
NAPLÓ
EGY JELENTOS CENTENÁRIUM A FRANCIA EGYHÁZ ÉLETÉBEN.

Franciaország a misztika és laicizmus, a munkásnyomor és exisztencializmus,a
lelkipásztori módszerek és kísérdetek hazája. Ezért lett a modern arculatú lel
kipásztorkodásnak is par excellence szülőhazája,

Ennek a napjainkban rnínd korszerűbbé váló lelkipásztorkodásnak bölcső

jét Lyon városában, abban a volt táncteremben lelhetjük fel, melyet Antoine
Chevrier abbé 1860-ban, épp száz esztendővel ezelőtt alakított át kápolnává.
E kis kápolna falai között alakult meg abban az időben a "Prado" elnevezésű

papi társaság. Az említett táncteremnek volt ez ott közismert neve s az alapí
tás korszerűséget, ,;modernségét" mi sem jellemzi jobban, mint az a körül
mény, hogya társaság megtartotta az addig világias szórakozást nyújtó helyi
ség elnevezését.

A száz esztendő előtt még szerény mustármag ma már fává terebélyese
dett IS a társaság Franciaországnak több, mirrt húsz egyházmegyéjében ter
jedt el. A legújabb időkben Ancel felszentelt püspökkel az élén hivatásszerűen

a legszegényebbeknek és legelhagyottabbaknak végzi lelki gondozását. Ancel
maga is hosszú ideig kétkezi munkájával - mint cipész - tartotta fenn ma
gát s hozzá hasonlóan a társaság valamennyi .tagía sokáig kizárólag fizikai
rnunkával szerezte meg mindennapi kenyerét.

Ennek a feltétlenül korszerű, a dolgozó tömegeknek testi-lelki érdekeit és
igényeit szem előtt tartó lelkipásztorí munkának időrendben néhány fontosabb
mérföldkövét szerétnők kiemelni. A "Prado" után a P. Anizan által alapított
"Fils de la Charité", 'az Isten szeretetének követségében járó férfiak társasága
volt a következő állomás. XV. Benedek pápa 1918~ban hagyta jóvá szabályaikat.

Azoknak sorában, akik a szegénységet, a nyomorgó proletariátus és föld
művelő nép sorsát önként s szenvedélyes segíteniakarással vállalták. egyik
legkiemelkedőbb egyéniség a "Szahara Szentje", Charles de Foucauld volt.
Életútját mínt a marokkói francia légió tisztje kezdte. Fiatal évei meglehetősen

hányatottak voltak. Később Párizsba költözve, sok belső vívódás s Megváltó
jával való Ielkí találkozás után, külsőleg is gyökeresen szakít múltjával: belép
a "Notre Dame des Neíges" trapista kolostorba. A Mester hívása azonban to
vább vezérli. Előbb Syriában, később Názáretben vállal különféle fizikai mun
kát, majd kétezer kilométer mélységben behatol a Szaharába. Itten a legszegé
nyebb arab szállásánál is szerényebb kunyhót tákol magának s éli a környező

arabok munkás életét. Mindenkin és mindenben segít, hogy tanuságot tehessen
Krisztus szerétetéről. Tizenegy évi munka, bőjt és imádság után életét ajánl
ja fel szerétett arabjaiért s Isten el is fogadja áldozatát. Ellenséges törzs em.
berei törnek rá IS 1916-banpuskagolyó oltja ki életét.

Amikor holtan rogy össze, látszatra mínden munkája és erőfeszítése meg
semmisül. Nagy terve, "Jézus kis testvéreinek és nővéreinek" rendalapítása,
csak sárguló papirokon fennmaradt szabálytervezetként élte túl. Tizenhat évig
kellett a jó magnak pihennie, hogy kikelve sokszoros termést hozzon. 1933-ban
megalakult az első, Foucauld szabályait követő közösség, 1936-ban megkapják
a szükséges egyházi jóváhagyást is. Szellemük, életstílusuk teljesen a szabály
zatadónak életét utánozza. Kicsiny, 3-5 tagból álló .közösségeket alakítanak,
a legszegényebb emberek kunyhóí között húzzák meg magukat. Az evangéli
umot nem szavakkal, hanem hallgatagon, a "szegénység, egyszerűség és mun
ka" szavaival terjesztik.

Alapelvük: környezetüknek munkás életét akarják élni, hétköznapi mun
káját végezni IS a szegényeken, elnyomottakon 'kívánnak rmndíg segíteni. Esz
ményképük a názáreti munkás-Krísztusnak és alapítójuknak életstílusa. Még
külsejükben sem kívánnak különbözní a dolgozó emberektől. Egyetlen ismer
tetőjelük a mellükön viselt, szívvel díszített kis kereszt. Mint földművesek,

uteaseprők, dokkmunkások, halászok élinek később az algíri, kameruni, dél
afrikai, indokínai, majd délfranciaországi kikötővárosokban s mínt a munka
áldásainak és értékeinek tanítói, Krisztus vigasztalásának szószólói jelennek
meg szárnos lepratelepen is.

Foucauld szelleme a későbbi francia lelkipásztori munkának számos vo-
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natkozásaíban a sajátja lett. Ez a szellem indította P. Loew domínikánust is
apostoli munkájának végzésére, aki a marseillei kikötő dokkmunkásaként
kezdte meg lelkipásztori munkáját (1946), majd később egy nagyobb társaság
élére állva irányítja a nagy kikötőváros pasztorálását.

"Ez az új szellemű és az idők szavát meghalló lelkipásztori munka Henri
Godín abbénak (1906-1944) működése nyomán Franciaországban átfogó mé
reteket öltött. Godinre már fiatal papnövendék korában nagy hatást tettek P.
Lhande-na:k könyvei. Az új idők hangját megérteni kellőkép még nem tudó
ifjú pályatársai nem egyszer mondogatták neki szemínáríunu évei alatt: "Már
nem vagy ugyanaz, aki voltál, már nem tartozol a mi osztályunlohoz." Szívé
ben valóban már máskép érzett, mint sokan kor- és pályatársai közül, A sző

legnemesebb értelmében haladó szellemű volt. Mélységes meggyőződésévévált,
hogya pap csak akkor tud igazi és eredményes lelkipásztori munkát kifejteni,
ha szakft a sokakat fogva tartó előítéletekkel, kilép tradicionálíssá vált polgári
környezetéből s alkalmazkodik a mind nagyobb történelmi tényezővé váló "ne
gyedik rend", a munkásosztály nemesszándékú törekvéseihez. Szíve egész sze
rétetével mindjobban a francia kapítafizmus béklyói közt vergődő rnunkásosz
tály felé fordul. "

Munkája végzése 'közben mind erősebbé válik benne a meggyőződés, hogy
otyan papokra van szükség, akik nemcsak jószívűek a rábízottakkal, hanem
éppoly egyszerűek, dolgos kezűek, mínt azok. SuhaTd bíboros, Párizs érseke
teljes mértékben Godín melíé áll s rnunkáját mindenben támogatja. Godin
komi halála, sajnos, hamar véget vetett apostoli rnunkájának. 1944 január 17
én, a német megszállás súlyos napjaiban, nagy gyász éri munkatársaít és tisz
telőit: Godin abbét elégett tagokkal találták meg egyszeru matrac-ágyán. Is
meretlen körülmények között támadt füstmérgezés oltotta ki életét.

Godin abbé eszmei örököse; apostoli egyszerűségben és lelkesedéssel foly
tatták tanítój uk mun'káját. A működésük folyamán később bekövetkezett köz
ismert krizis előestéjén tette P. BesnaTd a nagy bölcsességről és higgadt 00
mérsékJletről tanúskodó kijelentést: "A píonírok feladata, módszere, hogy gyor
sabb ütemben haladjanak, rnint az őket követők. Az Hyen jellegű munkánál
a merész lépéseket és esetleges tévedéseket elkerülni szinte lehetetlen. Ha
azonban illetékes helyen úgy vélekednek, hogy megengedhetetlen kitérő utak
ra tévedtünk, mi készséggel engedelmeskedni fogunk."

Sunard bíboros továbbra is széles perspektivájú irányítást nyujtott. Elsőd

leges célkitűzése volt, hogy az apologetikus vitatkozások helyett élő hitet és
szerétetet ébresszen a lelkekben. Pozitiv beállítottságú világi híveket kívánt
nevelni, akik Istent s az emberi társadalmat szolgálva, konstruktív tagjaivá
válnak a keresztény .közösségnek s ugyanakkor a dolgozó emberek nagy csa
ládjának is. Ami viszont a papokat illeti, helyesen állapította meg Suhard utó
da, Feltin bíboros: "Minden, számára új míliőben a pap elsősorban papi hiva
tásának gyakorlása által végzi kötelességét. Ha ezt maradéktalanul megteszí,
akkor az élet forgatagában, minden állomáshelyen tanuságot tud tenni Krisz
tusról." (Szennay AndTás)

HORVÁTH RICHÁRD KÖNYVE. (Hiszek. Elmélkedések és gondolatok az
eoyházi év vasámapjaiTa és ünnepeire. Ecclesia kiadó, 1959.). Több évtized el
mélyedése, elmélkedése, élettapasztalata és sokirányú tudása sűrűsödik össze
ebben a félezer oldalas könyvben, ezért "röviden" ismertetni lehetetlen, s csak
arra szorítkczhatunk, hogya legjellemzőbbvonásait emeljük ki. Az első oldaltól
az utolséig egyre erősödik az olvasóban az élmény: nem holt betűk ezek a
leírt beszédek - bár elmélkedéseknek is alkalmasak -, nem elefántcsontto
ronyba zárkózódó szemlélődőnek meddő dogmatizálása vagy moralízálása, ha
nem a való mai élet útmutatói. Sőt ennél sok!kal több. A szentbeszéd - ameny..
nyiben méltó egy szónoklat erre a névre - az örök Ige megtestesítése a világ
ban. Karácsonyikor többé-kevésbé majdnem minden szószékről elhangzik a
megállapítás: semmit sem ér nekem a kisded Jézus születése, ha az én szívem
ben nem születík meg. Ugyanígy mondhatjuk, hogy semmit sem ér egy kornak
Jézus születése, ha abban a korban nem tud megszületní. S ez az újjászülé5
minden egyes kor katolikusának, keresztényének feladata. Ezt helyettünk sen
ki más el nem végzi. Szent Pál nemcsak "hirdette" az örök Igét, hanem való-
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sá~al újjászülte azt apostoli útjain. S eJJenáJlt ra kísértésnek, hogy előbb ZS'i
dóvá tegye a görögöt, hogy megszülethessen benne Krisztus. S ez a feladat
majdnem minden században újabb parancsként sürgette az Egyházat. S mín
den kor meg is oldotta a maga nagy újjászületését Krisztusban. S minden
kor birkózott azokkal, akik lomhán megelégedtek volna az előző korban ki
alakult Krisztus-képpel, amely a maga korában tökéletes volt, de a követ
kezők igényének már nem felelt meg, Jézus Kr:isztusnak, a valóságos Istennek
és valóságos embernek megváltói működése és tanítása örök, de az emberek
változnak, a társadalom fejlődik. Szent Pál még Szent Péterrel is szembeszállt,
hogy ra kereszténynek ne kelljen előbb zsidóvá lennie. Ma világszerte az a
probléma, hogy aki Krisztusé akar lenni, annak ne kellj~ előbb "polgálTá"
lenni a szó multszázadí európai érteLmében. Csak gondoljunk arra, hány mísz
sziós törekvés mondott csődöt, mert előbb euröpaízální akart, azután krisz
tlanizálni. Aki egy-egy újarcú társadalomban akarja az Örök Igét a világra.
hozni, az természetesen vállalja a küzdelmet, vállalja a gyötrelmet
és a szenvedést is, sőt vállalja a tévedés lehetőségót is. Egyszóval
vállalja magát az életet. Aki erre nem képes, azt maga a szerző így jellemzi:
.,Holt lelkek holt anyaggal. Az életből kihullott életek. Fonnyadt kulturák itt
maradt hajtásai" (Hetvenedvas. beszéd).

Horváth Richárd könyvéből ez a törekvés sugárzik: a mai embernek a ma
nyelvén beszélni Krisztusról, a ma problémáit ismerve és vállalva, ízig-vérig ra
ma emberének lenni és ugyanakkor teljesen krisztusinak. Milyen a ma embere ?
Maga is vajúdó, kereső, harcoló. A világ eggyé és egységessé akar válni, erők

és ellenerők még küzdenek, de míndenkí éI'2Ji, hogy visszafelé nincs út. Tudá
sunk megelőzte erkölcsi erőinket, hatalmas erkölcsi felzárkózásnak kell történ
ni, nehogy a tudásunkkal feltál1t eddig elképzelhetetlen erők könnyeLmúke
zekbe kerüljenek és ellenünk forduljanak. Horváth Richárd ennek a vílágmé
retekben lezajló élet-halál harcnak, a békeharcnak szoros összefüggéseire mu
tat rá a ma magyar katolikusának életével. Mit tehetünk mi ? Illetőleg mi az
elemi katolikus kötelesség ma ? "Küzdenünk kell - írja. - Mindent meg kell
tennünk, ami csak erkölcsi erőnktől telik, hogy lelkiismeretünk nyugodt w
hessen. E2Jt a nyugodtságot a kötelességteljesítés komolysága adja meg ne
künk." S ez a küzdelem nem csak ra papok dolga. A ma embere, a ma kato
likusa nagykorúvá lett. "Idejét múlta az a pap, aki nem bízik híveiben és min
dent maga akar elvégezni. Nem győzi. A parancsolgató és uralkodni akaró pap
semmire sem fog menni. A régi atyáskodó, uralkodó magatartást fel kell vál
tani testvéri magatartással" (Papok és hívek ma).

Bátorság és mélységes keresztény optimizmus kell ahhoz, hogy valaki az'
új kor új-énekének első sorait elsőnek fomnába próbálja önteni. Van aki el
csügged és kicsinyhitűvé válik. A szerző, amikor csak lehet, hangoztatja:
"FogaLmuk sincs a Gondviselésről, nemhogy hitük lenne, akik úgy vélik, hogy
nem az Isten gondolata valósul meg most is a világban. De ehhez hit kell"
(Vízk, utáni 4. vas.).

Akik ezt a könyvet végigolvasták - vagy inkább végigelmélkedték -,
lehet, hogy nincsenek a szerzővel míndenben egy véleményen, de míndenkép
pen azzal teszik le a művet, hogy választ kaptak sok olyan kérdésre "amitől

szenvednek, aminek örülnek, vagy amire feleletet várnak". (Eglis István)

AZ OLVASO NAPLÖJA. Egy érdemes, ma már szinte teljesen elfelejtett
íróval ismerkedünk meg válogatott elbeszéléseinek A tengeri rák címmel ki
adott gyűjteményéből. Vértesi Arnold l834-ben született, 1911-ben halt meg;
Írói pályája félszázadra terj~. Munkatársa volt az ötvenes években a Hölgy
futárnak s a század végén A Hétnek, írt a Budapesti Szemlébe és szerkesztette
az Ország-Világot, dolgozott ra fővárosban és vezetett lapot vidéken; s ennyi
munka, tevékenység és szereplés után alig több kisbetűs irodalomtörténeti adat
nál; nevét legföljebb ha szakemberek ismerik, műveit senki nem olvassa.

Joggal, vagy jogtalanul lett a feledés a sorsa? Mi.ndegy; egy bizonyos: ér
demes volt emléket fölidézni. java dolgait összegyűjteni és a mai közönség
asztalára tenni. Fölfedezés természetesen nem történt, nem még akkora sem,
mint annakidején Tolnai Lajos esetében. Vértesi Arnold ebben a tetszetős vá
logatásban sem lesz jelentős, vagy éppen nagy író; de tagadhatatlanul kelle-
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mes, élvezetes, mesterségéhez jól, Hletve egyre jobban értő írónak bizonyul;
nemcsak olvasni érdemes, hanem egy kicsit foglalkozni is vele. Mert van sa
ját arcéle, azaz idők folyamán mindinkább kialakul a saját arcéle; van, helye
sebben ahogy mind többet és többet ír, mindínkább lesz egyéni hangja.

Kezdetben - sőt nem is kezdetben, hiszen már több mint húsz esztendeje
forgatja a tollat ekkor - ilyen mondatokat olvashatni nála: "Szép fiatal leányt
vett nőűl, ragyogó tüzes szeműt, rózsapiros arcút, gyönyörű, deli termetűt",

abban a cirkalmas divatlap-modorban, amely nem arra törekszik, hogy az le
gyen szép, plasztikus, megragadó, amit elmond, amit ábrázol, hanem arra,
hogy szépen, ékesen, kellő stíbísztikaí ékítéssel ábrázoljon és beszélje el a dol
gokat. Másutt egy1-egy alakját mutatía be legalább annyi részrehajlással. hogy
odabiggyeszti neve rnögé a rnegbélyegzően használt "úr" mínősítést, szinte
úgy nyomva meg hozzá a tollát, ahogy beszéd közben az ilyen fitymálások
hangsúlyát szokta megnyomni az ember. Később fokozatosan leszokik az ilyen
írói belebeszélésekről;már bízik annyira az eszközeiben, hogy a hatást minde
nestül rá meri bízni az ábrázolásra; talpukra állítja az alakokat, elindítja őket

útjukon, és Inem fűz megjegyzést hozzájuk: mutassák meg ők maguk, mit ér
nek, milyenek.

Úgy látni ebből a válogatott gyűjteményből, nagyjában ez Vértesi Arnold
írói "fejlődése": mind jobban kilábal - talán mert "gyakorlat teszi a mestert"
- a század elbeszélő átlag-irodalmának naív dilettantízmusából ; mind több is
több mesterségtudással, tehát mínd tartózkodóbban, eszközeit tekintve mind ta
karékosabban ír.

írói világa felől tudakozódunk? Egyik elbeszélésének elején, afféle han
golásként, maga elé idézi alakjait, "a régi ismerős arcokat, akikkel hol itt,
holott találkozott az élet hosszú országútján". Milyenek ezek? "Csalódott eg
zisztenciák, kik elkeseredetten tengetik tovább nyomorult életüket, eltiport
ártatlanság, elárult szerelem, romba dőlt nemes szándékok, megtört szivek,
melyekkel hosszan ki van rakva az élet országútja; hitványak kenyérharca.
akik egymást tapossák, hogy ki juthasson zsírosabb falathoz, becsület, mely
koldulni jár, s gazság, melyet fényes hintóban ünnepelnek, szemérmes sze
gények, akiket míndenkí hátrataszrgál, s nyegle, ravasz, lelketlen emberek,
akik mindenütt boldogulini tudnak"... Elég jól látta, mi az ő területe; való
ban ilyen a galériája.

Eszközei? Majdnem eszköztelen; ez egyik legrokonszenvesebb vonása. Nin
csenek rikító színei; rnűvelt, elegáns, sima, szürke prózát ír, saiátos, megbe
csülendő, urbánusnak nevezhető könnyedséggel, mely egyáltalán nem rokon a
mikszáthi kuriális csevegessel. Mintha egyenesen városi tárcaírónak született
volna. Van egy-egy kedvelt fogása, melyet többször is ismételt különféle vál
tozatokban; ilyen például az, hogya történetet először fölgombolyítja, aztán
párhuzamosan visszafejti, mint a címadó Tengeri rákban, Az erdő tündérében,
A protekcióban, az elsőben egy ajándékba kapott tengeri rák, a másodikban
egy sorsoláson nyert kép, a harmadikban egy nagyra menendő tökfejű prote
zsált történetét beszélve el. Egyébként elsősorban céltudatos szűkszavúsága

érdemel elismerést, valamint terjengősségre hajló korában ritka sűrítő kész
sége. Jellemző példája ennek többek közőtt Az özvegy. Egyetlen jelenet: ahogy
az özvegy fogadja a részvétlátogatókat. De ebben az egyetlen jelenetben össze
tud foglalni egy egész sorsot, egy egész tragédiát, rövid, jelzésszerű megjele
nítésekkel ; már-már elnagyoltnak hatna, ha nem volna minden mozzanatában
kiszámított és találó. Nagy gyakorlat, biztos rutin érzik legtöbb Irásán, de leg
kivált a későbbieken; Vértesi Arnold "kiírta" a stílusát, hiszen - rnint Vér
tesy Miklós jól tájékoztató utószavából megtudjuk - "nem beszélve számtalan,
jórészt név nélkül megjelent, ismeretterjesztő és politikai cikkeiről. huszon
négy regény és másfélezer elbeszélés" maradt utána.

Ugyancsak az utószó idézi egy irodalomtörténész megrovó szavait Vértesi
ről, kivált társadalom-ábrázolásával kapcsolatban: "Egyoldalúsága rokon Tol
nai Lajoséval. csak a haszontalan emberek ötlöttek szemébe, a jókról alig vett
tudomást." Ez azonban egyáltalán nem így van. Nehéz két ellentétesebb írói
természetet találni, mint Vértesiét és Tolaniét. Emez vad, féktelen, indulatos,
dühében nem bír magával, fogcsikorgató. iszonyatos karikatúrákban önti ki
haragját; regényeiben is azt csinálja, amit az életben csinál: megbotozta, akire
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megdühödött, vélt vagy igazi sérelmek miatt, joggal vagy jogtalanul. Vértesi
nek. viszont se indulata, se szándéka nem volt akkora, mint 'I'olnainak, Tolnai
harsogott; Vértesi csöndes iróniával beszélt. Tolnai óriási, dühös kartonokat
rajzolt tele szörnyetegekkel kora Pok1ának freskójához ; Vértesi kis, gunyorkás,
könnyed vonalú rajzokat készített. Mégpedig korántsem csak a "haszontalan
emberekről"; hanem sokat és sokszor a jókról is: a jókról, akik abban a kor
ban szinte törvényszerűen alulmaradnak "a haszontalan emberekkel", mint az
említett irodalomtörténész finom szalonképességgel mondja, helyesebben "a
gazernberekkel" szemben, ahogy Tolnai Lajos mondaná,

Amikor ezt az eltipratást, legázoltatást, meggyaláztatást ábrázolja, Vértesi
Arnold egyetlen hangos szó nélkül, tartózkodó előadásával, jóformán csak a
tényeket rögzítő modorában olykor meglepőerr kemény és erőteljes tud lenni.
Van e nemben néhány emlékezetes novellája; megérdemelnék. hogy ne süly
lyedjenek most majd újra feledésbe, hanem napirenden tartsuk őket, legalább
magunkban, abban az öt-hat kötetes képzeletbeli antológiában, amely a ma
gyar novellatermés javát foglalja egybe. A már említett Özvegy mellett az
olyan elbeszélésekre gondolok, mint a kötetben a legjobbak egyike, az Idill,
s a nála egy árnyalattal halaválnyabbak: A cukrászék Etuskája, A rossz gyer·
mek meg a jó gyermek, meg a szomorúan korjellemző írás: Az urak polemi
zálnak. Csupa eltaposott tisztesség, csupa kiszolgáltatott kisember; s Vértesi
Arnold, a maga szenvtelen módján, néha olyan éles társadalornkritíkát gyako
rol, mint kortársai íközül kevesen.

De sosem azzal a szarkasztikus indulattal gyakorolja, mint Tolnai Lajos;
ettől a szemlátomást törékenyebb alkatú embertől sem "egyoldalúságban",
sem haragban nem tellett annyi, mint félelmetes kortársától. Írásaiban halk
irónia csillámlik; neki is megvolt a véleménye korának társadalmáról. s ő is
megmondta ezt a véleményét, de úgy, mint a halkszavu emberek. szoloták, azok
a kedves, finom, gunyorkás, melegszívű és hajlítlhatatlan kis emberek, akiknek
a legnagyobbja alighanem Anatolé France volt. S nem véletlenül hozom elő

a nevét.
Előbb egy másik nevet kell említenr: Csehovét. Tőle sokat tanulhatott

Vértesi Arnold, és sokat gondolhatott rá, amikor a maga vámosi kisvárosi pa
noptikumának alakjait rajzolgatta, azzal az irónikus-kritikus emberi részvét
tel, aminek nincs a világirodalomban nagyobb mestere Csehovnál. Gondoljunk
A vámosiak bárójára; de gondolhatunk - a szatirikusabb csehovi hangnemben
- A protekcióra, A tengeri rákra, vagy tragikus befejezésével akár Az urak
polemizálnak-ra is. '

A vámosiak bárója egy vagyonából kikopott öreg báróról szól, egy szemér
mes szegényről, akinek rnímdenkí szívesen ad egy-egy ebédet, vacsorát, kis
ajándékot, ha ugyan a rátarti öregúr elfogadja; mert hát a vámoslak boldogok,
hogy van egy bárójuk. Igaz, koldus kis báró; dehát lehetne módosabb: gaz
dag lányt vehetett volna feleségül, s most az övé lehetne a szép nagy ház la
piacon. S a novebla vége: "De egy vasárus leányát csak nem vehette el. Azt
nem tehette. Tudta, hogy vannak mágnások, akik megcselekszenek effélét, de ő

tisztán megőrizte családjának nevét, tisztán, folt nélkül." Nem térve ki külön
e záradék jól egyensúlyozott stiláris hangszerelésére. ami dolgát valóban értő

íróra vall: ilyen finoman irónikus suhintásokkal lépten-nyomon találkozunk
Vértesi Arnold elbeszéléseiben; iróniával, melynek kifejezésmódja, ártatlannak
tetsző élessége, leplezett kritikája France-ra emlékezteti az embert. S még
inkább őrá emlékeztett történelembe áttéve, a kötet végén olvasható néhány
elbeszélésben: A filozófusban, a Háború egy tehénért címűben, vagy a Császár
koronázásban. Idézzük az utóbbinak ismét csak a végét, gyors, villanó, fojtott
france-i í róndájával. A novella V. Henriknek a történelemből ismeretes véres
erőszakos császár-koronázásat rnondja el minden különösebb ábrázoló igény
nélkül, majdnem kívonatszerűen. s mi sem áll távolabb tőle, minthogy olyas
féle történelmi hitelre vagy couleur locale-ra törekedjék, aminőre egy Conrad
Ferdinand Meyer adott, többek között, példát. Nem, itt jóformán ábrázolás sincs;
kellemesen, fölszínesen folyik az elbeszélés egészen a csattanóig, azzal a szeriv
telenséggel, ami a maga rögzítő modorában már kész bagatellizáló irónia;
V. Henrik kikényszeríti a koronázást, rniután vasas németjei nagy öldöklést
rendeztek a Szerit Péter templomban - s most jön a lezárás, olyan hangnem-
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ben amiről lehetetlen France-ra nem gondolni: "Utólag még egy kis vereke
dés volt a németek és rómaiak közt, aztán sietve otthagyták az örök várost.

- Már ezt ,így szoktuk - mondták az öreg vitézek, akik még a IV. Henrik
koronázásán is ott voltak. - Vér nélkül nincs császárkoronázás."

Mindezeknek a történelmi történeteknek a summája az, amit A iilozotus
végén a költő Lukianosz állapít meg, míután Peregrinus bölcselő, örök híre
érdekében, önként máglyára ment: "Az emberek együgyűsége határtalan."

Vértesi Arnold azonban épp úgy nem vetette meg ezeket az együgyű em
bereket, mint ahogy nem vetették meg mesterei, Csehov és France sem. Per
sze Vértesi se Csehov nem volt, se France! Szerény tehetség, de éppen mérték
tartó szerénységében tehetség. A maga nemében rnegbecsülendő, érdemes író;
s a "maga nemének" kismesterségét nem szabad lenéznünk; utóvégre nem le
het miriden festő Míohelangelo, és nem rnínden karikaturista Daumier, s egy
jó akvarell, vagy egy jó karcolat is megbecsülést érdemel. Gozsdu nyilván sű

rűbb, elemibb, átfogöbb író volt, Bródy vi11ódzóbb, nyugtalanabb, merészebb,
és prózajában sokkal izmosabb, farkasfogú író a Vértesi Arnold kissé ösztö
vér eleganciájához képest; Justh Zsigmondban sokkal nagyobb volt a társada
lomábrázoló szándék, s legalább a Fuimus-ban az erő és látókör is (hogy ra
gyogó naplóját ne as említsük); és nem egy olyan írót sorolhatnánk még föl a
másodrendűek közül, akik többet markoltak, dzgalmasabban láttak, sűrűbb

élet- és élményanyaggal dolgoztak, mint ő. De írni kevesen írtak kellemesebb
prózát nála, s azzal a vékonyra kihegyezett ceruzával, rnellyel dolgozott, a
maga rnódján és keretei közt ügyes, megbízható kismesterként tudott bánni. (*)

SZINHAZIORJARAT. Oberammergaui reminiszcenciák. Az
"Új Ember" tizenöt esztendejét ünneplő jubileumi számában híradást olva3
tunk arról, hogy vegyes zsűri megy Oberammergauba. Az "Unive1'(e" kiizlésén
alapuló hír szerint ugyanis azért volt szükség ennek a zsűrinek a kiküldé3ére,
mert a vallási antiszemitizmussal vádolt oberammergaui passiójátékok szöve
gét és közönségbe li visszhangját is meg akarták vizsgálni. A vita anyagát meg
világositandó, most megpróbálok harmincnyolc év után - hisz 1922-ben Zát
tam az előadást - szinikritikát irni az oberammeraaui passió-játékokról. Ele
temben egyszer és először fordult elő, hogy reggel nyolc órakor kezdődött a
bemutató előadás s még hozzá este hatig tartott két órás ebédszünettel. Az
obérammergaui műkedvelők messze rekordot javitattak már akkor is Major
Tamás leghosszabb Shakespeare előadásaival szemben. De bocsájtassék meg
nekik, mert ők már 1632 óta űzték eme szokásukat, amikor is egy veszedelmes
pestisjárványtól való szabadultukban elhatározták, hogy minden tiz évben elő

adják Krisztus Urunk szenvedéseinek és megváltásának történetét.
Jómagam éppen a kétszázkilencven éves reprizen élveztem végig az elő

adást, 1922 augusztusában. Féleurópának vérben kellett fürödnie hozzá, hogy
végül is a valódi évfordulón adják elő a fogadalmi passiójátékot. Mert az elő

adások a tizes évfordulói fogadalom miatt átcsúsztak a nullával végződő évek
re, csak a korszakforditó első világháború után ocsudva - s nem tudni mire
ocsudva - határozták el Oberammergau derék parasztjai, képfaragói és kegy
szerárusai: - mert ebből él ennek a kietlen hegyi falucskának lakossága 
hogya háborús események miatt elmaradt 1920-as előadássorozatot az infláció
milliókat számláló valutakötéltánca mellett is megtartják az eredeti kétszáz
kilencvenéves évfordulón.

Még hitetlenül is nagy lelki élményem volt tehát, hogy ezen a nyáron,
mint elsőéves közgazdász-egyetemi hallgató éppen Münchenben tartózkodtam,
ahol is hatvanhétféle sörgyár remekeit kellett volna megkóstolnom, mikor vi
lágéletemben utáltam a sört, pláne mikor sernek irták: egyesek és egy-egy
müncheni sörgyár tizennyolc háromdecis pohár sör elfogyasztása után akarta
megszerezni elismerésünket a saját gyártmánya iránt s ezt a hatodfél liter
sört gratis öntötte volna belénk, ha én az első pohárnál megálljt nem kiáltok.
Voltak kollégáim, akik a rámeső részt is bekebelezték, viszont én ujjongó ér
zéssel nyugtáztam, hogy egyszer gyárlátogatás helyett minket, magyar egyetemi
h.allgatókat gratis meghivtak az oberammergaui passiójátékokra. Ide viszont
a sörősek jöttek el morogva s ha lehet, átadták volna jegyeiket nekem az át
adott sörökért cserébe.
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Istenem! Tizenkilenc éves voltam akkor s nem is tudom, micsoda korai
hajnalban vasutaztunk ki Münchenből Oberammergau állomására, mert még
meneteltünk is egy sort a hűvös havasi reggelen, még várakoztunk is egy ke
veset s végül nem tölgördült, hanem benépesedett a színpad. Mert a több ezer
embert befogadó oberammergaui nézőtér olyan, mint a régi vasútállomások
fölé emelt deszkacsiir, amilyen Püspökladányban volt még gyermekkorom
ban. De hasonlíthatnánk a Keleti vagy Nyugati pályaudvar üveggel födött,
síneket takaró indóházához is. A szinpad viszont, bármilyen széles nyílású eh
hez az öt-hatezres nézőtérhez képest, olyan, mint egyvirágkereskedésekben
árult japáni kertecske. Sziklás hegyi táj teljesen szabadtéri elrendezésben 
ha esik az eső, a parasztok, akik mezei munkáikban, szénagyűjtéskor, szántás
kor, vetéskor, aratáskor is állják mindazt, ami az égből jön -' záporban, szél
ben viharban is továbbmondják ősi rigmusaikatés a megfészített Krisztus ha:
lálverejtékéhez itt nyugodtan hozzájárulhat a Schnürl1'egen vagy a záporeső,

őket meg nem rendítheti semmi több évszázados és csak Hitler alatt be nem
tarthatott fogadalmuk teljesítésében. Japáni kertecske mondtam. Persze ófiási
méretekben. A hatalmas siínpadnyilásban ugyanis, mely a szegedi "szinpad"
dómelőterével vetekszik, fölépitve áll egy fél-Jeruzsálem, a főpapok házai,
Pilátus itélkező helye, a koponyák hegye. No nem állatkerti műsziklákkal.

Minden szikla igazi, a táj nem' kozmetikált, hanem bajor havasi tájék, amelybe
a népi leleményesség "Krisztus mindenütt ott van" kiáltással beépítette a Meg
váltás bibliai leirásának összes épitményeit. Naiv báj lengi be historizmusukat
és antihistorizfflusukat, ezért mondom rájuk, hogy szinpaduk japáni kert, mert
van benne valami ősi kulturából . származó lekopott, stilizált primitivség,
amelyben ott leselkedik kissé Dürer páthosza, Grunewald megrendítő realitása
és a késői németek, Liebermannok és egyebek trampli módon szentimentális
s nekünk majdnem kibirhatatlan esetlensége is. Egy nép saját magát adja itt
mmdazzal a rontással szemben, amit utolsó századai egészen az elembertele
nedésig Frigyesestül és Vilmosostul, Nietzschéstül és Hitlerestül elotrombáso
dásban rája róttak. Csakhogy az oberammergaui parasztokban még min
dig a düreri és grunewaldi németség lelke él, ha rájuk is ragadt valami a köz
ben eltelt századok szennyéből, hamis filozófiájából és érzelgősségéből.

Én azt a szövege t hallottam közel nyolc órán át recitálni, amelyet most
kerek száz esztendeje, 1860-ban Daisenberger J. A. egyházmegyei pap irt a már
akkor is harmadfélszázévre visszatekintő játékokhoz. A "keresztény-zsidó
együttműködés német társulata" által kiküldött zsüri vizsgálatának eredmé
nyeit még nem ismerjük, de eleve leszögezhetjük: ha valóban antiszemitizmus
lenne ebben a szövegben, akkor majd éppen Hitler alatt nem adhatták volna !
Nincs itt szerintem másról szö, mint arról a nagyheti szertartásokban és nu
tankönyvekben is föltalálható régi hibáról, hogy Krisztust a "zsidók" feszítet
ték meg. Ez az egyszerűsítő általánosítás bizony sok régi egyházi szövegben
megbújik és a közelmúlt tömegtragédiájának kellett elkövetkeznie, hogya mél
tán sértett zsidóság és a finomabb érzékenységre hajlamos keresztény lelkiis
meret képviselői összefogjanak és minden olyast kiirtsanak ebből a magasztos
játékból, ami akárki emberfiára is sértő lehet. Mert hát ki feszítette meg Krisz
tust, aki azért szállott le a földre, hogya haragvó Atyát az emberiséggel szem
ben megengesztelje. Megfeszítette őt a saját szeretetből fakadó áldozatán túl
egy szinte kifürkészhetetlenül bonyolult politikai helyzet képviselőinek hatal
monmaradási ambiciója. Róma vaskézzel uralkodott impériuma minden szög
letecskéjében, győzelmi jelvényeit a legyőzött népek templomaira is fölszegezte
és a zsidóság hithűség tekintetében valóban rendkivülit produkált, amikor ki
vívta, hogy ideig-óráig ne állítsanak pogány szentélyeket Jeruzsálem megszen
telt falai közé és ne függesszék ki a [asceseket, a római fölségjelvényeket a
főtemplom i[alára. Judaeában egymást követték a fölkelések és a papi állam
jöpapi vezéfeinek minden bátorságukat és ravaszságukat össze kellett szedniök,
hogy a görög rabszolga-családból való heródesi ház hataloméhsége és kegyetlen
megt01'Zó intézkedései mellett az Irás törvényeit betarthassák. Ez a főpapi ural
t.oáo-csztáli; állandó kötéltáncot járt Róma vastörvényei és a Biblia évezredek
óta kiceritékezett erkölcsi parancsai között. Ha sziikséqét látta, följelentéseket
kiildözöU Rómába a helytartó ellen, pedig a följelentők is a fejükkel játszot
tak, sőt a heródesi bosszú barbárabb lehetőségeivel, fölnégyeléssel, kereszirefe-
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szítéssel, elevenen való elégettetéssel. Kaifásék azonban haláltmegvetően ját
szották életük nagy játszmáját s mikor Krisztus népezerűséqének-hire támadt
közöttük, újabb, kiszámithatatlan következményűnéptázadásoktól féltek, amely
kisiklik a kezük közül és 'bajt hozhat reájuk. Ezért vágták a habozó Pilátus
szemébe, míkor az Jézust elitélni vonakodott: Ellensége vagy a császárnak, ha
ezt az embert, ezt a néplázitót szabadon engeded. A zsidó nép megértette Krisz
tus szavát, étlen-szomjan követte őt, hogy tanitásait hallgassa, de amikor a
Mester egy politikai helyzet áldozataivá vált s amikor Heródes úgyis a zsidók
hekatombáit feszíttette keresztre és irtotta ki más hasonlóan borzalmas kivég
zési módszerekkel, még a leghűbb tanitványok is szerterebbentek és a föltá
madott Krisztus és a Szentlélek ereje kellett ahhoz, hogy bármily halálvesze
delemmel szemben is, de hirdessék Megváltójuk tanait.

Primitiv leegyszerűsítés tehát, amikor a középkor és későbbi szövegek is
egyszerűen azt mondták: a zsidók megfeszítették Krisztust. Judaeában akkori
ban és különösen a zsidó háború örjöngésében hosszú időszakok voltak, amikor
naponta ötszáz embert feszitettek keresztre és végül is kevésnek bizonyult a
megfeszítéshez sziikséqes faanyag, azért hagyták abba. Krisztus világbotránnyá
fajuló kinhalála viszont a legnagyobb propaganda-eszköz volt abban, hogy ezt
a kequetlen, pogány-római kivégzési módot az emberiség gyötrelmei közül ki
lehessen irtani.

Mi is azt kívánjuk tehát, ha van az oberammergaui passiójátékokban ilyen
általánosítás, irtsák azt ki a szövegből, mert éppen a heródesi korszakban több
mint negyvenezer zsidó ember szenvedett kereszthalált, mint ahogyan egy má
sik pogánykodó, szintén h-val kezdődő heródesi korban százezer és millió
szdmrc irtották a zsidó nép szerencsétlen mártirjait római zsoldoskatonáknál
nem kevésbé kényes izlésű zsoldosok. Kivánjuk, hogy irtsák ki az általánosi
tésokat. de ugyanakkor azt is sz'eretnők elérni, hogya hitoktatásban komoly
történeti adatok alapján adják elő a Krisztus-korabeli Judaea történetét, azt
a politikai helyzetet, amelyben Krisztusnak születnie, már csecsemőkorában

menekülnie, majd felnőnie, tanitania és kereszthalált szenvednie kellett. A pri
mitív és általánositó leegyszerűsitésnek csak úgyemelhetünk gátat, ha hitok
tatásunkban, napisajtónkban és mindennemű tömegekhez szóló irásunkban a
mai történettudományalaposságával, legújabb kutatásaink fölhasználásával és
a kendőzni akarásnak még a látszatát is elkerülve adjuk elő az üdvtörténetet.

Az oberammergaui parasztok egy fogadalom árán immár negyedfélévszá
zada ezt a történelmi valóságot akarják megeleveníteni. Ha egy több mint száz
éves szöveget a kor tudományos adottságainak megfelelően megrostálnak és
kiegészítenek, annak örülnünk kell. Krisztus szenvedéseivel elérte, hogya ke
Teszthalál, a rabszolgák halála kiiktattassék: az emberiség történetéből. Szen
vedéseiből és tanításaiMI következik a másik parancs is, amely a fajgyűlölet

undokságaitól óv mindenkit, aki őt követni akarja. Mert az ő végtelen szelid
ségű lelkéből fakad: a gyülölködők nem mehetnek be Atyám országába!

A későre maradt színikritikáknak is megvan a hibájuk: a közvetlen él
ményből keveset őriznek meg. Megőriztem azonban ennek az aszkéta-módon
élő hegyi népnek töretlen hitét, az egész megrenditő nyolcórás előadást, pedig
nem vagyok a műkedvelősködés híve és tudom, hogy a műkedvelés sohasem
lehet igazi szinészet. Itt azonban évszázadokon át éli belé magát egy-egy csa
lád apáról-fiúra, hogy ők Krisztus, az apostolok, vagy CL politikus főpapok meg
személyesítői. A naiv népi hit .önszuggeszciója azután csodálatos hasonulásokat
hoz létre Krisztus alakját megközelítő átélésben a Lang-családban, vagy egy
másikban a szent asszonyok alakítása és egy-egy harmadikban a Judások és
Kaifások megjelenitésére is. A naiv népi naturalizmus valószínűleg ez utóbbi
aknál veti el a sulykot, amikor torzonborz, áruló Judásokat és asszirarcmet
szésű Annásokat és Kaifásokat produkál. Mondom, műkedvelők alapjában, de
a világ legnemesebb műkedvelői. Egy kis korunk szellemében fogant kritikai
és rendezői, újra elrendezői akarat azonban cseppet sem fog nekik ártani.

S még egy élmény, amely életem végéig kitart bennem s bizonyítja, hogy
Obemmmergau ünnepi játékai többe,k a múkedvelésnél és többek a hivatásos
szinjátszásnál is. Van bennük valami kozmikus, természetfölötti vonás is,
amely az én otUéteml;.or küZönösképen revelálódott. Hűvös reggeli órákban
meneteltünk a bajor hegyek között reggel nyolc óra előtt, aztán lehetett néhány
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perc, amikor mintha eső is szemergélt volna. Délután három 6rakor ázonban,
amikor Krisztus Urunk kereszthalálának megjelenitésére került a sor, amikor
kősziklák repedeztek. falak hasadoztak s a föld mélye is morajlott, az augusz
tusi bajor hegyvidék különös rendezői ötlettel szolgált. Eisötétűlt az ég, a tui
muszürkéből ultramarinba, játszó felhőkárpitok között még villámlott is egy
cseppet s azután laza, nagyszemű pelyhekben szállingózni kezdett a hó. Tíz
percig tarthatott csak a különös természeti színjáték, amelyben a bajor he
gyek között talán nem is volt olyan sok rendkívüliség. De a természet együtt
játszott a passiót megelevenítő, dialektusban beszélő parasztokkal s örökre
belémrögződött a római századost megelevenitő szereplő szava: "Valóban Isten
jia volt l" (Possonyi László)

KÉpz6MOVÉSZET. Emléksorok Szőnyi Istvánról. Egy év leforgása alatt
három nagy festőn'ket vitte el a halál. Márffy és Gadányi után Szőnyí István
is elköltözött az élők sorából. Végső leheletéig dolgozott. Számára az élet egy
értelmű vo1t az alkotással. Még befejezhette utolsó képét, olaszországi friss él
ményeit megörökítő ciprusos rézkarcát, a szivéhez nőtt Zebegényben. ízig-vérig
magyar festő volt. Ha, külföldön járt, éles, boncoló szemmel nézett, figyelt és
tanult, szüntelenűl bővítette ísmereteít, De festeni csak hazájában tudott iga
zán. Az egész magyar humusz, az áldott anyaföld éledt fel múvészkeze alatt,
'ha Zebegény tájait szemlelte. Még ha pesti munkahelyén, az Epreskertben dol
gozta is ki olykor-olykor sebtiben felrakott vázlatait, akkor is Zebegény lebe
gett dús képzelete előtt. Ez a talpalatnyi föld, a Dunakanyarral. jelentette szá
mára a míkrokozmoszt, rnelyben mint tükörben látta megelevenední a világot.

A reális valóságot, a látható közelséget rögzítette tűvel, ecsettel, irónnal.
De az, amit látott és ahogyan látott, míndig többet jelentett a puszta látvány
nál, túlvezetett a csak szabadszemmel érzékelhető dolgokon. Megvolt az a ritka
adománya, hogy belső látással észrevegye a valóságok lényegét, Az élet Ját
hatatlan, sejtelmés rezgéseit sikerült ihletett rajtaütéssel felfognia és érzékel
tetnie a vásznain. Azért volt nagy festő, mert képein a nagy titok, az élet va
rázsa delejezt a gyönyörködő szemct.

Tájképeinek, interieurjeinek, alakos kompozícióínak sajátos. azonnal felis
merhető, senkiével össze nem téveszthető harmonikus derűje, gyöngéd hangu
latú, "swnyies" kelleme míatt, már évek hosszú som óta rnínt egyik legnép
szerűbb és legrokonszenvesebb festóművészünk élt a köztudatban. Nyárhajnali
hamvasság, szikrázó örömcsillámlás vonta be szépségtől káprázó festőszemét,

és ennek az életmárnornak, szelid állhatatesságú ragyogásnak a hímpora száll
dos észrevétlenül, de sugallatosan a vásznain is.

Ösztönös, természetes, őszinte, megíngathatotlan művész volt. Egyik, al
kotmányünnepünkönrendezett, a munka diadalát szirnbolizáló műcsarnokí ki
állításon láthattuk Szőnyi aratást ábrázoló képét: az aranyló búzakalászokra
kaszálkkal serény lendülettel lehajló parasztok a felszabadító verejtékezés örö
mét, a közösségí eszme gyözelmet, a munka megszentelését hirdették, lenyü-
göző közvetlenséggel, az igazság művészí hitelességével. '

Az egyensúly, a bölcs megnyugvás, a vidám életszemlélet még borús té
máinak is lebegő könnyedséget. kecses nyugalmat, reménykedő bdztanságot

'kölcsönzött. Hívő lelke nem ismert semmiféle csüggedést, félelmet, elesettsé
get. Az ő szivében örök nyár sütött, a belső lángolás kiapadhatatlan bőségé
vel. (Haits Géza)

Modern grafikai kiállítás Esztergomban. Az esztergomi Keresztény Múze
umban augusztusban kiállítás nyílott modern magyar művészek grafikáíból és
akvarelljeiből. A bemutatott művek dr. Radnai Béla gazdag gyűjteményéből

valók. Radnainak és néhány társának (Fuohter, Szilágyí, Oltványí, stb.) művé

szettörténetí érdemei nagyok A felszabadulás előtti korszakban, amikor szá
mos jelentős rnűvészünk nehéz körülmények között élt, ők anyagi és erkölcsi
támogatásban részesítették e mestereket, lehetővé téve rnunkásságuk kibon
takozását.

Szinyei-Merse Páltól Borsos Miklósig terjed azoknak a művészeknek sora,
akiknek alkotásai láthatók a kiállrtáson. Es e két név által közrefogott évtize
dek magyar rajzművészotét olyan mesterek lapjai képviselik, mint Med-
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nyánszky, Rippl-Rónai, Egry, Vaszary, Czóbel, Kernstok, Bornemisza Géza;
Elekfy Jenő és mások.

Nagyon hasznos nálunk a grafikai kiállítások rendezése, hiszen a magyar
közönség egyrészében bizonyos 'lekicsinylés él a rajzzal, a sokszorosított grafi
kával, az akvarellel szemben. Pedig ezek nemes tk;ifejezésmódok, és a lebecsülés;
éppúgy nem indokolt, mint ahogyan helytelen lenne egy szonettet eleve keve
sebbre tartani egyeposznál, vagy egy kamarazenei művet egy szírnfóníánál.
Egy művész szellemét, belső világát, fantázia- és gondolatgazdagságát, forma
kulturáiát rajzai, rézkarcal. fametszetei teljes mártékben hordozhatják, kife
jezhetik, gondoljunk csak Lionardónak az Anghiarí csatához készített vázla
taíra, Rembrandt "százforintos lap't-jaíra, Dürer fametszeteire, Ingres. Rodin,
Picasso csodálatos rajzaira. Természetesen vannak olyan mesterek is, akiknek
munkásságában a grafíkának nincsen nagy jelentősége, ilyen volt a XX. szá
zad nagy vallásos festője, Rouault vagy a mi Kószta Józsefünk.

Kogy Iniként közeledjünk a grafikai alkotásokhoz, erre vonatkozólag hall
gassuk meg Gadányi Jenő festőművész okos szavait, annál is inkább, mínthogy
ő az új magyar raizművészetnek is kiváló képviselője volt. "Az igazság az,
hogya képi igényekkel rendelkező rajz egyenlő értékű a festménnyel. A rajz;
kevés eszközével lehet monurnentálís, és nem kevésbé hatékony, mint a fest
mény ... Természetesen rajz és rajz között különbség van. Kétféle kategóríá
ról beszélhetünk: önálló fogalmazású és tanulmányrajzról. Az önálló rajz szer
kezeti felépítése szígorúan komponált, tartalmában a formaelemek szintétikus:
összhangja él, - tehát képi igényekkel rendelkezik. A tanulmányrajz valamihez;
készül, előkészület egy kompozícióhoz, a kompozíciónak egy részlete, az egész
nek töredéke képi igényesség nélkül. Az egyik műalkotás, a másik vázlat egy
alkotandó munkához. A két kategória különbsége nyilvánvaló értékkülönbség."
Gadányi a kétféle rajzet funkció és esztétikai érték szempontjából világosan
határolja el. Szavaihoz talán csak annyit lehet hozzátennünk, hogy az utókort,
műélvezőt és műtörténészt egyaránt, igen érdekli a rnű megszületésének folya
mata, és ezért a "fogalmazvány", a műhelyrajz is igen becses nagy mesterek
esetében.

Az esztergomi Keresztény Múzeum értékes kiállítását, amelynek kapcsán
a fenti rövid kitérőt tettük, Mucsi András muzeológus rendezte hozzáértéssel,
finom Ízléssel.

A pécsi modern magyar képtár. Néhány esztendővel ezelőtt vetette meg az
ország XX. századi anyagban leggazdagabb vidéki múzeumának alapjait Ge
gesi-Kiss Pál gyermekgyógyász-professzor adománya. A pécsi Janus Pannonius
Múzeum modern képzőművészeti osztálya ettől kezdve fokozatosan gyarapo
dott, elsősorban Dési-Huber István festőművész özvegyének. Tamás Henrik
egykori neves műkereskedőnek és Kmetty János főiskolai tanárnak jóvoltából.

Gegesi-Kiss orvostanár és donátor-társai kétségkívül helyesen döntöttek
akkor, amikor nagyértékű gyűjteményüket, illetve annak egy részét Pécs vá
resának ajándékozták. hiszen a pécsi közönség képzőművészeti érdeklődése

igen intenziv. Kiállítása volt itt a közelmúltban Gadányi Jenőnek és Kmetty
Jánosnak, a tavalyi tavaszi tárlat élénk vitát váltott ki, a "Jelenkor" c. pécsi
folyóiratban Egry, Bernáth, Szentiványi és más prominens művészek rajzai je
lennek meg, s a város művészeti életének mozgatóí olyan, jelentékeny festők,
mint Bizse János és Lantos Ferenc, mindenekelőttazonban Martyn Ferenc, aki
nek nevéhez - többek között - egy Ramón Lufl-kötet illusztrációi is fűződ

nek,
A modern képtár első termeiben Koszta József, Rudnay Gyula és Med

nyánszky László alkotásai függenek. Mednyánszky művei közül az "Öreg rab
binus" Rembrandt léleklátó művészetét idézi emlékezetünkbe, Koszta néhány
falusi tárgyú, szenvedélyes színadású képével szerepel. Különösen szép a Rud
nay-művék sorozata: a Tinódi Lantos Sebestyén, egy önarckép, a "Zsibárus",
egy prófétafej és a jóbarát Tamás Henrikről festett kitűnő portré. Rudnaynak,
aki, igen termékeny festő volt, van nagyon sok, a műkereskedelem számára
festett középszerű alkotása, - hiba lenne azonban a művészt ezeknek alapján
ítélni meg. 4-5 Pécsett látható mesterműve a közelmúlt egyik legnagyszerűbb

magyar festőjének rnutatja be Rudnayt.
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Néhány kitűnő festőnk nem számettevő ml1vekkel, inkább csaik névjegyek
kel szerepel, - viszont a hiányokért és a gyengébb alkotásokért káprótolnak
olyan darabok, mint a tavaly meghalt mesternek, Márffy Ödönnek vörösin
ges önareképe, rnínt Gadányi Jenő "Zongoránál" c. kompozíciója és lovat áb
rázoló monumentális fogalmazású vászna, Gulácsy Lajos ablaknál álló, elme
rengő magányos férfJi1: elénk idéző poétikus műve, Ríppl-Rónainak kiemelke

-dík egy nagy rajza a grafikai anyagból. Nemes Marcell, a századforduló híres
műgyűjtő-műkereskedője,akinek El Greco felfedezése is köszönhető s akiről

Oscar Kokoschkának is ismerjük egy híres arcképét. néz le ránk Rippl raj
záról. Egry nagyságát mutatja, hogy az ugyanabban a kabinetben lévő egyéb
művek teljesen elhalványulnak mellette, habár önmagukban véve magas mi
nőségüek. A mai magyar festészet stílustörekvéseit méltó módon reprezentál
ják Barcsay Jenő, Martyn Ferenc, Bálint Endre és mások munkáí. A tavasszal
meghalt nagytehetségű Bene Géza "Zsákolók" c. kitűnően megszerkesztett,
.rendkívül küejezQ vászna az új mexikói festészet szocíálís célzatú munkaáb-
rázolásaíval (Orozco, Diego Rivera) mutat rokonságet. -

Külön teremben kaptak 'ilelyet Forgáeh-Hann Erzsébet (1897-1954) szob
rászművésznömunkái. Forgách mind realisztikus szebrarval (Torzó, stb.), mind
.az ízrnusok hatását, formabontását magánviselő munkáíval figyelmet érdemel.
Azok közé a szobrászok közé tartozott, akik a rajzban is erősek, ezt bizonyítja
Egry József festő és Füst Milán költő arcmása; mindkettő néhány vonallal tol
mácsolja a két ábrázolt barát karakterét. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (H a n d e l M e s s i á s a E g e r b e n.) 1737-ben Georg
Friderick Handel túlerőltetett szervezete felmondta a szolgálatot. Hiába nevez
ték kortársai "elny'Úhetetlennek", hiába ábrázolták gúnyrajzukon henteslegény
nek baltával a kezében - robusztus alakjára célozva -, a sok hajsza és .iz
::{Ialom végül is levette a lábár6l - megbénult. Az év közepéig úgy látszott,
hogy teljesen menthetetlen, hisz a nagyfokú testt leromláshoz lelki depresszi6
is járult. Ugy érezte a mester, hogy addigi életművének nincs értelme, nem
-érte el vele célját: az egyéniség felszabadítását.

Igen, Hiituiel nagy feladatot vállalt. Előtte is voltak már nagyformátumú
muzsikusok: az olasz és francía preklasszikusok, Angliában Purcel, Németföl
.dön Buxtehude és Telemann meg sokan, nagyon sokan mások. Mindnyájan ki
'váló mseterek voltak, de egyiküknek sem. adatott meg az alkot6mllvész legna
;{lyobb serkentője: az egyéni szabadság. Főúri vagy főpapi udvarokban éltek és
megbízóik izlését kellett kielégíteniök. ts szinte természetes, hogy ez az élet
forma előbb-utóbb dekadens magatartást alakított ki: üres virtuozitássá lett a
.muzsika; és elcsépelt közhelyek kifejezésére szolgált.

Azelőtt minden a templomokból indult ki. Palestrina és számos más kor
társa az "angyalok énekese" volt elsősorban és csak mellékesen foglalkozott
.a világi zenével. E kompozíci6iis éppen azért hatottak 'és hatnak ma is, mert
érezni rajtuk a magasabb, elsődleges val6ság meg termékenyítő hatását. Később

.azonban az egyházi zene is elvesztette hitelét, inkább a formai elemek: a szó
.lamsokszorozások és az énekesek gégetornái kerültek az érdeklődés középpont
jába. A művészek ebben igyekeztek egymást felülmúlni - hiszen az ő dicsére
tükuruk dicsőségét emelte -, s közben teljesen elhanyagolták a zene hiteles
-élményanyagát és val6ságtartalmát.

Olvan válság volt ez, mely azzal fenyegetett, hogyamuzsikusok, mint ön
..á116 egyéniségek, visszasüllyednek egykori elődeik, az igricek és jokulátorok
.szintjére; hogy szorgalmukkal és tudásukkal csak egy célt szolgálhatnak majd:
uruk mulattatását. ts megfordult a kocka: az egyházi zene lett mdlékes va
lami, a világi függvénye, örökölve annak üres virtuozitását is.

S ekkor jött Hiindel. Az első muzsikus, aki ismerte ezt a sz6t: nem! Ezt
mondta ki· akkor, amikor hazát cserélt: elhagyta a feudális maradvántlo~kal

birk6z6 Németországot és Angliába tért. trezte, hogy a fejlettebb polgári tár
.sad.alom nagyobb egyéni szabadságot is jelent egyben. ts tudta azt ís, hogy az
.egyén szabadsága a zenei formanyelvet is új élettel telíti meg. Ez volt· a ma
~yarázata annak, hogy fogcsikorgatva harcolt önáll6ságáért. Szembefordult a
.királi/' közvetlen környezetével is s egy külvárosi színházba szoritva, alaposan



képzett művészek hiján sem adta meg magát. Hawkins mondja róla: "Rettent
hetetlen szellemű ember volt, nem szolgája érdekeinek, s inkább még jobban
belemerült a küzdelembe, semhogy meghajoljon olyanok. előtt, akiket maga

> alatt állóknak tekintett."
Tulajdonképpen egyetlen szóért harcolt, a "nem" jógáért. S éppen azért

tört meg teljesen betegsége alatt, mert úgy vélte, hogy soha többé nem mond
hatja majd; betegen, bénán lesz kiszolgáltatva a vagyonosok kénye-kegyének.
Valóban úgy látszott ekkor, hogy a polgári individualizmus nagy harcosa 
Hiituiel egyike az elsőknek - kegyelemkenyéren fejezi be életét. Utolsó szal
maszálként elutazott az egyik gyógyfürdőbe és csodával határos módon hama
rosan talpraállt. Londonba visszatérve újra írt már: a Gyászzsoltárt, egyik leg
szebb, legmélyebb művét.

Ekkortól Hiindel művészetének teljesen új szakasza kezdődik, a testi ja
vulás után a lelki felépülés folyamata. Ehhez azonban nem volt elég a kör
ny,~zet inspirációja; mélyebbre kellett ásnia, hogya lelkiség rétegeit is feltár.,.
hassa. És valahol itt rejlik az oratóriumok titka: Hiíndel megérezte, hogy Is
ten szolgálata. egyben az egyéniség szabadsága. Hogy Isten dicsőségének eme
lése az emberi lélek legszebb kitárulkozása.

1738-ban kezdett neki a Saulnak s két vagy három hónap alatt be is' [e-.
jezte. Utána megirta az Izrael Egyiptomban-t, s közben egy kis remekművet,

az.Odát Szem: Geciliához. Ekkortájt születtek legkitűnőbb zenekari darabjai is,
a Concerti grossi sorozat, Bach Brandenburgi versenyeinek méltó párja. S ami
kor ellenfeleit még ez sem győzte meg - még mindig racionalista tüntetésekkel
fullasztották botrányba~hangversenyeit -, hirtelen elhatározással hátat fordi
tott Angliának s Irországba utazott. Utolsó angliai tette is jelképesen szép: meg- .
alapította a Society of Musicians-t, az elhagyott zenészek segély-egyletét. En-
nek egyik első hangversenyén elvezényelte a Sándor ünnepét. .

Hiiruielt tulajdonképpen nagy hangversenykörútra hivták Irországba. Ö
azonban úgy érezte, hogy valami mással is meg kell ajándékoznia az elnyomoft
ireket. Nekik komponálta a Messiást, melyet 1742 április 12-én mutatott be, el
söprő sikerrel. (Angliában - ahol' manapság nemzeti büszkeség Hiíndel ora
tóriuma - az 1750-es évekig nem volt szabad plakátokon feltüntetni a mÚJ
eimét, és csak jóval a bemutató után' kezdett sikereket aratni.)

Az eddig megírt ószövetségi tárgyú oratóriumok elvezették Hiíndelt a val
lás egyéniség-felszabadító gondolatához. Amiko,," azonban az oratórium-műfaj

keretei között Krisztus életét dolgozta föl - mert a Messiás tartalmának rövid
foglalata: Krisztus élete -, akkor túllépett ezen' a gondolaton is. Önön benső
harmóniáját találta meg, azt a megnyugvást, melyet Jézus ajándékozott az em
beriségnek: "Békét hozok nektek. Az én békémet hozom nektek." És amikor a
műt,észben tudatosodott a benső békesség, kicsordult belőle a hála szava: az
Alleluja. Ez a csúcs. A szigorúan zárt polifonia olymódon történt lezárása,
hogy utána már újnak, másnak kellett következnie. Ez azonban már Haydn
oratóriumainak világa.

Hiindei egy-egy művének előadása mindig eseménye zenei életünknek. A
Messiás megszólaltatása azonban több ennél: ünnepnap. Ezért is örvendeztünk
azon, hogya budapesti Kapisztrán kórus és zenekar ezzel a művel köszöntötte
az ezüstmisés egri apostoli kormányzót, Brezanóczy Pált.

Egerböl és környékéről impozáns sokadalom kereste föl a székesegyház
hatalmas épületét délelőtt, az ezüstmisén és délután is. (Mise alatt az új ma
gyar mise-irodalom egyik kiváló terméke, Tamás Alajos Kapisztrán miséje'
szerzett elmélyítő perceket hallgatóinak.) Különösen örvendetes volt, hogy'
mindkét eseményt számtalan fiatal kereste föl s majdnem mindnyájan parti
turá!>6l kiJvették a Messiást. Ök és a könnyesen figyelő idősebbek ismét eszünk
be idézték a Kapisztránok eléggé sosem értékelhető kultura-terjesztő és nép
szerűsítő munkáját.

Utoljára Pesten, az Egyetemi templomban ,hallottuk velük Hiindel orató-·
riumát. Azóta még sokkal elmélyültebbé és bensőségesebbé érett előadásuk.

Tamás Alajos, a kitűnő karnagy, ezúttal teljesen egységes, ingadozás nélküli 
művészi - teljesítményre vezette lelkes gárdáját. Nehéz volt kiemelkedő ré
szeket találni énekükben, mert mindvégig magasszínvonalú élményt adtak:
hallgatóiknak. Mindazonáltal szeretnők kiemelni az Alleluja kórust, mely va--



lóban Hiituiet szellemében, áhítatos ujjongással szólalt meg, valamínt a Záró
kórus és Amen fenséges hömpölygését. Dicséret illeti az orgonista Rőczey Má
riát, hogy szerencsésen birkózott meg áldatlan hallási lehetőségeivel.

A kiváló szólisták közül ezuttal is Réti József nevét említjük elsőnek. Sp
pen azon a héten olvastuk egyik lapunknak adott nyilatkozatában, hogy legna
gyobb élménye az oratórium-műfaj megismerése és gyakorlása volt. Egri sze
replúe után nyugodtan elmondhatjuk, hogya hallgatók számára szintén a
legnagyszerűbb pillanatokat jelenti az ő éneke. Igen szép olaszos hangjával,
teljesen kifogástalan szövegmondásával és hitelesen átélt, áhítatos énekével az
előadás legszebb pillanatait jelentette. S ezúttal még a mélyebb regiszterekben
is hibátlanul zengett a hangja! A többiek közül nagyon tetszett Molnár Miklós
szép basszusa, Máté Jolán bensőséges alázata és Czanik Zsófia póztalan egy
szerűsége. (Rónay László)

uozzxszor.xs INDONÉZIABÚL A GYARMATOSíTAS PROBLÉMAJA
HOZ. Nemrégiben levelet kaptam, amelynek küldője Weissmahr Béla, Stanisiaus
College, Giri Sonta, Java, Ituionesia. Hangzik a következőképen:

- Nagy érdeklődéssel olvastam "A gyarmatosítás erkölcsi és vallási vonat
kozásai" című cikkét a Vigilia februári számában. Lehetséges, sőt remélem,
hogy azőta nálam sokkal hozzáértőbb emberek tettek eleget a cikk legelején
kifejezett kívánságnak, ennek ellenére, még ha talán fölösleges is, papírra ve
tek néhány észrevételt.

Néhány megjegyzést bocsátanék előre. Az első az, hogy látszólagos kés-o
lekedésemnek, hiszen most már májust írunk, az oka az, hogy a februári szám
néhány nappal husvét előtt érkezett (két és fél hónap a rendes menetidő a
hajóposta számára), de akkoriban semmi időm sem volt. A második az, hogy
én magam ezzel a kérdéssel behatóan nem foglalkoztam, ellenben az ismerő

seim között akadt egy valódi szakember, aki aztán ellátott a szükséges iroda
lommal. Mivel azonban - és ez lenne a harmadik megjegyzésem - egyéb kö
telességeim annyira igénybe vesznek, hogy ezt az irodalmat pillanatnyilag kép
telen vagyok feldolgozni (akármennyire érdekel is ez az egész téma), azért né
hány gondolatra és idézetre szorftkozom, s ezenkívül leírok néhány cimet,
főképen olyanokat, amelyekről feltételezem, hogy Pesten hozzáférhetők.

Mindenekelőtt el kell ismerni azt, hogy ez a kérdés sem a tankönyvmorá
~ísban, sem nagyon sok "standard műnek" tartott összefoglalásban nem szere
pel. All ez elsősorban a XIX. század végére és e század elejére. Ez persze ér
dekes jelenség, és az oka, azt hiszem, abban keresendő, hogy a katolikus morá
lis valóban individualista volt, de meg talán abban is, hogy mivel oly sok pon
ton defenzivába kényszerült, azért az ellenfelek által felvetett problémák éppen
elég dolgot adtak neki, és így sem erő, sem idő nem maradt olyan problémák
tárgyalására, amelyeket mások .békén hagytak. (Ez utóbbi persze nem annyira
a morálisra, mínt az egész katolikus tudományos életre áll.)

Hozzájárul ehhez, ha nem csalódom, még egy tényező. A XVIII. század
végétől egészen a XIX. század második feléig nemcsak az egyházi tudomá
nyosság nagyfokú lehanyatlása tapasztalható (hiszen egy csomó más lényeges
kérdéssel sem foglalkozott senki), hanem egyben az egyház misszionáló tevé
kenysége ismélypontra süllyedt, és így nagyrészt hiányoztak éppen azok, akik
a bennszülött, gyarmatosított lakossággal való közvetlen, személyes és élmény
szerű kapcsolatban megismerhették volna a problémát, még pedig úgy, ahogy
azok a keresztény lelkiismeretre hatnak, vagyis szépités. nélkül. Az otthonülő

katolikusok a tényeket persze míndíg egy bizonyos szépítéssel kapták, amíben
nincs semmi. csodálatos,így tehát ez a kérdés csak lassan lett számunkra lel
ldismereti kérdésse. Ehhez hozzá kell venni még azt, hogy annak a meglehető

sen kevésszámú mísszíonáriusnak, akik ebben az időben főkép az angol, fran
cia és holland gyarmatokon tevékenykedtek (Belgium és Németország csak ké
sőbb lépett a porondra, a katolikus spanyol és portugál gyarmatok pedig eb
ben az időben már a bomlás állapotában voltak), természetszerűleg nem az
volt a feladata, hogy kínyíssák a szájukat, még akkor sem, ha a dolgokat vi
lágosan látták is. Mit értek volna el ezzel Anglia és Hollandia felelős ténye
zőinél, hiszen ebben az időben a katolikusoknak ezekben az országokban az
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égvilágon semm! szavuk sem volt? Valószínű, hogyameglévő működési lehe
tőségeiket is elvesztették volna. Franciaország esetében némikép más a helyzet,
de azt hiszem, itt is megállapítható, hogya francia forradalom után a nehéz
kes, sok szempontból valóban reakciós, zárt és defenziv francia katolicizmus
nak a közügyek intézésére nem volt túl sok befolyása. Hogy ez milyen fontos
tényező, az - úgy gondolom - a megfelelő történelmi analöglából látható.

A spanyol és portugál gyarmatosítás kétségtelenül nem volt szentek műve

és mégis, ha összehasonlítjuk az angolszász és holland gyarmatosítással, meg
.lepő eredményekihez jutunk. (Zárójelben megjegyzem, hogy ez azok közé a
kérdések közé tartozik, amelyekről nehéz írni, még pedig a felekezeti béke mi
att. A protestánsok és katolikusok szerencsére kezdik egymást megérteni, de
hát a multban mindkét oldalon vannak kellemetlén tények.) Hogy teljesen el
fogulatlan legyek, Arnold Toynbee-t idézern. (Toynbee történetszemléletesok
szempontból kifogásolható, az azonban tény, hogy tárgyilagosságra törekvő,

komoly történész.) A Study ot history első kötetében (1955-ös kiadás) a 211.
oldalon kezdi tárgyalni: "Modern nyugati faj-érzésünk protestáns háttere."
Rögtön bevezetőül egy jegyzetben Toynbee a következőket fűzi hozzá: "Mint
hogya protestantizmus és a modern nyugati faj-érzés közt levő történeti ösz
szefüggés itt következő elemzését esetleg tévesen az író gondolkodását befolyá
soló vallási előitélet megnyilvánulására magyarázhatnák. szükségesnek látszik
megemlíteni róla, hogy mint protestáns nevelkedett és nem lett katolikus."
Csak két idézet ebből: "Ilyen sugalrnazottság jegyében (hivatkozás az ószövet
ség egyes könyveire. főleg a Bírák könyvére. mely szerint Jahve mint annak
idején Izraelnek, most a predesztinált protestáns népeknek adta az egész föl
det, mint igéret földjét, az ottani népek kipusztítása tehát jogos és Isten aka
rata) az Új Világba települő angol nyelvű protestánsok kiirtották az északame
rikai indiánokat, a kontinens egyik partjától a másikig, épp úgy, mint a bölé
nyeket, rníg a spanyol katolikusok csak a Karibi szigeteken irtották ki az in
diánokat. a kontinensen pedig megelégedtek azzal, hogy az Aztékok-és az Inkák
örökébe lépjenek - takarékoskódtak a meghódítottak életével, hogy mínt alá
vetett népségeken uralkódhassanak rajtuk, saját vallásukra térítgették alatt
valóikat és nemileg keveredtek azokkal, akiket megtérítettek." (212. 1.) "Azsiai
Indiában, ahol az angolok nem gondolhattak arra. hogy maguk pótolják a meg
hódított benszülötteket, miként pótolták őket Északamerikában, hanem csak
ura1mukat kényszeríthették reájuk, míként a spanyolok rákényszerítették a
magukét Mexikó és Peru benszülötteire, a következmény nem volt ugyanaz,
mint a Spanyol-Iridiákban. Brit-Indiában, eltérőerr Spanyol-Arneríkától, a
benszülötteknek csak elhanyagolható töredéke tért át a kormányzó faj vallá
sára vagy szívódott fel fizikailag nemi keveredés útján." (212. 1.) Az egész kér
désnek mintegy századunkba átmentett maradványát figyelhet jük a helyzetet
jelenleg a Délafrikai Unióban.

Egy szóval sem állítom, hogy a spanyolok és portugálok jobbak lettek vol
na az angolszászoknál. tudniillik önmagában véve - csak hogy az ő esetük
ben egy igen erős fékező erő érvényesült. Xavér, aki nunciusi hatalommal volt
felruházva, a következőket írja Goából: "A portugál kereskedők úgy viselked
nek,mint éhes farkasok, amelyeket nem lehet kíelégfteni." Annyira felhábo
rítja őt ez a viselkedés, hogya port lerázva lábáról a malabár partra, majd
Malakkába megy ... És az a felismerés, hogya fehérek rossz példája a legna
gyobb akadálya a hitterjesztésnek, ez lesz Délamerikában a redukciók alapja.

Mindenesetre a misszionáriusok kellő lármát csaptak.. A teológusok és jo
gászok akciót kezdenek. És itt nemcsak Las Casasra gondolok, sőt elsősorban

nem reá. Hanem de Vittoriára, Suarezre és Sotora. Az az érzésem, hogy ha csak
Franciscus de Vittorta egyedül foglalkozott volna ezzel a kérdéssel, már az is
elég lenne ahhoz, hogy "cáfolatot nyerjen azon észlelésem. hogy katolikus szem
pontból még senki sem foglalkozott behatóan és irányt mutató módon a gyar
matosítás kérdésével". (Utalás az én cikkemre - M. V.) A Relectio de Indis-re
gondolok. (A XVI. és XVII. században kilencszer kiadták; De Olivart latinul
és spanyolul kiadta 1928-ban,ez azonban hemzseg a hibáktól a szakértők sze
rint; a legjobb: James Brown Scott: The Spanish origin ot the international
Law, Part I. Francisco de Vittoria and his Law of Nations, Washington-Lon-
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don-Oxford, 1934 - valóban jellemző, hogy a Dictionnaire de Théologie
Catholique XV. col. 3131 éppen csak említi I) Ha a mű esetleg nem is hozzá
férhető, de talán megkapható J. Barthélemv "Franc;ois de Vitorla" című ta
nulmánya Pillet: Les fondateurs du droít international című művében (Paris,
1904). Előttem egy hollandiai latin kiadás fekszik, de olvasása után lemondok
az ismertetésről: legalább az egyharmadát szóról szóra ki kellene másolnom.

Hogy Vittorián kívül hasonló részletességgel'~s lelkiismeretességgel mások
is foglalkeztak volna ezzel a kérdéssel, azt pontosan nem tudom, azonban az
idézetekból látom, hogy Suarez, Banez, De Lugo is foglalkeztak legalább per
tangentem vele. Ezeknek azonban nem néztem utána eredetiben, mivel ezek
itt nincsenek meg. Tummers abban a bizonyos cikkében Suareztől a De Legibus
több fejezetét idézi. (Legyen szabad itt Tummers cikkére vonatkozóan megje
gyezni, hogy ez, habár elsősorban holland viszonyokat tart szem előtt, kiváló
összefoglalás és alapjában véve de Vittoriát követi. Ha németül vagy franciául
jelent volna meg, valószínűleg sokkal ismertebb lenne. Egy személyes meg
jegyzés: P. Tummers ez év március 27-én halt meg Maastrichtben 85 éves ko
rában.) A gyarmatosítás néhány erkölcsi vonatkozásával a pápák is foglalköz
tak, erre vonatkozólag néhány idézet található a Díctionnaire de Theol. Cath.
V. col. 498:'ban.

Ez a lelkiismeret-ébresztgetés ha nem is minden ponton, de sok helyen
éreztette a hatását. A gyakorlat persze- sokszor semmibe vette a szép elveket,
de a spanyol gyarmati rendszernek a benszülöttekre vonatkozó törvényhozása
a keresztény elvek kodifikálását jelenti. (A különböző időkben kiadott rendel
kezéseket és törvényeket 1681-ben foglalták össze II. Károly parancsára négy
kvartokötetben; ötödik kiadás 1841-ben: Recopilacion de leves de los reinos de
las Indias mandadas ímprímer V publicar por la Majestad Cat6lica del Rev Don
Carlos II.) Eszerint például benszülöttek a bíróság előtt teljes értékű tanúk,
ingó és ingatlan javak birtokjoga teljes mértékben megilleti őket, mindenkivel
szabadon köthetnek szerződéseket, sőt - hogy az európaiak ravaszkodásának
ne legyenek kiszolgáltatva - megvan a joguk, hogy szerződéseket egyoldalúan
érvényteleníthessenek. Nincsen faji megkülönböztetés, hanem a házasságjogot tör
vények szabályozzák. Törvények vannak a benszülött munkaerők fizetéséről.

(Ezzel szemben összehasonlításul néhány szemelvény Virginia államnak nem
csak a gyakorlatából. hanem a törvényhozásából: 1660 - minden indián, aki
megkárosított fehér embert, rabszolgaként eladható; 1663 - gyilkosságbarr vét
kesnek számít az egész indián falu, amelynek közelében egyeurópait megöl
tek; 1676 - minden indián hadifogoly egész életére rabszolga lesz; 1692 - az
indiánok, négerek és mulattok elvesztik a magántulajdonhoz való jogukat; más
fajjal való' házasodás tilos.) Emellett a spanyolok valóban törekedtek kulturát
adni. Már 1551-ben két egyetemet állítanak fel (egyet Urnában, egyet Mexikó
ban), később egyet Santiagóban, és 1644-ben Manilában teológiai, filozófiai, jogi,
orvostudományi és irodalmi fakultással. Az egyetemi címeket mindenféle faji
megkülönböztetés nélkül bárki elnyerhette. ÖSszehasonlításul az állapotok a
holland gyarmatokon: A XIX. század végén volt ugyan már néhány középís
kola, de elsősorban az európai hivatalnokok gyermekei számára, az előkelő

benszülött családok gyermekei közül is csak nagyon kevesen kerülhettek ide.
A századforduló után nyitják meg Bandungban az első technikai főiskolát, de
ez még nem teljes értékű műegyetern akkor - ez különben az oka annak,
hogy a mai indonéziai vezetők nagyrésze mérnök, így maga Szukarno is -,
és csak 1927-ben kezdik meg Djakartában az egyetemet, egyelőre egy fakultás
sal, a [ogival. A kulturális összehasonlításra vonatkozólag még egy nagyon ér
dekes adatom .van. Mikor a japánok a második világháborúban a Fülöp-szige
tek és Malaya megszállása után Indonéziát is elfoglalták, az volt a tervük,
hogy itt egy japán gyarmatbirodalmat építenek fel, még pedig egy Common
wealth-szerű elgondolás alapján, vagyis amennyire a japán érdekek engedik,
önkormányzatot adnak a népeknek. Megvizsgálták tehát, hogy mennyíben van
nak meg az önkormányzat előfeltételei. :es arra a jellemző megállapításra ju
tottak, hogy a' Fülöp-szigetek mínden további nélkül érett az önkormányzatra,
mivel rendelkezik megfelelő benszülött intelligenciával, Malaya sokkal hátrább
van, de a legrosszabb a helyzet a volt holland gyarmatokon, ahol a kormány-
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zásra képes benszülött intelligencia számszerűen ijesztően csekély. Arról sokat
Irhatnék, hogy mi minden történik most ennek az állapotnak megszüntetésére.
Valóban nagyarányú ez a rnunka, de hát megfelelő számú képzett embert nem
lehet tíz év alatt elővarázsolni. Röviden tehát: a spanyolok követtek el bűnöket,

nem aprókat és nem is keveset, de' ezzel többnyire maguk is tisztában voltak,
a bűnöket nem nevezték erénynek, mert rníndig voltak, akik keresztény külde
téstudatból felhívták ezekre a figyelmet.

A belga gyarmatosításról csak annyit, hogy itt is megmozdultak a lelklis
meretek. A. Vermeersch egy összefoglaló értekezést írt erről i.La questíon congo
laise" címrnel (Bruxelles, 1906). Vermeerschet sok szempontból kritizálták s ez
zel kapcsolatban egy cikk olvasható a Stimmen aus Maria Laach 71. kötetében
(1906) V. Cathreintő1. Befejezésül még két könyvcimet írok ide: Prof. M. Kop
pens: Les origines de la doctrine catholique du droit il la colonisation (Bíbl.
Ephem. Lovan.). - Joseph FoHiet: Le droít de Colonisation (Lyon, 1932.) Utób
biról egy rövid ismertetés olvasható az Eiudes 1933 január-c-márcíusí kötetének
629. oldalán.

Hosszú és kicsit zavaros levelemnek szerencsésen a végére érkeztem. Tu
dom, hogy illett volna először megfogalmazni és csak azután leírni, de hát
időhiány miatt írtam úgy, ahogy éppen jött. De talán így is ad néhány tám
pontot ebben az .érdekes kérdésben.

Giri Sonta, 1960 május 7-én. Kiváló tisztelettel:

Weissmahr Béla s. k.
*

Bizonyára nem veszik rossznéven olvasóink, hogy nyHvánosságuk elé vit..,
tem ezt a rendkivül figyelemreméltó, igen tanulságos, sok új adatot és meglátást
tartalmazó levelet, amelyen csupán annyi változtatást végeztem, hogya benne
foglalt idegen nyelvű idézeteket magyarra forditottam, s egyes szövegrészeket
kurziv szedéssei kiemeltem. Érzésetri szerint azért is közölnöm kellett, mert
annakidején, amikor tanulmányom megjelent, egészen közeli helyekről is kap
tam több levelet, amelyeknek írói hasonló módon foglalkoztak a kérdéssel. Vol
tak azonkivül látogatóim is, akik személyesen próbálták bizonyítani tanulmá
nyomnak szerintük félreérthető hiányosságait.

Meggyőződésem azonban, hogy mindannyian - Weissmahr Béla is - fi
gyelmen kívül hagyták a tulajdonképpeni probZémát, amely tanulmányom meg
írására késztetett. A probléma ugyanis nem az, hogy miként folytak a gyarma
tO$ítások, volt-e különbség a katolikus és a más hitű gyarmatosítók eljárásá
ban, de még csak az sem, hogy helyesen vagy helytelenül állapították-e meg a
nemzetközi jog megteremtésében annyira kezdeményezően s oly dicséretesen
közreműködő katolikus moralisták a gyarmatosítás szerintük elfogadható jog
címeit, hanem, hogy: megvizsgálták-e katolikus moralistáink ezeknek a jog
címeknek érvényesülését a gyakorlatban, tárgyalták-e a jogcímek elenyészésé
nek feltételeit, s amennyiben az elenyészésre kellett következtetniök, állást
foglaltak-~ a gyarmati sorban tartott nép felszabadulási igényének jogossága és
erkölcsi igazoltsága tekintetében? Röviden összegezve, -az általam felvetett
probléma ez voU: rendelkezünk-e korunknak ebben a fölöttébb időszerű kér
désében határozott eligazítást nyujtó katolikus tanítással, avagy még úttörés
nek számít az ilyen tanítás előkészítő kidolgozása? S nem hiszem, hogy az ed
digi hozzászólások - Weissmahr Béláé is - bármiben gyöngítették volna azt
a konkluziómat, hogya probléma első felére tagadóan, a második felére igen
lően kell válaszolnunk. (Mihelics Vid)

BÁRTFAI SZABO LÁSZLO 80 ~VES. Mint megtudtuk. az idén lépett be
élétének kilencedik évtizedébe Bártfai Szabó László, a magyar történettudósok
nesztora. Felkerestük ez alkalommal kedves zuglóí víllá]ában, ahol - procul
negotíís - csendes visszavonultságban él gyermekei és unokái körében. A ba
rátságos dolgozó-szoba asztalán, a párolgó fekete mellett már egy csomó vas
kos kötet, vékonyabb tanulmányfüzet és kéziratnyaláb várt.

A sablonos riporteri kezdő kérdés, hogy hát "kedves Laci bácsi, először is
életedről légy szíves pár szót szólani" - egy percre sem hozza zavarba: fiata-o
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los lendülettel felüt egy hatalmas százegynéhány lapos, fényképekkel és családi
ereklye-iratokkal bőségesen teletűzdeit kéziratos kötetet:

- Parancsolj, itt van a Bártfai Szabó 'család krónikája, kiegészítve az én
évről-évre vezetett önéletrajzommal.

Hát igen, - mint alább még látni fogjuk - a családtörténet, s annak szo
katlanul nagyarányú, már-már egyetemesen nemzeti horizontú kilombosodása
az ő történelmi érdeklődésének és tevékenységének a legsajátosabb terrénuma.

A több évszázadra visszanyúló családi krónikából csak annyit. jegyzünk ki,
hogy az interju-alanyunk édesatyja egyszerű kőműves volt. Örnaga 1880 elején
született Gyöngyösön, hat éves volt, amikor a család Budapestre - közelebb
ről Óbudára - költözött; az akkoriban rohamos fejlődésnek induló főváros

ugyanis a munkáskezű családapának több kereseti lehetőségetnyujtott, mint az
akkor még nagyon is provinciális jellegű Mátra-aljai szülőváros, Elannyira,
hogya szorgalrnas kőműves tehetséges gyermekét taníttatni is tudta. Bártfai
Szabó László érettségi után a pesti egyetem történelem-latin-szakos tanárje
löltje lett.

Már másodéves egyetemi hallgató korában megnyert egy - Forgách Fe
renc váradi püspökről szóló - pályatételt. s ez feléje fordította professzorá
nak, Fejérpataky Lászlónak figyelmét.. Ennek köszönhette, hogy az oklevél meg
szerzése és egyévi - a fiatal Szekii: Gyula és Eckhart Ferenc társaságában el
töltött - levéltári gyakornokoskodás után bekerült a Nemzeti Múteum, majd
később az Akadémia levéltári osztályába, s mindkét helyen vezető állásban
működött 1937-ben bekövetkezett nyugalombavonulásáig.

Élete főműve a Széchenyi-családnak három vaskos kötetes, több mint 2000"
oldalas története. Hogy rnilyen hatalmas forráskutatási apparátussal készült el
ez a magisztrális mű, annak dllusztrálására csak egy jellemző adatot idézünk:
csupán "mellékterméke" két másik vastag kötet: Széchenyi István levelezése,
feljegyzései, feliratai s egyéb szernélyí okiratai. Munkásságának egyébként két
fókusza van: a szülőváros, Gyöngyös, és a korai gyermekkor szintere, Óbuda..
Szülővárosának főként egyházi vonatkozású történelmi problémái érdeklik.
Megírja - nagyrészt saját levéltári kutatásai alapján tisztázván - a gyön
gyösi Szent Bertalan és Ferences-templom, valamint a mátrafüredí pálos ere
detű templom történetét. S ennek a nemes értelemben vett "lokálpatriótizmus
nak" van egy tágabb sugarú kivetítődése is: egész Heves megye mintegy 3000'
regesztájának, azaz kivonatos oklevél-jegyzékének fáradságos munka árán való
összeszedése. Ezt a történelmi értékű gyűjteményt kéziratban az uj onnan ala
kult gyöngyösi múzeurnnak ajándékozta. Érdeklődésénekmásik gócpontja, mint
említettük, a boldog gyermekkor színtere: Obuda. Nézzük, milyen alkotások
táplálkoztak ebből a forrásból ? Elsősorban egy nagyobb történelmi monog
ráfia: "Obuda egyházi intézményei a középkorban". S ez a téma-kor egyre
inkább elmélyül Fehéregyháza és Árpád-sírja problémájának irányában. Bárt
fai Szabó László foglalja össze az erre vonatkozó kutatások eddigi eredményét
a vonatkozó terjedelmes irodalom alapos áttanulrnányozása s míntegy 200 kö
zépkori - jórészt még kiadásra váró - oklevéllel való egybevetés alapján.

- Eszerint mi az igazság Arpád sírja körül? - vetettük közbe.
- Az Anonymus krónikájában említett Fehéregyháza fekvése pontosan

meghatározható: az óbudai Bohn-féle, másnéven Viktória téglagyár helyén
emelkedett ez a templom, mely magában rejtette a honfoglaló vezér sírját. Ezt
a vidéket felduló történelmi viszontagságok - nem utolsó sorban azonban a
multszázadi példátlan nemtörődömség - következtében arra már nincsen re
mény, hogy maga a sír előkerülhessen.

A gyöngyösi vonalhoz hasonlóan az óbudai centrumú történelmi érdeklődés
is kiszélesedik az egész Pestrnegye területére. A kiindulás itt is családtörténeti
vonatkozású: néhány törzsökös régi pestmegyei család multjának kutatásából
nőtt ki az a: hatalmas 600 oldalas kötet, mely Pest .megye összes okleveles em
lékeinek gyűjteményet tartalmazza.

Bártfai Szabó László csodálatos munkakedve és munkabírása, máig sem
lankadt. Jelenleg a magyar írók álnéveit gyűjti össze, s máris van egy vaskos
gyűjteménye, amit a hasonló tárgykörben dolgozó Gulyás Pálnak is mindjárt
fígyelmébe ajánlunk. Bártfai Szabó Lászlótól pedig ezzel búcsúzunk: A hatal-



mas önéletrajzos kódexnek van még - suttyomban megszámláltuk - több
mint 40 beíratlan tiszta lapja. Nos: teljenek meg ezek is lassan-lassan, még jó
sok évre terjedően olyan bejegyzésekkel. amelyek örömökről, munka-síkerekről

és elismerésekről számolnak be. Bártfai Szabó László munkás, tiszta élete, ro
konszenves, puritán, tudós egyénisége megérdemli ezt. (Kunszery Gyula)

TISZTAzNIVALOK ADY ÉS JOKAI KÖRűL. A Liszt Ferenc-téren végre
ott áll Ady viharköpenyeges váteszalakja és éppen Jókai Mór merengő, mesét
mondó nagyapóhoz hasonló ülőszobrával áll szemben. Mindennap arra visz az
utam s mindennap elgondolkozom rajtuk és hozzátartozóik sorsán is. Mikor
.a már aggastyán korba lépett Jókai Laborfalvi Róza halála után újra megháza
sodott, ez a két, ma már szoborrá merevedett emberi test forrón ölelte egymást,
rníntegy tüntetően az életük körül fölzajló sok-sok kicsinyes emberi indulat el
leni tüntetésben. Jókai egészen fiatal teremtést vett feleségül, a kezdő színész
nő Nagy Bellát és házasságából országos ügy, országos botrány lett. Az író
családja és az ország egyaránt kettőbe szakadt. Voltak akik úgy tisztelték Jó
kait, hogy házasságát magánügynek nyilvánították és nem voltak hajlandók
arra, hogy közbeszólásukkal tovább rnérgezzék az agg mesemondó hátralévő

napjait. Ilyenek sajnos, kevesen voltak. A konzervativ írók nagyrésze, az íro
.dalmí és tu,P.ományos társaságok, a művészvilág jelentős hányada Jókaival és
ifjú nejéve! szemben foglaltak állást. Az ifjú Ady pedig Váradon volt akko
riban ifjú riporter. S Ő, aki mindég az egyéniség jogai mellett foglalt állást,
undorral szemlélte, hogyan turkálnak egyesek a "közerkölcs'" nevében az agg
mesemondó magánéletében. Kapóra jött, hogy Jókai ifjú pejével elmenekült
Pestről: országos körútra indult. Ady szervezte a nejeivel mindig menekülésre
kénytelen Jókai váradi fogadtatását. Cikkeivel néhány nap alatt Jókaiék felé
fordította az egész város szírnpátíáját, ragyogó fáklyás-zenés, üdvrívalgásos ér
kezést, díszkíséretet és színhází díszelőadást rendeztek a Váradra érkező Jókai
házaspárnak. A nevezetes ölelkezés emlékezetem szerínt a váradi Rimanóczy
'szálló előtt folyt le. Jókai Mór könnyezve ölelte meg az ő minden sebét 00
gyógyítani akaró Ady Endrét s talán az ő jövőkbe látó szeme fölismerte
benne a Petőfi után következő legnagyobb magyar váteszt.

S azután későn, halála előtt néhány évvel Ady Endre is megházasodott.
'Gyermekei neki sem maradtak, csak agg szülei, és édesanyja jóval túlélte rnín
den magyar ócskaságot megújítani akaró fiát. Jókai műveí éppúgy tíz és száz
ezres példányokban fogytak az írófejedelem halála után, mint az Adyéí. Ha"
sonlóság csak egy volt közöttük, a két egymást megölelő. örök barátságot fogadó
vátesz közt: ahogyan Jókai vér- és fogadott rokonai egy fJillérrel sem részesül
1ek a hatalmas írói hagyaték jövedelméből, éppúgy nem látott Ady előzvegyült

li már a nélkülözés küszöbére jutott édesanyja sem fia munkájának késői gyü
mölcseiből semmit. Minket erdélyieket kétszeresen sértett az a szerződéseken

alapuló kiadói eljárás - s nálunk az itteni kiadókkal semmiféle kapcsolatban
nem lévő sajtó bátrabban is adott megbotránkozásának kifejezést -, hogy Ady
szülőanyjának ilyen mostoha sorsot szántak öregségére.

Ady életkörülményeit és kiadói szerződéseit azonban állandóan szemmel
tartja ma is a közvélemény, minden adatot följegyeznek róla s erre a kegyet
lenül kapitalista ízű szerződéskornplexumra is hamarosan fény derül majd
napjaink exakt kutatórnunkája folytán. A szűkebb-körű Jókai családnál azon
ban régen nem anyagiakról esik szó, habár a pénz ördöge, a legendásnak hitt
jövedelmek hovafordulása itt is megmérgezte a családi légkört. Jókai Mór
még felesége életében örökbefogadta Laborfalvi Róza unokáját, aki Jókai Róza
néven Feszty Arpád felesége lett. És Laborfalvi Róza halála után az akkor már
'koros öregúr fogadott leányához és annak férjéhez, Feszty Arpádhoz költözött
a kis Bajza utcai villába. S bármennyi szeretetben is volt része, a villa mü
vésztalálkozóiról volt híres s kissé zajos otthona volt az elrévedezésre vágyó
öregúrnak. Munkácsy tízszer akkora szalont és fogadásokat tartott akkoriban
Párizsban és a tehetségben vele egyenrangú Feszty Arpád sem adhatta sokkal
alább. Ez volt a kor divatja. S ezt az életet irigyelte meg nyilván Jókai egyik
unokahúga, Vály Mari, aki egy titkos naplóban igen kedvezőtlen képet rajzolt
a Jókainak családi otthont nyújtó Jókai Rózáról és Feszty Arpádról. Vály Mari



rajongásig szerette nagybátyját és sohasem tudta megbocsájtaní, hogy Jókai:
adoptálta Laborfalvi Róza unokáját és hogy ezáltal ez töltötte be Laborfalvi
Róza halála után azt a szerepet, amit ó szeretett volna ott betölteni. Végren
deletben hagyta, hogy legfeljebb halála után negyven évvel közölhessék ezt a
naplót, amely a közelmúltban kiadásra is került. A könyv így tehát a fősze-

replők halála után látott napvilágot. ,
Az irodalom- és múvészettörténetnek kétségtelenül érdeke, hogy ebben az

ügyben is, mint ahogy ez minden igazságos itélet előfeltétele, a másik oldal is
megszólalhasson. Fesztyné Jókai Rózáról a kortársak, Mikszáth, Gárdonyi,
Ambrus, Bródy, Herczeg, Justh Zsigmond, Kernstok Károly, mint korának
egyik legérdekesebb, legzseniálísabb asszonyáról emlékeztek meg. Jómagam
már csak öreg korában, szomorú es szegény özvegységében ismertem meg, ami
kor utolsó emlékeit árusította ki, hogy megélhessen. A kilencszázhuszas évek
inflációja idején volt ez. Diáklakásom a Budafoki út egyik szűkudvarú bérka
szárnyájában volt s egy öreg hölgy számomra túlzott takarítási buzgalommal
gyakorta kihordta ódon ripszgarníturáit a folyosóra, gyöngéden kefélgette őket

s föltünt, 'hogy a Makart-korszakbelí bojtokat is egyenként kikeféli, színte
pászmákba szedi minden avitt selyemszálukat. Aztán megtudtam. hogy ő

Fesztyné Jókai Róza, a kitűnő festőnő, aki most utolsó műtárgyaí árubabocsáj
tásából él. Egyik nővérem abban az anyagi helyzetben volt akkor, hogy vásá
rolhatott is-és átmentünk az öreg nénihez. Több apróság kíséretében egy nagy
méretű Fesztyné képet vásároltunk meg, amely ma is váradi házunkban van.

•Munkácsyhoz és Feszty Árpádhoz méltó karakterkép. hatéves forma, sokszok
nyájú sváb lányocska ül a sarokban és morcosan húzza keresztbe csíkozott ha-o
rísnyáiát. Zsánerkép, de sz1nte halljuk a kelepelő-szájú sváb anya dorgálását
- aki nincs is a képen - "mikor öltözöl már föl, te lusták lustája", ~s a kis
lány félkezével még az álmot törh szeméből, félkezével lustán aharisnyáját
cibálja s egész gyermeki szerencsétlensége ott tükrözik az arcán.

Fesztyné korának egyik legjobb művésze volt, de férje ragyogása mellett
önként a háttérbe vonult. Azután pedig fölnevelte a mai magyar egyházművé

szet egyik kiválóságát, Feszty Masát, és megint csak a háttérbe vonult. A régi
Feszty-szalon maradék bútorait ápolgatta - takarítása inkább ápolásnak volt
nevezhető - és aztán tragikus tűzszerencsétlenségáldozata lett. Lelki ereje a
kórházi ágy borzalmas kínjai között sem hagyta el: ".:. Milyen szép a hamu.
halál !" mondetta Laborfalvi Róza tragikus életérzésű unokája, Jókai fogadott
leánya, és megáldotta lányát, megáldotta az összes köréje seregletteket.

Feszty Masa nemrég Ijjas Antal társaságában megírta "Feszty Árpád és
kora" címmel édesapja küzdelrneit, A könyv értesülésem szerint 1961-ben a
Képzőművészeti Alap gondozásában, gazdag illusztrációs anyaggal jelenik meg.
Sajnos, Fesztyné, korának legzseniálisabb és legérdekesebb asszonya ebben is
háttérbe szorul, mert a Feszty-anyag egymaga oly robusztus tömkelegű, hogy
abból is ugyancsak válogatni kellett.

Feszty Masa azonban, mint azt a kezeim között lévő levele tanúsítja, édes
anyja emlékét is meg akarja örökíteni. Az ellenséges Vály Mari-féle könyv
nem hagyja nyugodni. "Nem birom tovább, hogy szüleim emlékét meg ne
védjem, mert én tudom a legjobban, milyen kegyetlenül igazságtalan Mari
néni, és csak én, meg- a Jókai család még élő tagjai tudjuk, honnan eredt ez az
ellenszenvanyámmal, már mint fiatal leánnyal szemben, és miáltal vált ké
sőbb a ki nem mondott ellenszenv hivatalos családi haragga, gyűlölködésséMari
néni részéről még apámmal szemben is. De hogy mondiam el mindazt azoknak,
akik a könyvet olvasták vagy még olvasni fogják? Egy másik halottat kellene
bántanom azáltal, :hogy anyámat megvédem. Ez is visszatartott a megszólalás
tól. Viszont lovagiasságból. a halottsértés bűnétől való irtózásból van-e jogom,
hogy apám és anyám emlékét hagyjam meggyalázni? Hisz aki ezt a könyvet
olvasta, azzal az érzéssel kell, hogy letegye: Fesztyné olyan önző, hálátlan volt
nevelőatyjához, hogy annak a meleg otthon hiánya miatt kellett másodszor
megnősülnie." .

Itt vagyunk tehát a máig is élő Jókai-probléma kellős középén. Magam is,
mint Feszty Árpádné régi tisztelője arra bíztattam szinte túlzottan aggályoskodó
leányát, hogy. gyűjtsük össze Feszty Arpádnéról ma még élő ismerőseinek ern-
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lékeit. Meg is kérjük most mindazokat, akik őt ismerték vagy hiteles tanúk
elbeszéléseit őrzik emlékezetükben, hogy az igazságnak megfelelően, lelkiisme
retük márlegére tett adataikat bocsássák az utókor és egy készülő könyv adat
kiegészítőinek rendelkezésére és közlendőiket a Vigfltához Feszty Masa részére
küldjék be. (Possonyi László)

SZERELEM ÉS KÖTELESSÉG MME DE LAFAYETTE REGÉNYÉBEN. A
XVI. és XVII. század kalandok és fölfedezések kora. Az. ismeretlen hívja, szó
Iítja a bátrak csapatát: új szigetek, tengeri utak nyílnak az utazék elé, s a ter
mészet is föltárja titkait, meghódol a kalandcrkedvű ember hatalma előtt. A
franciakat nem a rnesszeségek, nem az új tudás lehetőségel vonzzák elsősor

ban. Az ő kalandjuk célja az ember, fegyverüle az eszmélkedés, módszerük a
lélek anatómiája s önmaguk gyötrő analizise. Ennek a roppant kalandnak hőse

Montaigne, Descartes és Pascal, Moliére, Racine, La Bruuére és La Rochefou
cauld. - és mind a többiek, még La Fontaine, a jámbor Aesopus modern örököse
is. S asszonytagja is van a vállalkozásnak: Mme de Lafayette - a' "Cleves
hercegnő" írója.

Mme de Sévigné, aki barátnője volt, Mme de Lafayette alapvető két jel
lemvonásaként a "melankóliával rokon bágyadtságot" és a "kertelés nélküli
őszínteségetvdelölí meg. És följegyzi róla La Rochefoucauld szavát: "elle est
vraie" - az igazság asszonya, Nem szeretett írni, s valóban nagyon keveset
írt, az irodalom mégis sokat köszönhet neki: ő teremtette meg a modern lé
lektani regényt. Azt szokta mondogatní, hogy minden kitörölt mondat egy la
josaranyat, s minden kitörölt szó 20 sou-t ér. A "Cleves hercegnőv-ről egy leve- •
Iében, amelyben szerzőségét el akarja hárítani magától, maga írja meg a leg
jobb jellemzést: "Az udvarnak s az ott folyó életnek tökéletes bemutatását
találom meg benne. Nincs benne semmi túlburjánzó vagy regényes."

A regény a francia királyi udvarban játszódik, vagy még inkább néhány
udvari embernek szíve mélyén. Meséjét alig néhány sorban el lehet mondani.
Cleves hercegnő szerelmes lesz Nemours hercegébe. hősies kötelességtudással
küzd érzelmei ellen, majd ura előtt is föltárja állapotát. Cleves herceg nem
bírja el ezt a bizalmat. "Ön szerencsétlenné tesz engem - mondja míndjárt
a vallomás pillanatában -, amikor hűségéről olyan tanúbizonyságot ad, ami
lyet férjének asszony még nem adott soha." A csodáló beesplés, a szomo
rúság és a féltés vitája végül sírba dönti. Nemours hercege most jogosan je
lentkezik az özvegy kezéért. "Nincs többé kötelesség, nincs többé erény, amely
érzelmeiknek útjában állana." Cleves hercegnő azonban elutasítja kérését, s
továbbra is hűséges marad férje emlékéhez. .

A királyi udvar légköre különös kísérleti bura gyanánt veszi körül ennek
az egyszerű történetnek szereplőit. "A becsvágy és a széptevés volt ennek az
udvarnak a lelke, és egyaránt lekötötte a férfiakat és a nőket is ... Senki sem
volt tétlen, sem közönyös .... nem ismerték az unalmat, sem a semmittevést,
és szüntelen szórakozások vagy cselszövések közt telt az idő." Elzárt világ ez:
a modern olvasó hiába keresné benne nagy társadalmi vagy történelmi össze
függések érintéseit vagy tájak és korok ihletét. És különösen fényes világ: az
udvar finom pletykahálójában s a csevegő ember önreflexiójának tükörrend
szerében árnyéktalan világosságba öltözik minden ember, minden cselekedet,
gondolat vagy érzés. Mesterkélt és különös világ. De abben a mesterkélt világ
ban, mint a fizikusok burái alatt, hatalmasan igaz kísérlet folyik: a kötelesség
tudat és a szenvedély harcának kísérlete. S ez a kísérlet nemcsak irodalmi
érdekű.

Cleves -hercegnö - mint a kötet magyar fordítója és ismertetője, Szávai
Nándor megállapítja - "erkölcsi nagyságra és emberi hősiességre áhítozik, ar
ra, amit ebben a korban az honneur szóval jelöltek meg, s ami az emberi mél
tósággal, az önbecsüléssel volt egyértelmű". Nem szereti, csak becsüli urát, de
tudja, mivel tartozik neki, és tudja, mivel tartozik sajátmagának. Páratlan hő

siességgel, önmaga és övéi boldogságát is összetiporva, megteszi. amit tennie
kell, megtesz mindent, ami csak tőle függ. Férje nyugodtan mondhatja neki a
vallomása után: "Amilyen alkatú ön, minden elrendelhető korlátnál szűkebbet

vonok ön köré, ha szabadságát meghagyom." De a kegyetlenségig következetes

638



kötelességtudatnak és önfegyelemnek ebbe a rendszerébe pusztító erővel, föl
tartóztathatatlan hatalommal tódul be a szenvedély vihara. ;,Szerelmünkről
nem az akaratunk dönt", és az erős asszony tehetetlenül kénytelen bevallani:
"legyőzött és elborított egy olyan hajlam, amely. elsodor, hiába fordulok el
lene.Minden elhatározásom hasztalan. Tegnap ugyanúgy gondolkodtam,
amint ma gondolkodom, s ma épp ellenkezőjét teszem annak, amit tegnap el
határoztam." Urának is csak a cselekedetek hűséget igéri - érzelmeit képtelen
megmásítani: "Ezerszeresen bocsánatát kérem érzéseimért, amelyek önnek nem
tetszenek. Legalább cselekedeteimmel kíérdernlem majd az ön tetszését." És
Cleves herceg utolsó kérese is az: "Hadd legyen meg a vigasztalásom, hogy
azt hihessem, ha öntől függ, felém fordult volna azokkal az érzelmekkel,
amelyek most egy másik férfi iránt ébredtek önben."

Az értelem és érzés e radikális szembeállítása jellegzetesen karteziánus
vonás. S a kötelességtudat és személyes érzés effajta konfliktusában a modern
erkölcsi tudat vergődését érezzük, mely Kantban s Kant körül tetőzik. Az
honneur, a devoir és a gloire, Mme de Lafayette (és Corneille meg Racine) er
kölcsi világának csillagzatai, lovagkori eszmék. A XVII. századra azonban ki
veszett mögülük a lovagkor hite. "Chartres kisasszony (a későbbi Cleves her
cegnö) nevelésében csak az erénynek volt szerepe. a vallásnak... semmi, és
későbbi erkölcsi vívódásaiban sem." Az elődök vallásosságából indokolatlan és
megalapozatlan megmaradt a kell, a köteles vagy, s elveszett a lélekbe nyúló
isteni erő, mely az erény lehetőségét, a harrnónikus, áldozatra képes emberi
lelket megformálja és kialakítja.

Cleves hercegnő regénye az Isten nélküli erkölcs tragédiája. A magára
maradt, széthulló ember tragédiája, akit felőröl a kötelesség és a szenvedély
kettős malomköve. S ez a tragédia nem katharzissal zárul. Mme de Lafayette
hősnője valóban az "emberi akaratnak és öntudatnak egyik csúcsa" talán, de
nem diadalmas és ragyogó, hanem kopár és kietlen szikla-csúcs. Cleves her
cegnőt férje halála után nem a hűség tartja meg eredeti útján; a devoir pa
rancsa mellett legalább egyenlő hatalommal jelentkezik a repos igénye. A sokat
próbált asszony egyszerre erőtlennek bizonyul, lelkében gyökeret ver a kétely.
"Tudom, ön szabad - mondja Nemours hercegnek -, én is az vagyok, és ta
lán -senkinek sem lenne oka, hogy megszéljon bennünket, ha egyszer egybe
kapcsolnánk életünket; de vajon a férfiak megőrzik-e szerelmüket a sírigtartó
kötelékben ? . .. Cleves úr volt talán az egyetlen, aki megőrizte szerelmét a
házasságban." Az özvegy nem meri magát Nemours-ra és saját szerelmére
bízni, s ami eddig hősiesség volt, ezen a ponton a legnagyobb bizonytalanság
elárulója lesz.

Hős lehet valaki Isten nélkül is, - Kierkegaard szavával élve - a "két
ségbeesés lovagja"-ként. S az efféle hősök útján bánat, pusztulás és szenvedés
terem. Szeretni viszont, értelmet és érzelmet egybeszövő, áldozatos és magá
ról megfeledkező, egészséges és bátor szeretettel - szeretetében hűségesen. hű

ségében szerető odaadással - az szerethet, akit az Isten abszolut szeretete ölel.
Mert itt kezdődik a szeretet regénye, hogy ő "előbb szeretett bennünket"
(I. Jan. 4, 10.). (Tótfalusy István)

JEGYZETLAPOK. (Ahány szem, annyi kép.) Milyen ez meg az a város 'l 
kérdezem külföldön járt ismerősömet. Gyönyörű! - lelkesedik. Csodálatos!
Elbűvölő! És tobzódik a fölsőfokokban.

Másnap egy másik ismerősömmel találkozom. Tőle is megkérdem: milyen
ez meg az a város; mert ő is ugyanott járt. Ajkát biggyeszti, fintorog. Hát,
mit rnondjak ... Rettenetes! Unalmas! Tűrhetetlen! És tobzódik a becsmér
lesben.

Ugyanez, történelemben (mert "semmi új a nap alatt" - mondja a köz
rnondás):

Goethe 1786 októberének legvégén érkezik meg Rómába. Végre! - végre
eljutott álmai, vágyai városába. Folyton, folyton csak erről ábrándozott; s most
előtte a megvalósult álom. Szebb. mint amilyennek gondolta; pedig nagyon
nagyon szépnek gondolta. Pygmalion jut eszébe, a szobrász. Ezt írja: "Mikor
Pygrnalion Elisája, akit egészen a maga kívánsága szerint valónak formált, s
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annyi igazságot és életet kölcsönzött neki, amennyit csak tudott, végre a mű

vészhez lépett 'és azt mondta neki: íme, itt vagyok! - milyen más volt ez az
élő alak, mint a faragott kő !"

Csordultig szívja magát antikvitással, csordultig Itália levegőjével; újjá
születik, megérik, beteljesedik. Elbűvöli ez a pezsgő, nyüzsgő, spontán élet.
ez a nép, "melyről annyit beszéltek, annyi mindent összeírtak már" - és hoz
záteszi, bölcsen: "s melyet minden idegen a magával hozott mérték szermt
itél meg".

Goethe azt mondja: mennyivel szebb s több, mint amit vártam. Egy má
sik német, Herder, nem egészen két évvel később, azt mondja: ,,0, milyen má
sok tudnak lenni a dolgok eLképzeléseinkben és reményeínkben, mint a való
ságban l" Goethét fölpezsdíti Róma, Herder szerint "Róma elernyeszti az ern
ber lelkét". Goethe,' a német, antikká. göröggé edződik Itáliában. Herder ezt
írja: "Én azért utaztam Rómába, hogy itt váljak csak igazában németté, s ha
rajtam állna, újra rázúdítatnám a germán népeket Itáliára, s elsősorban Ró
mára. Szolgálatomba igáznám az olaszokat, s elsősorban is Rómában toboroz
nék magamnak szolgákat."

A rosszkedvű Herder s egy-egy. mai fanyalgó iközt azért van egy nagy kü
lönbség: Herder végülis tudta, hogy nem Rómában van a hiba, hanem a saját
szemében. "Veled ott mínden másként volt - írja Goethének - mert te
artifex vagy... Ha majd hazarnegyek Itáliából, meséltetek magarnnak veled
arról, hogy mit láttál itt, és mit láthattam volna én, ha van szemem hozzá."

(Degas, a fényképész.) Érdekes cikk róla egy francia képzőművészeti folyó
iratban, illusztrációkkal. Az egyik fényképen - valaki' más vette föl, az ő be
állítása alapján - lépcsőn ül, fölötte három századvégi grácia áll, virágkoszo
rút tartanak fölé; előtte hódolva, lába elébe hajolva két kisfiú: "Degas apot
Iieózisa" - Ingres híres festményének, a "Homérosz apotheózisá"-nak a kicsú
folása. Egy másik képen öreg házvezetőnője, Zoé olvas föl neki, petróleumlám-

. pánál; nagyon szép, egészen sötét kép, a cikk szerint "rembrandti". De engem
a legjobban ez a két alak kap meg, tükör előtt: az egyik hátravetett fejjel ül,
a másik hunyt szemmel, a falnak támaszkodva áll. Az ülő alak: Renoir, a fes
tő. Az álló, hunytszemű: Mallarmé, a költő. "Legszebb portréja a költőnek" 
mondta Valéry. Van benne valami megható. Abban is, hogya tükörben két
elmosódó alak látható: Mallarmé felesége és lánya. S mellettük valami alak
talan, fura folt: az ómódi, primitív fényképezőgép tükörképe. S az egész, szinte
félszegen meghatott hangulatot csak tetézi a magyarázó szöveg: "Ehhez a fel
vételhez Dégas-nak kilenc petróleumlámpa világára volt szüksége, s a két
alaknak kerek negyedóráig kellett ebben a pózban maradnia." Nézem Mal
larmé lehunyt szemét, elmerült arcát. Vajon mire gondolt e negyedóra mozdu
latlan végtelenségében?

(Szobrász és műve.) Vas-szobrászat: "korunk jelensége" - olvaso.[D. S né
zem a képet a művészről; műtermében látom, előtte vasgolyó. egyik kezében
hegesztőlámpa; szemén fekete szemüveg. arcán feszült figyelem, izmai (mert
félmeztelen) dagadnak, teljes erejét megfeszítve dolgozik, Alkot.

Látom a rnűveit is. Például: "A szörny". Valami pléhgolyóféle. közepéri
kerek luk: a száj, följebb két horpadás: a szemek; az egyikbe biztonság ked
véért heleszúrva egy kis gömbben végződő vasrudacska. S mintha egy vasvilla
lógna le a fejebúbjáról: ez lehet a haja. A többi is hasonló: össze-visszagyűrt

vasak, acéldarabok, s valami, ami mintha vas pajzsokból. sisakokból, szúrószer
számokból volna egybetákolva. de egy csöngő is vari benne, a középen. Az alá
írás szerint "Rübezahl", azaz mondaí lény, iszonytató, óriási hegyi szellem.

Nem értem. A kísérő cikkből értesülök róla, hogy mindez korunk gyötrődő

lelkét fejezi ki. Razignáltan becsukom a képeslapot. Úgy látszik - gondolom
- rettentően elmaradtam akoromtól. .

Nem tehetek róla, nekem valahogy Michelangelo jobban tetszik. Rodin is.
De mondom, elmaradtam. (r. gy.)

•
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