel később Mozart készített belőle áti1latokat. Feltehető,

hogy Haydn már angliai útja előtt is ismerte a nagy hallei mester néihálwy
má'Pét. A nagy élményt azonban a hires angliai előadások jelentették számárra,
amelyeken nem is egyszer több mint ezer eU5adó vett részt. Az egyik ilyen
manumentális hangversenyen -az öregedő Haydn sirva nwndOl(Jlattaa körülötte
.Uóknak: Hiindel meetere valamennyiünknek:

A teremtés szövegkönyvét is Angliából vitte magá:val Haydn Bécsbe és ott
érlelődött benne egészen a végső kidoLgozásig. A Lindley által irott angol szo-
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veget Van Suneteti fordította németre és eboon a formában adták elő elí5
SZÓT 1799-ben. Az oratóriumnak hatalmas sikere voLt. A következő évben Bu
dape8ten is megszólaltatták és hamarosan szerte a vizlí;gon ismerték és érde
me szerint értékeiték.

A cselekményt a három arkangyal: Gábriel, Uriel és Rafa:e~ megi:smétliódó
recitativói és áriái viszik előbbre. Szavaik nyomám bontakozik ki ewttünka
káoszból a rend majd az egész teremtett világ :nagyszerű pompája. Egy-egy .
iciemelkedó pontnál megszólala héindeU-méretű kórusok szava, hogy dícsérje
Isten fönségé.t és erejét. Különösern megrázó az édenkerti idiLLt és az egész te
remtés történetét lezáró, hálaadó ünnepi zárókórus.

Hector Berlioz emLíti második németországi utazásán, amikor Bécsben.
részleteket hallott A teremtésből, hogy Héindel és Haydn oratóriumo. nagyom
szépek, amikor hatalmas teremben nagy Létszámtú kórusok adják elő azokat,
ilyenkor azonban tuLajdonképpen nem történik egyéb, mint az e,gyes szólamok
ietesleaes meqsokszorozása. A teremtés mostani előadáis,a a ,zsúfolásig tele Erkel
Szinházban mást mutatoti, Jóllehet a teljes létszálmú Budiapesti Kórus és
Hangversenyzenekar játszott, mégis minden a helyén volt. Ez elsősorban min
den valószínűség szerint a pompás,an dirigáló Feremcsik JánOIS érdeme, meg az .
ezúttal kitűnő felkészültséget mutató kórusé és zenekeré. S a szólisták kzöül
elsősorban László Margíté, aki nagyon finoman és nagy stHushűségoel sZóLaI
jatta meg Gábriel szerepét.

(Mozart Don [uanja az Oppraház ünnepi hetéu.) "Az opera. kitűnő, isteni,
aalán még a Figarónál is jobb, de nemtáiPlálék az én bécsieim fogai számára."
Igy nyiLatlrozott II. József császár, a Don Juan bécsi bemutatója utám 1788
ban. Két esztendővel később az egyik legjelentősebb zenei folyóirat, a Berlin
ben megjelenő Journal den Moden így ír a Dom Juanról: " . " ennek az énekes
játéknak a zenéje szép, de helyenként nagyon mesterkélt, nehézkes és hang
szerelésében túlhalmozott." Az idő igazságot szolgáLtatott Mozart művének, mi
I1zonban a korabeli kritikákat is megértjük. Don Jwan legendájálba,n a fénykorát
élő spanyol kalandorlélek szabadult fel és a feudális nagyúr alakjáIval ötvö
ződött. II. József korának bécsi' embere azonban már csupá!n a feudális légkört
ismerhette, a nagyszerű kalandok, világfeLfedezések kora legalább is Ausztria
számára lejárt. Prágában viszont azért is lehetett olyan elsöprő sikere a Dom
Juan legelső előadásának 1786-ban, mert a nemzeti érzés fe llendüLésélnek kez
deti korát élő csehek jobban megérthették Don Juan aLakját, aki keresztülgár
zolt az erkölcsi normákon s fittyet hányt a pokolbeli hatalmJaknak is. Mégpe
dig az utolsó pilLanatig eltökélten és vakmerően, hetyke megcit,alkQdottslÍiggal
idézve magára a megsértett erkölcsi világrend bosszúját. Ezért nem tudunlc
egyetérteni a budapesti opera rendezői felfogáJsának azzal a megoldásá'l'al,
hogy Don Juan (akit a remekül éneklő Melis György talán túlkevéssé tragikus
nak ábrázolt), a szobor távozás,a után tévetegen botLadozik egyik ajtótól a má
sikig és minduntalan megrettenve visszatántorodik a felvillódzó szörnyűséges

fényektől. Az ala,knak és a szerepnek ez a túlkarakíTiozálsa, úgy gondolj~tk,

nem egészen fedi a mozarti tragikum-elképzelést.
Mert a Don Juan nem vígopera. Mozart életének legtragikusabb korsza

kában sziiletett, amikor a bécsi közönség lassan elfordult tőle, a Figaró házas
sága a kezdeti sikerek után lekerült a színLapról és helyébe a Cosa rara. Című

vigapera lépett. A • Figarót mindenki elfelejtette,várOlSszerte az új opera dal_o
Jamait fütyörészték. Ugyanakkor pedig Prágában szinte minden este Mozart
múvét énekelték. Az öntudatosodó prágaiak megszerették és megérlették a
furfangos Figarót, aki a gróf eszén is túljár és me,gtaláLja boldogságát. Mozart
azonban izig-vérig bécsi volt. Talán neki fájt a legjobban a bécsi művészet

akkori - látszóLagos - hanyatlása és az izUseltolódáls Itália [eié, MagáJnélete
is telve volt nehézséqekket. Anyagi gondok gyötörték, ,harmaidik gyermeke né
hány hónapi vergődés után meghalt és hamarosan követte wpja is, aki szigorú
leveleiben azért mindig jó tanácsokat adott fiának. Ebben az állapotáIban egy
re élénkebb színekben bontakozott ki előtte Don Juan aLakja. Volt benne va
lami meseszeTÚ elszakadás a való élettől, a míndennapok apró-cseprő gondj.ai
tóJ, Es egy kicsit csábító is lehetett megeleveníteni a nagyszerű, legeMáls spor
n'IIol tájakat, forróvérű embertípusaiool. Hogy ez mennyire sikeTÜlt, arra mi
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sem jell.emzőbb, minthogy a tragikum mélyén mindigva.n egy kÜl feloldáls,
az emberiességnek, a mozarti humánumna.k nagyszerű megnyilváJnuZása. Per
sze az egyéni tragikumot evvel a művével sem tudtla "kiírni" Mozart. CSt1Ik
évekkel később, a halál árnyékában készült el a megváltó Requiem csodála
tos Lacrimosája.

(A Belvárosi templom énekkara.) Egymás után három alkalommal hallgat
tuk meg a Belvárosi főplébánia egyre jobban fejlődő ének- és zfnekaT'át.
Két templomi előadásukon nagyon nehéz feladatot oldottak meg Haydm Nelscm
miséjének és Mozart Koronázási miséjének előadásával. Nekünk inkább ,az
előbbi tetszett, mert érezhetően jobb dÜlzpozicióval és nekik.észürtséggel szó
laltatták 7!teg. Itt ül hiányoltuk ugyan a sokat emlegetett haydni vidámságot,
azt az érzést, amellyel egyházzenei alkoiásaiban megformálta magániO-k Terem
tőjét. Pintér József karnagy inkább drámaivá formálta a művet, amely azonban
így is hitelesnek hatott, Egy-k.ét dolgot mégÜl szeretnénk itt e szépen fejlődő

kórusnak figyelmébe ajánlani.
Nagyon ötletes és helyes megoldás, hogy a vonósok tónusúnak el7l'lélyíté'

sére az orgonát isalkalmcizzák. Vigyázni kell azonban, hogy a túlerős regisztrár
zás el ne tompítsa a hegedűk fényét. A magasabb hangoknál mintha a hegedűk

sem volnának mindig együtt. Ez okozta azután, hogy a Mozart-mÜle Bene
dictusában néhol disszonáns akkordokat véLtünk hallani. Hasonlóképpen itt-ott
a kórus sem ,volt egészen együtt, néha érezhető eltéréseket is felfedeztünk.
Igaz viszont, hogy elsősorban a: tenorok nagyon tisztá hangszíne - és ez bi
zony ritkaság manapság - egyensúlyba hozta a nehezebb részeket. Külő110t

szeretnénk kiemelni a nagyszerűen éneklő szólistákat. Nem e.gyéniCisk.edtek,
nem csak énekeltek, inkább legjobb tudásukk.al és áJhítatukkal járuHak Jwa:zá
a 11'UÍr meglévő szép összkép betetőzéséhez. Úgy véljük, hogya kórus hang
anyaga és muZik.alitása jó alap, amelyre a következőkben is építeni lehet. A
jövendő érdekében érdemes volna néhány új művel bővíteni reportoárjukai,
Hasznos lenne időnként elénekeIni egy-egy gregorián misét; Mozart teljesen li
turgikus Missa brevisét, meg a modern szerzők némelyik szerzeményét, Ko
dály és Bárdos miséit és a fiatalabbak egyik-másik művét is. És - úgy gon
doljuk, maguk is egyetértenek velünk - nem ártana egy kicsit gyakoroLni az
énekes válaszokat sem.

Az összkép nagyon bíztató. Reméljük, hamarosan újabb jelentős fejlődés

ről adhatunk majd számot. Addig is sok sikert kívánunk a jeles énekkarnak
és hivatott vezetőjének: Pintér Jó:tsef karnagynak. (Rónay Lálszló)

SZEGEDI SZOTÁR ÉS SZEGED VÁROSA. Az utóbbi néhány év alatt több
Szegedről szóló, vagy vele kapcsolatos könyv jelent meg a magyar könyvpiacon.
Ezek körül külön figyelmet érdemel Bálint Sándor két könyve: a Szegedi szó
tár, mely 1957-ben, és Szeged városa, mely 1959-ben látott napvilágot.

A Szegedi szótár szigorú tudományossággal hangzó címe alíg árulja el,
hogy ez a kétkötetes mű sokkal több, mint tájszótár. A gyanútlan olvasó első

látásra nem is sejti, milyen gazdag néprajzi. kultúrtörténeti anyag található
benne, s hogy ez a mű a szegedi néprajz, a szegedi népi élet gyűjteményének

tekinthető. Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez a szakszerűen kezelt nyelvanyagolll
rnessze túlmenő összeállítás éppen enciklopédikus jellege miatt európai vi
szonylatban is kiemelkedő alkotás. AIig néhány hozzá hasonló szándékú mun
kát találunk külföldön vagy hazánkban. Olyan szótárt pedbg talán egyet sem,
amely hozzámérhető volna a vallási néprajz, a nép vallási életének tárgyilagos
ismertetésében.

Bálint Sándor eredményeinek hítélességét egy ritkán előforduló tény segíti
és teszi kimagaslóan értékessé és érdekessé. Mégpedig az, hogy ő nem pusztán
a tudós kfvülálló, külső szemléletével látja anyagát, hanem mintegy belülről,

önvallomásszerűen,Tulajdonképpen saját világáról, élményanyagáról. a részben
ma is benne élő valóságról számol be könyvében. "Ez a szótár - írja a be
vezetésben - több mint hamninc esztendős munka .gvürnölcse. Gyüjtői hely
zetem kétségtelenül kedvező volt. Törzsökös szegedi, alsóváross parasztszülők

gyermekének születtem, tehát a szegedi népnyelv anyanyelvem, Művem for
rása elsősorban alighanem én magam vagyok. Öregek közt nevelkedtem. Gyer-
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mekkoromoan még olyan jelenségeknek lehettem . tanúj a, amelyeket az első
világháború teljesen elsöpört. Kapcsolataim azóta sem szakadtak meg egy pil
lanatra sem a szegedi nyelví hagyományokkal, a tájszólás közősségével," Bálint
Sándor ma is hiba nélkül beszéli a szegedi tájszólási és a nép közé - válto
zott körülményei ellenére is - ma is hazajár.

A Szegedi szótár elsősorban a ma élő szegedi világot ábrázolja, vagy azt,
ami a jelen század elején még élő volt, nem hagyja el azonban Szeged irodal
mi múltjából vagy történelmi hagyományaiból fennmaradt nyelvi emlékeket
sem. Az egész emberi élet szerepel benne a szent dolgoktól a drasztikus kífe
jezésekig (tudományos mű és nem gyermekek számára írt kézikönyv l). Egy
országrész történelme, hétköznapjai, ünnepei, szokásai és küzdelm.ei vonultak
fel benne a tudós nyelvész szakszerű pontosságával rögzítve, de ugyamakkor
a köztük élő humanista szerétetével ábrázolva a szegedi nép életét. Ezért nagy
haszonnal forgathatják a nyelvtudósokon kívül a szociológta, néprajz, társa
dalomtudományok művelőí, továbbá a Ielkapásztorok és űrók. Ez utóbbiak kő

zül Móricz Zsigmond éppen a Szegedi .sz6tár szerzőjétől szerezte szegedi táj
nyelvi Ismeretert annak idején, rnikor a Rózsa Sándort kta.

Külön élményt jelent számunkra a Szegedi szótár vallási néprajzi anyagá
nak tanulmányozása. Mimt ismeretes, Bálint Sándor úttörő munkásságot vég
zett ebben a tekintetben. Az évekkel ezelőtt megjelent Népünk ünnepei sajná
latosan szűkreszabott keretei nem engedték meg, hogy teljes képet adjon a
magyar népélet vallási vonatkozásairól és közkinccsé tegye néprajzi gyűjtésé

nek eredményeit összefoglaló formában. A magyar néprajztudomány azóta is
adós ezzel a feladattal. Amikor a Szegedi szótárt lapozgatjuk, -fájdalommal álla
pítju'k meg, évről évre mennyit veszítünk, ha ennek a feladatnak megvalősi

tása tovább húzódik. Nemcsak azért, mert napról-mapra fakul a vallási népi
hagyományok színe, sorban tűnnek el a szokások, felejtődnek el a szóbelí em
lékek, tehát míndíg nehezebb lesz egész munkát végezni ezen a téren, hanern
azért is, mert ennek hiányában a magyar néprajztudomány teljesen egyoldalú
vá vál.ik. Csupán kultúrtörténeti szemponbból sem elhanyagolhatók a' vallási
néprajzi kutatások, Nem lehet ugyanis ezek nélkül hi:bátlan képet festeni ar
ról a népről, amelynek ku'ltúr'áját döntő módon befolyásolta vallási élete. Bá
lint Sámdor ezzel a felismeréssel kezdett a vallási néprajz felvázolásához an
nak idején, mikor a Népünk ünnepein dolgozott, s törekvései mindenképpen
több figyelmet érdemeltek volna, hogy megkezdett munkája ne maradjon, bár'
kétségtelenül úttörő, de vázlatos befejezetIenségben. A Szegedi szótár tárgyita
gos néprajzi utalásaival Bálint Sándor sokat törlesztett a magvar néprajznak a
vallásí vonatkozások felé fennálló tartozásaíból. '

A változatos tartalom értékei miatt hajlandók vagyunk a mű parányi, in
kíálbb techníkaí fogyatékosságait elfelejteni. Ezek a kisebb -technikai, nem is
annyura hibák, mánt hiányok abból adodtak - amint Deme László, a rmnrrka
technika! szer.kesztője írja az első kötet elején -, hogy az Akadémiai Kíadó
le'rven felül vállalta a kiadást és nagyon kevés idő állt a szerző, a lektorok
és a kiadói rnunkatársak rendelkezésére, hogya kötetek technikai formáját
szebbé tegyék. Elismerés illeti az Akadémiai Kíadót, hogy lehetővé tette a mü
megjelenését, és ezzel nagynevű kiadványainak számát gyarapította.

Az eddígiek alapján Szegedről alkotott fogalmaínloat úiabb szdriekkel gaz
(1agítja Bálint Sándor másik írása: a Szeged városa, mely bemutatja a neves
aiföldi város képzőművészeti szépségeit, főképp építészeti látványosságait és
müemlékeít, továbbá városképi fejlődését.

Szeged mai alakjában nem túlrégi város, nincsenek nagy számban ókori
vagy középkorí emlékei. A mai városkép majdnem teljes egészében az 1379-i
nagy árvíz után alakult ki, kétségkdvül eléggé síkerül.t formáiban, úgyhogy Sze
geci méítán válhatott az ország egytk legegységesebb hangulatú és Iegegyénfbb
levegőjű városává, Természetesen az átalakulás a kor uralkodó jegyeit, az
e,kí1ek1licizmus vonásait hozta magával, s ezáltal Szeged a másfajta jellegű

városok közt így lett a XIX. századvégi épétőművészetnekszinte példatára és
most már műemlékjellegü rezerváturna. Ebbe a századvégi stílusba hamgula
tosan illeszkedik bele az a néhány, korábbi időkből megmaradt műemlék (Dó
mötör-torony, Alsóvárosi templom, Vár-rom, stb.), mely egyúttal bizonysága a
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történelern:mé vált Szegednek. a valószínűleg római korban alapított település
nek, az árpádkori kultúeíoözpontnak, a IV. Béla idejében városi rangra emelt
kereskedelmi és hadászati ,gócpontnak, a hódoltság-korabeli vallási és nenrreii
fellegvárnak, röviden mándannak a kultúrának, civídizációnak és lelkiségnek,
ami Szeged nevének említésekor megdobogtatja az ember szívét.

S Bálint Sándor kitűnően ért ehhez a "szivdobo.gtatáshoz". Szüfővárosának,

a ne!ki oly kedves Szegednek bemutatása iskolapéldája lehetne az olyan könyv
nek, amely tudományosságban is megállja a helyét, ugyanakikor népszerűen.

emelkedett stílusművészettelkalauzol. (Küűönösen szép a "Séta a városban" c.
fejezet, az egésznek összetoglalása.) A szöveget sok és jól fényiképezett kép m
Iusztrálja.
. Szeged vá.rosának legfŐibib érdeme talán mégsem a tudományos hitelesség
vagy a népszerűsítés tehetsége, hanem az a perspektíva, amelyibe a szerző be
állítja ezt az alföldi várost és ezzel kiemeli provinciális jelentőségéból és szép
ségeít, értélkei1 az általános emberi szépségek és értékek valágába helyezi. A'r.
olvasó színte át.éli a városképben megkövesedett történelmet, de nem mínt egy
vidélki helység változásait, hanem mi:nt az európai levegőben és az egyetemes
magyar élet. hullámaiban fürdő város mozgalmas tőrtérielmét. Úgy gondolom,
sok olvasó azzal a reménykedő sóhajjal teszi le a könyvet: bárcsak ez a leg
naprénveseob városunk az igaz! kultúra fellegvárává válna s európai színvo
rialú összekötő Iáncszemrné Dél- és Délkelet-Európa felé. ElITe a szerepre leg
alkalmasabb bizonyára Szeged (és Pécs) a magyar városok közül. Milyen nagy
szerű feladat lenne, úgy alakitanLi kulturáját (egyetemeít, stb.), hogy általa
hozzáépülhessenele hazánkhoz egyrészt a déleurópai klasszikus (görög, latin.
kultúra, másrészt az olasz, román és délszláv kultúra időtálló értékei. EzeIroe.
az értékeloben részesed:hetne aztán az egész ország, a Délvidék is, amelyből

nm "a szegedi kozmosz szigetként emelkedik az európai világba". (Csanád Béla)

JEGYZETLAPOK. (La Bruniére modorá.ban.) Vannak, alkik azért olvasnak,
hogy okulást merítsenek abból, amit olvasnak, és vannak, akrk. azért, hogy
botránkozzanak rajta. Ezek közé tartozik Leonidász.

M. cikket ír egy sokat vitatott, kényes, nagy okosságót és nagy tapintatot
kívánó kérdésről. Okos és tapirrtaűos cikíket ÍT. Leonidász elolvassa; átrohan a
.szomszédba, zászlóként lobogtatja a szerencsétlen lapot és főlháJborodV1akiáltja:

- Láttad? Szörnyű! Tele van herezíssel !
Ezzel azonban nem éri be. Leonídásznak ugyanis szerfölött kényes a lelki

ismerete; addig nem is hagyja nyugodni, míg valami érdemlegeset nem tesz ft

kárhozatos eretnek ellen. Főlhaszmálja az első kínálkozó alkalmat, főlikeTesi a
Felettes Hatóságót és panaszt tesz M. ellen. Felettes Hatóság természetesea
színtén ismeri M: cikkét, és nem talált benne kivetni valót. Leonidász azonba..
nem tágít; kánonokat, rendelkezéseket, szabályokat és parancsokat idéz. Bi
zonyítandó, hogy M. mégis heretikus. A kárionokat azonban nem pontosaa
idéZJi., latin szövegüket sem érti pontosan, és ráadásul M. cikíkébe is olyasmit
magyaráz. bele, ami nincs benne. Felettes Hatóság fölvilágosít ja tévedéséről,
míre Leonidász eltávozik.

- Ezúttal tévedtem - mondja magában. - De majd legközelebb!
Lelkiismerete tökéletesen nyugodt. Sőt, elégedett: minden tóIle telhetőt

megtett ; nem rajta múlt, hogy nem sikerült ráhúznia M.-re a vizes lepedőt.

Arra még álmában sem gondol, hogy az eltelt idő alatt egy fél vánmegyé
ben galád eretnek hérét keltette M.-Il1ek, trmészetesen alaptalanul. S ha erre
nem gondol, hogyan is gondolhatna arra, hogy az Me-nek okozott erkö1C8'i
kárért jóvátétellel tartozik?

(Hasonló.) Ezúttal nem M. cikkéről van szó, hanem Z. írásáról. S nem ill
aITÓl, jó-e vagy nem. Epamejnondász előtt ez teljességgel lényegtelen kérdés.
Bölcsen hangat is, míg a társaság Z. tanulmányának érdemeit dicséri. Már
éppen más témára térnének. amíkor megszólal.

- Jó, jó, elismerem, egészen jó írás. Csak az a baj, hogy ez a Z ...
- Mi van Z.-vel ?
- De hiszen köztudomású !
- Semmit nem tudunk.
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:.....- Hát, izé ... az erkölcsi élete ... ho~ az nem a legpéldásabb.
- Miért?
- Hát, mondják ... Én nem tudom, de nem árt óvatosnak lermí. Nem IIÖ-

rög a haraszt, ha nem :túj a szél. És ahyagialkJban is ...
- Hogy-hogy anyagiakban ?
- Beszélik,
- Mit?
- Hát hogy ... Hiszen tudjátok. Nincsenek gáncstalan lovagok. Én U-gyall

csak hallottam; de nem árt óvatosnak lenni. Ezért mondom, az ügy érde
kében ...

És körülnéz, öntudattal, de egyben szerényerr is, mmt aki jó szolgálatot
tett, s többet is tudna mondani, de nem mond, mert ő sosem árl felebarátjá
nak, ő éppen csak az ügy tésztaságát védi, és ezzel mégcsak nem is htval
kodik.

Ez az, amit a pesti nyelv m6szerolá.snak nevez.
Ami újabb bizonyíték a pesti nyelv gyöngéd és tartózkodó tapintatosságám.
(Zsinat és humanizmus.) A trienti zsinat évfordulója felé tartunk, A Zsinat,

mely gúzsbakötötte az egyházon belül a gondolatot? A Zsinat, mely megadta a
kegyelemdöfést a reneszánsznak ? Régi gyanum, hogya dolgok azért Illem ilye
egyszerűek. Lehet, hogy szakértő teológusok és egyháztörténészek kissé vak
merőnek tartják, amit mondok; de azt hiszem, ebben is van igazság: éppea
a trienti zsinat hajtotta végre a humanizmus végleges, mondhatnám hivatalos
bekebelezését, beleojtásat a teológiai gondolkodásba. Bremond abbét ídézem:

..A skolasztika elszánt képviselői mellett a humanizmus is ott székelt T,ri
entben: a keresztény és a klasszikus antikvitás dicsőséges és jótékony hagyo
mányaival megrakodott integrális humanizmus. Semmiféle fölirat nem tartot
ta vissza a zsinati tamácstermek küszöbéről számos híres pogánynak az árnyé
kát, kilket Erasmus és Pico della Mírandola kegyes metafizikája megkeresztelt.
Ezektől az árnyaktól tanácsot kellett kérni, ezeket meg (kellett hallgatni, amí
kor Adám sebének meghatározásáról volt szó, Vulneratus in naturaHbus: Szok
ratésznak és Platónnak volt e sebről egy s más mondandója, kettős tanúság
tétele - egyrészt a bukott ember tehetetlenségéről, másrészt a teremtett ter
mészet eredeti nagyszerűségéről. Beszéltek §IS meg is hallgatták őket. Huma
tiiores litterae, h'umanior theologia. Igen, emberíbb, követJkezésképp isteniiblb.
Emberibb, kétségkívül, nem ugyan az Evangélium vagy a Consensus Patrum
teológíájánál, de kevésbé könyörtelen és lehangoló, mint Agoston egyik-másik
lapja - homályos lapok egyébként, melyeket a szerit doktor. más lapjaival
meg lehet pótolni, olyanokkal, melyek kevésbé ridegen értelmezhetők. A:kIkor
fogalmazták meg a Zsinatnak a megigazulásra vonatkozó kánonját, akkor uta
sították el azt a gyászos vetést, mely száz évvel későbib az AugustinusbaiR
(J.ansenius könyvében) sarjadt ki. Erasmus ·is ott volt a Zsinaton, Brasmus,
kinek törékeny csontjai már akkor egy messzí templom kriptájában pihentek.
Iróníkus és gyöngéd árnya tapintatosan körüllebegett a teremben, ahol Európa
pedagógusának még oly sok tanítványa volt. Az ő műve is volt, kétségkívül
több ponton helyreigazítva. ami e termekben beteljesedett. A megszentelő ke
gyelemről szóló kánonok: igen, ezt akarta; ez az, amit nem tudott így megfo
galmazni; ez volt a Philosophia Christiana logikus és szilárd betetőzése."

(Autour de l'humanisme, d'Erasme il Pascal, 1937, 51-52.)

(Mese kicsinyeknek.) Die deutschen .Volksbücher, wiedererzCihlt von Gustae
Schwab, 'Stuttgart, 1919. Német népkönyvek meséi, minden félreértés elkerülése
végett: bear.beitet für die Jugend, azaz az ifjúság számára átdolgozva. A beve
zetőben bizonyos Schiruner professzor a következőket hangoztatja: a németség
magára van utalva, jobban mint valaha (1919: az első vil ágháború után va
gyunk); élet-halál harcában elsőrendűen fontos, hogy legnemesebb, százados
nemzeti javait föl ne adja. Nos, ez vezette Gustav Schwabot is: ápolni az if
[úságban "a német hősiességnek, a sajátos németségnek a szerétetét - s meg
értetni a fiatalokkal napjainak hőseit, akik Roland és Síegfríed' módján SreJ1

vedték el sorsukat, a Stegfríed-sorsct. de kürtjük-kardjuk a jövő nemzedékek
szeplőtlen öröksége."

Idézek egy mondatot a rnintahős Siegfríedről. "Es akkor belemarkült az



ÓTÍIÍS sebeibe és széthasitotta őket, úgy, hogy a szUdáról patakokban ömlött a
vér." Nem mondom, szép dolog, hogy Stegfried megviv az óríással: rnint aho
gyan az is szép, ha a mi Erős Jánosunk térdig meg nyak'ig vagdalja a földbe
a maga óríását. De azért talán mégse győzzük le az óriásokat úgy, hogy a se
beik cafatainál fogva tépjüik szét a húsukat. Mert nem jó következményei van
nak annak, mint ill történelem is mutatja, ha a nemzeti hősök kultusza ás a
nemzeti erények ápolása helyett részletes szadizmussal különféle mészáros-tel
jesítményeket ecsetelünk a zsenge ifjúság előtt - példaként és hagyománytcent.

(Lisieuxi Szent TeréZTŐL.) Van der MeersohJnek van egy igen jó könyve
róla. Ebben írja: a szerit önéletrajzának elején közöltek egy fényképet, melyről

a bayeuxi püspök így nyilatkozott: nagy ,gonddal készített színtézíse a Szent
'1'erém"ől maradt különféle főlvételeknek. "Mily bízzarr ötlet - jegyzi meg Van
der Meerscih - azon kínlódni, hogy szintézist faragjunk különféle arcképekből.

holott egy jó fényképnek sokkal jobban örültünk volna." Igen, egészen a leg
tíjabb időkig igyekeztek valahogyan retusálni, megszépíteni Terézt, szentségé
hez "méltóan ídealízální". Valóban, "féltek ettől a túl hatalmas arctól ; attól
tartottak, megriasztja a tömeget. Kikerekítették hát a szögleteket, a nagyságot
esinosra formálták. De nekünk, mai embereknek olyan szeritekre van szüksé
günk - Van der Merschet idézem -, akik nem azúrral és rózsaszínnel festett
víaszböí vannak, hanem vérző és verejtékező húsból."

Míben látja Van der Meersch Teréz "fejlödését"? A következőkben (8 ta
lán ebben van Szent Teréz életének és példájának mondhatnám legserkenrtőbb

"valláspedagógiai" [elentösége minden hívő számára - s azt már nem fej
regethetem itt, mennyíre "francia" ebben):

Először szent akart lenni s azt hitte, ez energia kérdése. Aztán fölfedezte,
hogy nem; nem az a fontos, hogy folyton haladjon, hanem az, hogy folyton
megtegyen minden tőle telhetőt. Kiirtani magunkiból a szeritség fő akadályát,
az önszeretetet, mely nem egyszer éppen erényességünkben. erénygyakorlata
inkban fészkeli meg magát. Teréz ",egyszerűvé lesz, őszintén meggyőződve sem
miségéről, és meglepődve, hogy nem akarnak hinni ebben; bizalmatlanul ön
maga iránt, - de mindezt nem gyanakodva és nem csalódottan. Mert a csaló- .
dottság megint a gőg reakciója: a gőgé, mely győzni akart, s most dühöng ön
maga ellen, hogy ez nem sikerült. Teréz most már nem reméli többé, hogy
egyszer s míndenkorra legyőzi önmagát, és nem támad többé harag benne, ha
megállapítja, hogy rossz volt. Egyszerűen arra törekszik, hogy türelemmel el
viselje méltatlanságát- és gyarlóságábóZ a Zehető legjobb teljesítményt csihol
ja ki."

S mi egyebet tehetünk '/ (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla
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