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Reméljük, hogy ezeknek a dogmati
kus és praktikus igazságoknak meg
fontolása a levélírot és más hasonló,
kissé kételkedő lelket is meggyőz ar
ról, hogya Mária-tisztelet valóban az,
aminek a kereszténység kezdete óta az
egyház tartja: út Jézus felé, per Ma
riam ad Jesum. Mert Jézuson kívül
semmi cél, minden csak eszköz, még a
Mária-tisztelet is. Ha tehát nem vala-
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milyen öncélnak tartjuk a Mária-tisz
teletet, hanem a szeretetben való nö
vekedésünk legnagyobb és legbizto
sabb segítségének, akkor megszűnik a
zavar, az értelmi és érzelmi is, meg
nyugszunk és nemcsak hitünk lesz ör
vendezőbb, hanem a gyakorlati élet
kérdéseiben is friss és új erőt nye
rünk.

(Eglis István)

AZ EMBER A VILÁGŰR KAPUJÁBAN ... Amidőn a Luruuik: II. nevű

szovjet holdrakéta megérkezett égi kísérőtársunk felszinére 1959. szeptember
13-án, P. Daniel O'Connell, a Vatikáni Csillagvizsgáló Intézet igazgatója is nyi
latkozott e világtörténelmi rnértékkel értékelendő esemény jelentőségéről.És a
tudós jezsuita a nagy Wundt szellemében járt el, mert igazságos és tárgyilagos
volt, tehát az elismeréssel sem fukarkodott. A kísérletí lélektan megalapítója
ugyanis azt mondotta volt egyszer: "A tudomány kérdéseiben határa van a
türelrnességnek: Ami igaz, az igaz, és ami hamis, az hamis". Ám az a probléma,
hogy ember is eljusson a Holdra, még nincs megoldva - hangoztatta O'Connell
a többi között, Meg kell találni azt a biztos módszert is, hogy az embert vivő

rakétát vagy űrhajót épségben vissza is tudják hozni a Földre. S ezenkívül a
rakéta személyzetét alkalmasint olyan veszedelmektől is meg kell óvni, melyek
ről mindeddig semmit sem tudunk. "Nincs azonban kizárva a lehetőség, úgy
mond, hogy egy-két év során (pochí anni) megoldják ezeket a problémákat és
akkor az ember először eléri a Holdat, majd később a Vénuszt és aMarsot".

O'Connell, a nagytekintélyű szakember, természetesen részben tisztában
volt azokkal az alapvatő nehézségekkel, amelyek egyrészt az űrhajó kilövé
sével és visszairányításával járnak, másrészt pedig utasa életének biztosításá
val. És szavaiból mégis bizakodás csendült ki.

Nos, még két év sem telt el azóta s a Földkerekség valamennyi táján lé
lekzetvisszafojtva kellett tudomásul venni minden ember fiának-leányának,
hogy a szovjet tudósok megoldották ezeket a problémákat: 1961. április 12-e
mindenha egyik legnevezetesebb dátum lesz a világtörténelemben. A századok
majd egymás után telnek és múlnak, de ama nap új korszakot megnyitó ese
ményének íze-zamata megédesíti a késői nemzedékek visszaemlékezését szerte
a Földön vagy tán még a távoli égitestekre eljutott földi-emberekét is: Akkor
lépett az ember a Világűr kapujának a küszöbére . . . ! És ez mindenkor a szov
jet tudomány munkásainak a dicsősége lészen! És GClgarin őrnagy neve is
fényleni fog az annalesekben ! Bernhard Lovell professzor, az angliai Jodrell
Banks rádióteleszkópos állomásának igazgatója, Tticiiu.s tömörségével fejezte
ki a Föld körül való első űrhajózás értékét. "Ez a legnagyobb tudományos
ereelmény az emberiség történetében !"

Az első szovíetrakéta kilövése, tehát 1957. október 4-e óta, - s ekkor in
dult meg a roham a Világűr meghódításáért ! - mondom, azóta kereken vagy
40 rncsterséges hold és űrrakéta regísztrálta . a Földtől kisebb és nagyobb tá
volságban az ott fennforgó viszonyok adatait. Ezeknek a különböző természetű

lényeknek és folyamatoknak szabatos megismerése elméleti s gyakorlati szem
poritból egyaránt rendkívül nagy érdeke a tudománynak. Pontosabban a fizi
kának, csi llagászatmak. asztrofizikának és egynémely rokon tudományágnak.
Elméletileg azért, mert - hogy Aristoteles kifejezésével éljünk - "az ember
természeténél fogva tudni akar". Vagyis kozrnológiai vonatkozásban mind több
és több ismeretet kíván magának a Világmindenség keletkezéséről, szerkeze
téről és alakulásáról szerezni. Gyakorlatilag meg azért, mert éppen az elmúlt
évtizedek elmélődései s kutatásaí megteremtették immáron az alapot arra,
hogy az ember megpróbáljon hozzáfogni évezredes álmodozásának megvalósi-
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tásához. A relativitás elmélete a kozmikus, a kvantumelmélet a mikrokozmi
kus nagyságrendben. a rádióaktivitás az égitestek kialakulásának elméletében,
a Hess-féle sugárzás rejtelmeinek kibogozása. a rádióteleszkópos megfigyelé
sek eddig elért eredményei ... ezek mind-mind eddig nem sejtett vonásokat
rajzoltak új fizikai világszemléletünk képére.

S az ember a szovjet tudósok elévülhetetlen dicsőségére most megtette az
első lépést a kozmikus jellegű világtörténeti korszak születésének óráján. Las
san-lassan kibontakoznak annak az álomnak megvalósulófélben levő vonalai:
Kilépni a Föld térségéből és bepillantani abba az önmagát fokozatosan fel
táró titokzatos világba, ahol a mi egész Naprendszerünk csak szerény tagja a
megszámlálhatatlan sokaságú égitesteknek. Az ember jutott most értelmével
és akaratával a Kozmoszba vezető út kapujába, a földi méretekkel mért óriás
Naprendszerünk kis bolygójának parányi teremtménye ... Az út hosszú volt
idáig, jelzőtábláin Kopernikus, Galilei, Kepler és Newton nevei ragyognak,
hogy csak a legnagyobb úttörőket említsük... Hát hogyne örülnénk, hogyne
ünnepelnénk, hogyne erősbödne meg a hitünk a tudomány békés haladást biz
tosító erejében ... ! Még csak tipegünk a kapuban és dadogunk, akárcsak a
gyermek, amikor első ízben áll a tenger partján vagy teszem a Mont Blanc tö
vében. De már ott vagyunk!

Gagarin világra szóló útjának bámulatos nagyszerűsége éppen abban van,
hogy a szovjet tudósok kellően megismerték mindazokat a viszonyokat, ame
lyekre O'Cormcll utalt és felsőbbséges technikai felkészültségükkel biztosítot
ták az űrhajó irányítását és utasának az életét, még pedig olyan veszedelmek
ellen, amelyeket pontosan a szakkörök sem ismernek még.

Hová fog virini ez az út száz vagy ötszáz év múlva? Egyelőre még tudo
mányos alapon mozgó fantáziánk is csak támpontok nélkül csapong, nem tud
felelni erre a kérdésre ... Hiszen csak mostanában történt, nincs még esz
tendeje sem, hogy a kaliforniai Mount Palomar óriás teleszkopja öt vagy hat
milliárd fényévnyi távolságban levő Tejútrendszert fényképezett le a Bootes
nevű csillagkép irányában. A neve: 3 c-295. Kicsiny kis folt a képen a német
származású Rudolf Minkowski felfedezése s lehetséges, hogy ő tán éppen a
'göttingeni Mínkowskí matematikusnak a rokona, a "világgeometria" meg
konstruálójának. A színképelemző vizsgálatok bebizonyították, hogy az újon
nan felfedezett rendszer, azaz spirális köd másodpercenkint 143.000 kilométeres
sebességgel halad tova. Mellőznünk kell az e felfedezésből kikövetkeztetett
meglepőbbnél meglepőbb tények vázolását. Csupán azt említjük meg, hogy ezek
alapján felteszik, hogya Világmindenség, a Kozmosz átmérője legalábbis 10
12 millíárd fényév. Milyen porszemecske ebben a távlatban a Naprendszerünk
vagy éppenséggel a Földünk és rajta az ember ... ! Ha ebből a távlatból me
rengünk Gagarín útján, akkor valóban megvan rá az alapos okunk, hogy büsz
kék legyünk és hódolattal meghajtsuk a fejünket ...

Van ám még egy szempont, amely a szovjet tudósok diadala alkalmából
számunkra önként kínálkozik: Mit tükröz, nagyon, de nagyon haloványan,
szinte csak nyomokban, de mégis fölségesen az emberi értelem? Mi a Világ
mindenség páratlanul lenyűgöző rendjének és szerkezetének végső oka? E
kérdésre most ne a keresztény filozófus feleljen, hanem a világhírű oxfordi
asztrofizikus, E. A. Milne: "Relativity, Gravitation and World-Structure" című

rnűvének, amely a háboru előtt a Szovjetunióba visszatért nagynevű Kapiza
szerkesztette sorozatban jelent meg, ez a mottója: "Kezdetben teremté Isten az
eget és földet ..." (Cavallier József)

HORVÁTH JÁNOS HAGYATÉKA. Március 9-én, életének 83. évében meg
halt Horváth János, aki tudományos munkásságával örökre beírta nevét kultú
ránk történetébe. Első jelentős műve Ady s a legújabb magyar líra volt (1910).
Lelkileg ugyan sokkal közelebb állt a csúcspontnak tartott nemzeti klassziciz
mus finom és halkszavú f'olytatójához, Vargha Gyulához. mégis Horváth János
volt az, aki a konzervatív kri tika részéről - hátat fordítva az eleve dicsőítés

vagyelitélés harci stallumának - csupán irodalmi mérőeszközökkel Icmérte
Ady költészetének nyelvi, stiláris, tartalmi ujdonságát, kijelölte korszakos je
Ientőségét, megállapítva, hogy éppúgy, mint Petőfi Iírája a Kölcsey-Bajza
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utánzök negédes ürességével szemben, Ady működése a Petőfi-Arany köve
tőinek szokvány-Iírájával szemben új korszakot nyitott.

Petőfiről rengeteg anyaget hordott össze eddig az irodalomtörténet. Ő
Petőfi Sándor (1922) című könyvében mindezt megrostalta. saját kutatásaival
maga is jócskán gazdagította. Méltán nyűgözi le az olvasót anyagának kime
ríthetetlen gazdagságával. S ebből a gazdag anyagból kibontakozik egy óriási
költői fejlődés, amelyre eddig kevés gondot fordítottak részben az üstökösi mit
hosz, részben rövid élete következtében. E műből kiviláglik, hogya zseni sem
kész emberként születik, ő is alá van vetve a fejlődés törvényeinek, ha ezt az
utat a rövid élet iramában teszi is meg. Mivel a fejlődés, az ember és költő

kibontakozása, lelki síkon történik, a költészet csak ennek kivetítése, az alkotó
lélek legmélyére irányítja a fényt. De a léleknek nemcsak koronkénti változá
sát. okait, lefolyását és eredményeit figyeli, figyeli a költemény keletkezését is,
az ihlet elömlésétől a koncepcióba és képbe öltözésert keresztül a strórákba sza
básig és a soronkénti fogalmazásig. És ha tisztán irodalrní szempontjai miatt
adós is marad a forradalmár Petőfi ilyetén való rajzával és értékelésével. lel
kéhez és költészetéhez oly közelbe visz, rnínt egyetlen más ilyen tárgyú mű

sem. Csak mellékesen jegyzem meg: nem láttam még embert ennyi Petőfi-vers

sel a fejében, s egy-egy sor, egy-egy vers elmondása évtizedek távolságából is a
fülembe cseng.

A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig (l927) akkor jelent meg,
amikor Bartók és Kodály az őket meghallgató keveseknek már példákon és el
méletben megmagyarázta az ég és föld különbséget népi zene és annak tartott
talmi között; Győrffyés más néprajzkutatók ugyanezen munkálkodtak a nép
rajz nem zenei terein. Horváth az irodalomban, a magyar szellemiség e leg
gazdagabb lelőhelyén, tisztázta a fogalmakat és írta le a népi ág zegzugos út
ját, ahogy az irodalomban' Faluditól elért Petőfiig. S az úton végig írók vál
nak élővé, érdemtelenül elfelejtettek megérdemelt helyükhöz jutnak s látjuk a
nyelv, stílus, műfajok, ritmika fej lődését, még ha búvópatakként időnként el
is tűnnek. E könyv nélkül nehezen volna érthető és élvezhető mindaz, ami
Petőfi és Arany költészetében oly csodálatos.

Nagy irodalomtörténeti koncepciójának első kötetei: A magyar irodalmi
mÚc.'eltség kezdetei és megoszlása (1931, 1935). E kettő egy könyvanyagául gyűlt

össze, és csak a munka közben megduzzadó anyag kényszere hozta a két kö
tetbe való tagolódast. Kidolgozva is oly szervesen összetartozik e kettő, hogy
nehézség nélkül elemezhetjük egy kalap alatt.

Irodalom nincs leírt szővegek nélkül. A magyar írástudás (elsősorban ok
levél-irás-tudás) kezdete, egyúttal a magyar irodalom létesü1ése, Szent István
nagy művének, népe megtérésének közvetlen folyománya volt. Ez az irodalom
most és még századokon át: a keresztény latin irodalom átszármaztatása a ma
gyarság tulajdonába. Az olvasásra szánt irodalom első példája Boldog Mór
pécsi püspök legendája, aki az lü60-as években megírta a zoborhegyi két re
mete. Zoerard és Benedek életét.

Íme a nagy pillanat, ime a magyar irodalom megindulása s a nagy tudós
ezt méltató mcgílletödöttsége: "Ha kell szimbólum, ha kell kegyeletes emlék,
mely ünnepélyes színbe öltözteti irodalmunk útnak indulását, akkor ott az ősi

monostor képe; ott az első király, ki a legyőzött pogány Koppány somogyi bir
tokait a monostor eltartására rendeli; ott a királyfi, új hit és tudomány első

magyar idealistája, ki az írástudás ki választottját, az alázatos barátot, e monos
tor neveltjét csókkal üdvözli."

Teológia, jogtudomány a magyarországi latinnyelvűség első műfajai, dé
csakhamar jelentkezik a legenda- és gesta-irodalom, amelyben már - a XI
XII. században - irodalmunk első virágzását üdvözölhetj ük. Ez martad legvi
rágzóbb ága történelmünk minden viszontagságát visszatükröző, hol nekilen
dülő. hol lehanyatló irodalmunknak. Mígnem a Mohácsot megelőző időben a
predikáció-szerzés lesz az irodalom fő ága, s olyan óriások a prédikáció szer
zök. mint Temesvári Pelbárt és tarutványa, Laskai Ozsvát, akiknek személye
Len Janus Pannonius után másodízben lesz a Magyarországon termett latin iro
dalom a külföldiek kedvelt olvasmánya is (16-1S külföldi kiadás). a magyar
irodalom egyúttal világirodalom. Jelentőségük abban is korszakot alkotó, hogy
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rendi reformjuk rendelkezései megindítói lesznek a középkori magyarnyelvű

irodalomnak.
Ez a magyar nyelvu irodalmiság akkor kezdődik, amikor az uralkodó latin

mellett írásban is megjelenik a magyar ág, először csak latin oklevelekbe
ágyazottan néhány magyar szó, majd összefüggő szövegrész, végül is egész ma
gyar könyv. Mindez "tömegessé" akkor válik, mikor a XV. század második
felében hozott szerzetesi reformok előírják az olvasmányt azok számára is,
akik nem tudnak latinul. A latin nyelvű magyar irodalom két óriásának nevé
hez, Temesváli Pelbárthoz és Laskai Ozsvátéhoz kapcsolható ez. A latinul tudó
rendtagok kötelessége lett, hogy ezt a rnagyarítást elvégezzék. Jámbor névtelen
és névvel írók és fordítók áldozatos munkája eredményeként a magyar nyelv
végül is oda izmosodik, hogyalatinnal egyenértékűen fejezze ki a fogalmakat,
majd hordozni tudja az önálló, már a Iatin béklyóit levető magyar gondolatot.
Oriási a nyelv útja a Halotti Beszédtől a Karthauzi Névtelenig. De óriási az a
műfaji fejlődés is, amelyet a regulák, breviáriumi szövegek kötöttségétől a sza
bad olvasmányokíg: a szabadon szárnyaló predikácíókig, Iegendákig. példakig.
látomásokig végigkísérhetünk. Mindez, amit későbblírának, epikának vagy'
drámának hívunk, itt már nemcsak csírázik, hanem a magasabb rendű jövő alá
alapul fejlődik. És mível az irodalom írók és olvasók szellemi kapcsolata írott
művek útján: megismerjük az eddig Anonymusként csuklyával eltakart írói
arcokat a névtelen alázatúaktól a névvel írókig, s a késői olvasóközönség elő

deiként a kolostorok olvasóit,a:kik nem tudták visszatartani könnyeiket egy
egy siralom, vagy Mária-epekedés olvasása kor.

Kevés kivételeket, egy Szilárdy Áront, Volf Györgyöt, Katona Lajost, Hor
váth Cyrillt, Zoltvány Irént, Varga Damjánt, Király Györgyöt nem számítva,
irodalmunk kutatóinak egész nemzedékei haladtak el közönyösen és értetlenül
az egyházi könyvekbe jegyzett latin és magyar nyelvű irodalom mellett, s uta
sították kedvetlenűl a szertartási szalcirodalom idegennek tekintett külön vi
lágába. Horváth János érdeme, hogy ezt az irodalmat, mint a korabeli szellemi
letétemény legdrágább lelőhelyét. minden további erőfeszítés és eredmény
kezdeteit, újból felfedezte. Kutatásai és értékelései századokat tártak fel és
ajándékoztak vissza az irodalomnak.

Harmadik nagy kor-monográüája, A reformáció jegyében (1953), az előző.

kettő folytatása. S ha az előbbiekben szinte ismeretlen területeket hódít meg a
magyar irodalorn-ismeret számára, itt avatott kalauzunk lesz egy olyan világ
ban, amelyben eddig nemigen találtunk ösvényt, az adatok sűrűségéből nem
láttuk az egészet, Az óriási anyagot, amelynek összehordásában a szerző maga
is hatalmas munkát végzett, magától kínálkozó szilárd keretbe foglalja össze.
Igy ismerteti kötete első részében a Perényiek köré csoportosult írókat, János'
király írói környezetét. Nádasdy csoportját, valamint azokat az írókat, akik
az. Enyingi Török családdal voltak kapcsolatban; kötete második részében a
reformáció további során fellépő felekezeti megoszlás az osztályozási szempont.

E keretek közt érthetővé lesznek a célok és irányzatok, világossá a magyar
irodalom jelen szakasza, amely a középkori hagyatékra épült, azt kívirágoz
tatta és új szellemben tovább fejlesztette, "a vallás Iőuralmút fenntartva, a
tudós deáknyelvet korántsem száműzve, hatalmas lépést tett az irodalom nem
zeti és világias jellegének 'kibontása felé". És élővé elevenednek a legporosabb
írói arcképek. míkor föléjük hajol. Mínket, valamikori hallgatóit, valósággal
feltüzesített egy-egy előadása, szólott legyen Tinódi Lantos Sebestyénről vagy
il "Psalmus Hungarícus" írójáról, Vég-Kecskeméti Míhályról, mert tárgyias,
sőt "szakszerű" előadását átfűtötte alázatos és szinte áhítatos mcgható-lottsága
minden iránt, ami a vizsgált korban a magyar szellemnek bármennyire is
együgyü hagyatéka. Mindezt azok is megérzik, akik, megbírkózva az adatok
halmazával, könyvén át szellemének útját végig járják.

A magyar irodalomtörténet rendszeres tárgyalásában ugyan csak a XVI.
század második feléig jutott el, tanulmányaiiban azonban (Tanulmányok. 1956)
irodalmunk későbbi korszakaira is rávetítette rendszerezésének körvonalait. A
magyar vers-történet és vers-elmélet terén (A magyar vers, 19'18; Rendszeres
magyar verstan, 1951) ugyancsak alapvetőt alkotott.

Azok, akik nemcsak hírből és nemcsak műveiből ismerték, hanem akiknek
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szereneséjük volt tanítványként személyes kapcsolatba kerülni vele, ifjúságuk
legszebb emlékei között őrzik a Horváth-órák emlékét. Úgy járt-kelt az iroda
lom templomában, mint valamely vallás papja az ő szentélyében, s az ő áhí
tata átragadt mindazokra, akik hallgatták. És bizonyos lelki rokonság köteléke
szövődött közte és tanítványai közt, amely nem szűnt meg az egyetem padjai
nak elhagyásával. Akkor, amikor nem egy órán kongtak az ürességtől az elő

adói termek, őt mmdig sokan hallgatták, még nem szakosok is. És bár sohasem
pózolt, nem kereste a népszerűséget, minden szónoki sallangót nélkülöző, mil
lió apró adatot közlő, majdnem szárazon objektív hangja csupán a belső izzás
líraiságával úgy átfűtötte az előadóterem Ievegőjét, hogy nem tudott tapsban
ki nem robbanní. Nem lett tudós mindenki az ő tanítványai közül sem,bár
szinte míndazok, akik ma az irodalommal tudományosan foglalkoz
nak, valamilyen módon mind az ő tanítványai, de akár iskolai ok
tatásban, akár intézeti munkában a tőle tanult szellemi érzékenységgel be
csülik meg és igyekeznek másokkal is megbecsültetni a magyar szellem érté
keit. Talán nem tévedünk 'nagyot, ha azt rnondjuk, hogy amint Ady újra be
csületet és olvasókat szerzett a magyar Iírának, éppúgy Horváth János, ki
emelve Toldi Ferenc, Gyulai Pál, Riedl Frigyes örökségét a nézőpont nélküli
száraz filologizálásból, újra arra a polera helyezte a magyar irodalomtudo
mányt, ahol a helye. (Pénzes Balduin)

AZ ÉLET KELETKEZÉSE A FÖLDÖN. Ha csak magyjából is betekintünk
a természettudomány és természetbölcselet folyó urodalmába, észrevesszük,
hogy rnílyen sokat foglalkoznak - keleten és nyugaton egyaránt - az élettel
kapcsolatos kérdésekkel. Egyik legtöbbet vitatott téma az élet keletkezésének
problémája, amelyről nemrégiben nemzetközi symposiont is rendeztek. (Lásd:
The Drigin of Life on the Earts. Reports on the international symposium,
August 1957. Moscow, 390 old.) A kérdéskomplexum jó összefoglalását talál
juk egyébként A. L Dparin szovjet biokémikus könyvében, amelyet az elmúlt
évben adott a magyar olvasók kezébe a "Gondolat" kiadó (Az élet keletkezése
a Fölrlön, Bp. 1960. 370 old.). Figyelemre méltó rövidebb ismertetések láttak
napvilágat a Világosság 1961 februári, és a Természettudományi Közlöny 1961
márciusi számában. Csak hasznos lehet tehát, ha katolikus részről is hozzá
nyúlunk e témához. Annál ds inkább meg kell ezt tennünk, mert bár a kérdés
önmagában véve .természebtudornányos probléma, történeti megjelenésében nem
mentes a világnézeti vonatkozásoktól sem.

Mindenekelőtt arra szeretnék rámutatni, hogy az életkeletkezésnek ter
mészettudományos problémájából éppen azáltal lett világnézeti probléma, hogy
a keresztény világnézet egyes képviselői olyan magyarázatot adtak e problé
mára, amely a természetismeret hiányosságait, házagatt kiiznetleniit a legfel
sőbb isteni okság bekapcsolásával igyekszik kitölteni. Az életkeletkezés ilyen
fajta magyarázatához történeti alapot Pasteur munkássága teremtett. Ö bizo
nyitotta be 1862-ben, hogy téves az ősnemződés évszázadokon át vallott elmé
lete, amely szerint a legegyszerűbb élőlények átmenet nélkül, spontán kelet
keznek az élettelen anyagból. Utána pedig, hogy ez az elmélet megdőlt. a hí
t'ők és hitvédők úgy vélték. hogy az élettelen és élő között mutatkozó szakadé
kot csak a közvetlen isteni beavatkozás felvételével lehet áthidalni, majd a
természetes magyarázat hiányából istenbizonyítékot építettek ki. Érveléseikben
lépten-nyomon hivátkoztak Pasteurre, de azt már nem vették figyelembe, hogy
Pasteur saját bevallása szerint sem azt akarta megcáfolni, hogy élő élettelen
ből keletkezhet, csupán azt kívánta igazolni, hogy azok a kísérletek, amelyekre
az ősnernződés hívei utaltak. hibásak voltak, s így nem bizonyítják a felté
telezett tény létezését.

A múlt század közepe óta sokat fejlődött a tudomány, de Pasteur kisér
leti eredményei az ő eredeti értelmezése szerint ma is megállják helyüket.
Nincs igaza azonban téves túlértékelésüknek és az erre alapozott felfogásnak.
amely szerint élő élettelenből semmilyen természetes módon nem keletkezhet s
a földi élet megjelenését csak közvetlen isteni beavatkozással lehet megmagya
rázni. Semmiképen sem helyeselhetjük tehát, hogy ezt az utóbbi nézetet sokan
vallják még századunkban is - és pedig a keresztény filozófia és világnézet
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nevében. Példaként idézhetem Zborovszky Ferencet: "Kérdés, hogy az első

élőlények, melyek valószínűleg növények voltak, honnan jöttek létre a kihült
és az élet befogadására alkalmas földtekén. Egyes életbúvárok és bölcselők

azt állítják, hogy azok létüket az ősnernződésnek köszönik. A keresztény böl
cselet ezt tagadja és azt tanítja, hogy az első élőlények teremtője az Isten."
(A keresztény bölcselet. Bp. 1928. I. k. 214. old.) R. Jolivet, a lyoni katolikus
fakultás professzora, az élet eredetére vonatkozó választ szintén ebben látja:
" ... az élet Isten közvetlen teremtésének gyümölcseként jelent meg a földön."
(Traité de philosophie, I. k. Lyon-Paris 1945. 436. old.) A. Haas írásából az is
világosan kitűnik, hogya közvetlen isteni teremtéssel való magyarázat a ter
mészetismeret - vélt, vagy valódi - hiányosságain alapszik. "Az életjelensé
gek - úgymond - valami teljesen újat jelentenek. Ha ezt az újat az anyagi
valóság törvényeiből nem tudjuk levezetni, hogyan jelenhetett meg ez a mi
világunk ilyen uralkodó hatalommal? A természettudomány az ő megfigyelő

és kisérleti eszközeivel ezt a kérdést már nem tudja megválaszolni . .. Erre
egy más tudomány, a filozófia válaszol ... Az életjelenségek végül egy teremtő

Szellemhez vezetnek, aki az életet nem a sernrrrí ből, hanem a már meglevő

.anyagot felhasználva hozta létre." (Weltall, Weltbild, Weltanschauung, Würz
burg 1958. 128. old.)

A. természettudomány azonban halad és haladni akar: be akarja tölteni
az ismereteinkben mutatkozó hézagokat. Az imént előadottakból következik
azután, hogy ellentétek támadnak a tapasztalati mődszenrel dolgozó természet
tudósok és azok között a teológusok és keresztény filozófusok között, akik az
isteni okságot féltve, a hézagok betöltésére irányuló .tudományos törekvéseket
az Isten elfogadásától való húzódozásnak. sőt nemegyszer kifejezetten Isten
elleni támadásnak tekintik. S megítélésem szerínt ez a beállítottság sokban
oka annak, hogy a keresztény világnézet ellenfelei a maguk részéről is többnyi
re világnézeti vonatkozásokat visznek bele az életkeletkezés problémájába.

A helyes katolikus magatartás nem lehet más, mint az, amely az élet ke
letkezését merőben természettudományos kérdésként kezeli. Jeles teológusok,
akik a problémával behatóan foglalkoztak, nyiltan vallják, hogya probléma
miként való megoldásának semmi köze a keresztény filozófiához és hívő vi
lágnézetünkhöz. F. Lelott írja: "Egészen ellentétben azzal, amit sokan tartanak,
a katolikus vallás nem kényszerít, .hogy higgyük Isten közvetlen beavatkozását
az élő anyag létrehozásában. Megengedhetjűk, hogy ez az élettelen anyagból
spontán keletkezett, és mégis katolikusok maradunk." (Die Lösung des Lebens
problems. Kaldkirchen 1958, 101. old.) M. Grison szeririt is a földi élet keletke
zésének kérdésénél természettudományos és nem filozófiai problemáról van
szó, (Geheimnis der Schöpfung. Was sagen Naturwissenschaft, Philosophie und
Theologie vom Ursprung der Welt, der Lebewesen und des Menschen? Mün
chen 1960. 100. old.)

G. Eder a Wort und Wahrheit 1961 februári számában foglalkozik az A.
Haas szerkesztésében megjelent könyvvel, amely az organdzmusok és az ember
keletkezését tárgyalja. Eder a könyv minket érdeklő részével kapcsolatban ki
fejezi csodálkozását afölött, hogy a szerző, aki az élet keletkezését szépen meg
világítja kémiával az alacsonyabbrendűszerves vegyületek keletkezéséig, meg
torpan a biológiai makromolckulák elsődleges létrejöttének kérdése előtt 'és
a megoldást egy nem-anyagi, szubsztanoiális tényező felvételétől várja. Ez az
eljárás "Edernek Newton deizmusát juttatja eszébe, amelyben Isten közvetlen
beavatkozására volt szükség, hogy a bolygórpndszer stabilitását garantálja a
rezonancia-effektusok veszélye ellen. Ez utóbbi esethez annyiban hasonlít Haas
eljárása, hogy ő is a terrnészetismeretünk rendszerében meglevő hiányt egy
nem-anyagi tényezővel akarja megszüntetnl. De itt sem maradnak el a Lap
lace-ok - írja Eder -, akik le tudnak mondani erről a hipotézisről.

Eder bírálatából két dolog világlik Ik,i. Egyik az, hogy Eder az életkelet
kezés kérdésében "le tud mondani" egy nem-anyagi tényezővel való magya
rázatról s ezzel egyszersmind arról, hogya kérdést filozófiai problémaként
tartsa számon. A másik rnozzanat, hogy nem vallja a vrtalizmust, vagyis azt a
tanítást, amely az élet magyarázatához egy nem-anyagi tényezőt, "életelvet"
tételez fel. Hasonlóképp nem vallja ezt a föntebb már idézett M. Gríson sem
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(lm. 81-82. old.). Szükségesnek tartottuk ezt megjegyezni aiért, hogy lássuk:
a vitalizmus sem dogma, nem egyházi tanítás.

Bennünket, katolrkusokat, semmi sem akadályoz abban, hogy az élet keletke
zésében kizárólag természettudományos problémát lássunk. S a helyes filozó
fiai és teológiai szemleletnek nincs is mit tartania az életkeletkezés termé
szettudományos vizsgálatától és magyarázatától. Végül is a természettudomány
nem törekszik másra, mint hogya természet összes jelenségeit, törvényszerű

ségeit és ezek összefüggéseit megismerje. Azt kutatja, hogy milyen ez, vagy az
az anyag, s hogy az anyag egyes, konkrét mozgásformáinak mi az oka. De hogy
micsoda maga az anyag, mik az anyag abszolut tulajdonságai, s ezeknek mi
az okuk - ezelore a kérdésekre nyilván csak a természettudomány eredményeit
figyelembe vevő bölcselet tud válaszolni. És mi katolikusok, itt, az anyag fi
lozófiai boncolásában jutunk el az életkeletkezésnek és minden más természet
tudományos kérdésnek végső megokolásaként ahhoz a tételhez, hogy Isten al
kotta olyan csodálatos gazdagságúvá az anyagot, hogy az, a benne rejlő erők

nél fogva, még az élők színpompás és végtelen változatcsságú világát is ké
pes magából elővarázsolni. (Lugosfalvi Viktor)

AZ OLVASO NAPLOJA. Mi érdekes lehet annak az önéletírásában, aki
nek az életében semmi különös sem történt? Mit tud mondani nekünk önval
lomásaiban, aki végeredményben ugyanazt élte át, amit mi? :\ ma ötven kö
rül járó, polgári származású értelmiségiek jelentős százalékának ugyanúgy
ivelt, vagy inkább ugyanúgy hullámzott a pályája a két háború közt és a má
sodik után, rnínt Granasztói Pálé; az ember mégis fejezetről fejezetre növekvő

érdeklődessel olvassa könyvét, a Vallomás és búcsú-t. Az író, mint az ismer
tető szöveg mondja, "családjáról vall, környezetéről, a két háború közötti pol
gári-nemesi-értelmiségi ifjú életéről, vívódásairól, útkereséséről. tévedéseiről és
kudarcairól, egykori álmairól, amelyek semmiképpen sem valósulhatnak meg
a felszabadulás előtt, s utána is csak hosszú évek múltával"; s ez a vallomás
kendőzetlenül őszinte és nagyon becsületes, mély erkölcsi komolysággal, s egy
élet végleges rendbetevésének az igényével. Búcsú attól, ami véglegesen el
múlt; de - nagyon rokonszenvesen - vállalása annak, "ami tovább él". Tovább
él még a tévedésekből is, annyiban, amennyiben többek, teljesebbek, embereb
bek leszünk azzal, hogy kijavítjuk, helyreigazít juk őket.

Szerepel a könyvben, "ToLnai" néven, egy építész, aki a fölszabadulás után
mindenki másnál radikálisabb, akinek semmi nem elég haladó, akinek "az
igazi, az elvhű, az üldöztetéseket megért, régi kommunisták" sem elég 'jó kom
munisták; s az utószó egy elejtett megjegyzéséből egyszerre csak értesülünk
róla, hogy Tolnai is .,elment". Az viszont, akit ő - és nem egy hozzá hasonló
társa - lehurrogott, megbélyegzett, fólreszorf tott: az itt van, itt él, itt dolgo
zik, s nem is azért, hogy meggazdagodjék, vagy valamilyen hatalmi helyzetbe
jusson, hanem azért, mert meggyőződése,hogy itt a helye, ez itt az ő világa, az ő

életének kerete, s ezt kell építenie; igaz szívvel csak ezt tudja építeni, mert
ehhez alapvetően köze van, eltéphetetlenül ehhez tartozik, még akkor is, ha
volt idő, mikor félreszorították és voltak esetek, mikor sérelmek érték. "Ami
tovább él", így, ezzel a hűséggel és biztossággal néz elébe annak, "ami jön";
s ez a hűség mondatja az íróval könyve legvégén, eddigi élete és pályája - s
benne tévedései, küzdelmei, sikerei és kudarcai, tervei és munkái, jó és rossz
napjai - optimista tanulságaként: "Márpedig valami tovább él, tágul bennem
- bennünk."

A számvctés, toblal és papíron, egy építész számvetése ; de szemlátomást
írói becsvággyal készült. Szerzóje nem egyszer állt a választás előtt: író le
gyen-e, vagy építész; abból, amit manapság találóan úgy neveznek, hogy "szak
barbár", semmi sincs benne: tágas, a többi művészet felé is nyitott szellem, és
nem most vesz először tollat a kezébe. De az írás mégsem elsődleges kifejezés
és alkotásmódja ; műve, mint az utószóban írja, "visszavonulásban születebt,
akkor. .. amikor a szocialista realizmusnak ma már elismert félreértésével
építészetünket egy időre téves útra vitték. Ebben alkotó módon részt venni nem
voltam képes, és az alkotásnak más lehetőségeit 'kerestem. így lettem író, s
megbánni nincs okom." Műveltebb és ízlésesebb. semhogy dilettáns módon

301



"szépí'ró" babérokra pályázzék; azt, amit utoszavában a legujabb, józan és
valóban realista építészettel kapcsolatban mond, elsősorban önmagára, mint
íróra tartotta kötelezőnek. "Nekünk - mondja - egyszerűnek lenni színte vé
rünkké vált. Ez nem primitívség, provincializmus, hanem más: izlés és maga
tartás. Egyszerűnek lenni nem könnyű, olykor nagy erőfeszítések árán szüle
tik. Igazában modern dolog is, mert az emberek míndenütt az igazságra, az
egyszerű, a mezítelen igazságra vágynak. S ez az egyszerűség nálunk hagyo
mány."

Ha nincs biztos és edzett ízlése, Granasztói Pál talán keresetten "írói" stí
lussal, a valóság "írói" megszépítésével, vagy fordítva, túlsötétre színezésével
próbálta volna kárpótolni magát e másodlagos alkotási lehetőségében azért,
amiért az elsőben nem dolgozhatott, Ilyen tévedésbe azonban egyetlen egyszer
sem esett. Becsületesen szürke prózajának nyilvánvalóan az a legfőbb törekvé
se, hogy mínél hívebben megközelítse a valóságot, melyet maga - vagy az
olvasó - elé akar idézni. S éppen ezzel éri el egyik legjelentősebb írói sikerét:
hogy a fölidézett képek mintegy közvetlenül, a maguk "objektív" szépségével
hatnak, mindenféle - ti la Chateaubriand - "festői" szándék nélkül: Ravello
az olasz hegytetőn, a falu a dunai szigeten, a virágos paraszt-udvar; és hasonló
képpen az alakok is: a pécsi rokonság nőalakjai például, vagy az öreg nagy
szülők az Országház közelében.

"Vérbeli" író, olyan, akinek elsődleges és egyetlen kifejezésmódja az írás,
mestersége érett gyakorlatával bizonyára tömörebb, erősebb vonalú portrét
rajzolna a két háború közti kor egyik-másik, a könyvben fedőnéven szereplő

alakjáról {például "Bakonyiról" vagy "Wein'brennerről); Granasztói Pál soro
zatos megközelítései, szürke beszámolói viszont alighanem jobban érzékeltetik
azt a hatást, amitezek az emberek a maguk idejében az útjukat kereső, koruk
zűrzavarában egészséges érzékkel eligazodni törekvő fiatal szellemekre tettele
Nyílt szernmel figyeli meg őket, s ezekből a hétköznapi kis megfigyelésekből

általában hitelesen, meggyőzően bontakozik ki a figura; mindenesetre valósá
gosabban. mintha holmi "jellemképet" igyekeznék festeni róluk. Utóvégce az
életben is többnyire ilyen apróságok módosítják emberek egymáshoz való kap
csolatát, egymásról való véleményét - talán senki sem tudta ezt jobban, mint
Stendhal; - néha elég, ha egy tudós professzor túl élénk nyakkendőt 'köt, vagy
túl fiatalosan ugrál a Kolosszeum kövein, s először találn magunk sem tudjuk,
míért, megrendül hitünk a tudománya csalhatatlanságában ; eddigi odaadásunk
óvatos gyanakvássa változik, s egy szép napon arra eszmélünk, hogy, színte .ész
revétlenül, eloldódtunk tőle.

író, ,,'vérbeli" író az ilyesmit hajlamos volna kisarkítam: Granasztói Pál
azonban óvakodik a poentírozástól; inkább csak leltároz, leír és közöl ; "vallo
mása" ezzel lesz dokumentumszerűenhiteles. S ezt a hitelt aztán még valami
nyomatékosít ja; valami, ami megint csak abból válik itt előnyévé. hogy nem
"vévbe1i" író, s hogya valóságot nem az írói megformálás igényével nézi. A
dolgok, amiket megfigyel és leír, olykor már-már árulkodó naívsággal, vala
hogyan mind személyes ügyei, anélkül azonban, hogy személyes elfogultság
gal módosítaná, elrajzolná őket. Ott van például Veronikáék szigorúan rend
ben tartott lakása, ahol minden elmozdított .hamutartót azonnal visszaraknak
eleve megtervezett helyére, és híres modern dunarnenti nyaralójuk. melyriek
teraszára nem szabad fürdő után vizes lábbal kilépni; - mindez látszólag
puszta regisztrálás, jellegzetes dolgok megfigyelése és közlése, majdnem nyers
anyagszerűen, mintha egy író a jegyzetfüzetébe róná, csak éppen nem sietős

rövidítésekkel és jelzésekkel, hanem aprólékos, néha majdnem nehézkesen kö
rülményes mondatokban. De aztán egyszer csak kiderül, hogy ezek a "jellem
ző kis tények", szinte taine-i adalékok nagyon is helyükön vannak, megfelelő

szereppel és rendeltetéssel, magának a vallomástévő író-építésznek, magának
az embernek a fejlődésében, alakulásában, abban, hogy kiforrnálódjék az épí
tészeti-emberi világnézete, az az építészeti szocialista humanizmus, amiről

könyve végső fejezetei tanúskodnak: az a nyugodt, szí lárd emberi szernlélet,
melynek hangulata a siklósi vár újra helyreállított, Pu rit tm nagytermében fog
ja el, s végül ezeket a 'szép, komoly, mély szavakat adja a tollára. abban a
formálódó rendben, "melyben az emberek azt csinálhatják, amihez értenek":
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7,Valami rnélyen, nagyon mélyen megalapozott derű, megnyugvás és biztonság
érzet hatalmasodott el bennem ezekben a években." Benne, és bizonyára so
kunkban ; és Granasztói Pálrrak nem kis érdeme, hogy ezt a derűt és biztonsá
got másokkal is megérezteti, másoknak is átadja, részben épp azzal, hogy olyan
őszintén és nyíltan beszél a könyvében.

A levegősség, tágasság érzését keltí bennünk, azt a legjobb értelemben vett
otthonosságot, amely végül kiérett építészeti hitvallása is lett. Levegősséget,

tágasságót erkölcsi-emberi értelemben is; annak az embernek a derűjét érez
téti, aki szilárddá és erőssé lett önmagában. Mutatványok, nagy szavak nélkül,
majdnem mcntegetődző szerénységgel, de annál közvétlenebbül. "Ha vissza
gondolok, mennyit ingadoztam eddigi életemben, hányszor alkudtam meg ki
sebb-nagyobb dolgokban, hányszor szégyelltem magamat azért, mert közvetle
nül vagy érdekből, félelemből, kényelemből. a jobbik meggyőződésem ellenére
cselekedtem - írja: - mímdezért csak azt vélem mentségnek, hogy néhány
számomra legfőbb dologban nem tántorodtam meg soha. így nem hittem a ná
cízmusnak, a németeknek, még diadaluk tetőpontján sem, holott személyes
létemet nem fenyeget ték, legfeljebb áltattam magamat ideig-óráig, hogy meg
lehet férni velük. Nem fogadtam el soha a gyűlöletet, 'még ha szeretetre rit
kán is volt erőm - nem fogadtam el soha a hazugságot, még ha nemegyszer
füllenteni is voltam kénytelen - és mindig sérthetetlennek vallottam az emberi
méltóságot, még ha akaratlanul talán vétettem is ellene. Úgy vélem, csak így,
lehet megalapozni egy új rendet is: hűnek lenní, hűséget követelni a legfőbb

törvényekhez, és megengedni, legalábbis megbocsátani a kisebb eltévelyedé
seket. Számat vetnd azzal, hogy az embert gúzsba kötni, az életet míndenestül
megtervezní, minden részletében tökéletesíteni nem lehet. Keskeny pallók, út
vesztők helyett egyenes, de széles utat szabni, amelyen tántoroghatunk. botla
dozhatunk, mégis jó irányba haladhatunk." - Szerény. csöndes, emberi sza
vak. Az emberek általában a tévedhetetlenségükkel szoktak hivalkodni. Jól esik
hallani, ha valaki egyszerű emberséggel beismeri, hogy tévedett is, de tévedé
sében is mindig becsületes volt.

A Vallomás és búcsú. e becsületes emberi nyíltsága révén. korképnek is
figyelemre méltó, Bőven vannak a mai ötvenes értelmiségiek sorában, akik
hasonló körűlmények között nőttek föl, hasonló körökben mozogtak, hasonló
hatások közt fejlődtek; ezek tanúskodhatnak Granasztói Pál korrajzánaik hite
Iéről. Ahogy például a maga - Justh Zsigmond szavaival élve - "kiváJ1ásának
genezisét" Ieírja: am a folyamatot,ahogyan konformista középosztályí kőr

nyezetéből. nevelés, iskola, hagyományok, közszellem ellenére fokozatosan kí
válík s a fokozódó fasizálódással egyenes arányban tudatosodik benne a balol
dali - magyar keretek közöttí thomas-manni - humanizmus: ebben a maga
személyéri át egyaikkori tipikus folyamatot ábrázol, meggyőzöerr és valóban "a
szemtanú" megbízhatóságával. Egy pillanatig sem hivalkodik azzal, hogy mesz
szebbre látott, mint arnennyire ez az értelmiségí-polgárí réteg akkor valóban
látott, nem tulajdonít magának utólagos visszavetítéssel próféciákat; de annak,
aki könyvét elolvassa, saját személyében és pálvájával példázza, hogy az idők

folyamán sok magafajta "tájékozatlan" helytállóbbnak és becsületesebbnek
bizonyult, és hívebbnek is, mint nem egy a mindenkit túllicí.tální igyekvő, rög
tön-jelentkező "Tolnai"-félék közül, aki az első széllel oly sebesen kereket
oldott, mintha soha semmi köze nem lett volna ehhez az országhoz, ehhez a
néphez, s ahhoz sem, amit addig csinált, amíg - Granasztói Pál tapintatos
szavával - "el nem ment".

Tegyük még hozzá: amit magáról az építészetről mond, sosem elvonatkoz
tatva, hanem mindíg emberi funkciójában, az történetileg is, esztétikailag is,
sőt szocialógiailag is nagyon érdekes és tanulságos, s miridenképpen alkalmas
arra, hogy - a szerző szándéka szerint - "alkalmat adjon az elgondolkodás
ra", Megemlíthetjük, hogy az úgynevezett "modern" építészetnek. s főként

"játékosságának" kérdésről lényegesen hozzáértőbben és megértőbben beszél,
bár lényegesen kevesebb tudományosakribiával és sokkalta szerényebben, mint
"a modern művészet bálványaival" kapcsolatban' a túl merev és túl teoretikus
Sedlmayr; s mcgernlíthetiük, hogy ahol egy-egy személyes élménnyel, megfigye
Iéssel a modern rnüvészetí összefüggésekre. rokonságokra tapint rá, ott nem
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egyszer még azoknak is, meglepetéssel szolgál, akik ezekkel a kérdésekkel ala
posabban foglalkoztak. "Annál inkább, mert egyáltalán nem "tudományosan"
jár el, hanem az egészséges ősztönre és nyílt érzékre hagyatkozó naivsággal.
színte a "céhen kívülí" egyszerű, majdnem ügyetlen természetességével, ahogy
bonyolult elméletek és fejtegetések helyett, szerényerr beszámolva élménye
ről, valóban "fején találja a szöget". Ime egy példa rá, talán a legtöbbet rnoridó
és a legelgondolkoztatóbb (kivált ha az imént említett Sedhmay.rt idézzük ern
lékezetünkbe: elméletét, mely egy kalap alá veszi a "modernséget" és az úgy
nevezett modernizmust, s mindkettőt úgy igyekszik levezetni bizonyos törté
netí előzményekből, hogy közben megfeledkezik nemcsak a társadalomról, ha
nem a modern technikáról is).

Granasztói Pál könyve egydk helyén az új fizikáról beszél s arról, hogyan
hatott tér-elképzelésére ez az új fizikai világkép (rnert egy építész számára el
sősorban az alakítandó tér a fontos); s azt írja: "Képzeletemben ... az új vílág
betelepülő terét, tájait feszültség telítette - akárcsak a mágneses tereket is 
az erő, az erővonalak, pályák feszültsége, és ez a tér színte zsongott, miként a
déli csendben, a napfényben izzó szagetfalusi kertünk zsongott a darazsak, don
gók zümmögésétől, amely kertben ilyenkor hasonlóképpen mindig feszültséget
éreztem. S még az is sajátos volt ebben a képben: az a derű, könnyedség, az a
színtc törékeny báj, amit a legjobban szeréttem míndig a karcsú, kecses. fe
hér modern épületeken is - ezeket míndig úgy láttam, mint a földre, a gyep
zöldjére leszállt nagy, fehér pí llangókat, egy eljövendő derűsebb és ártatla
nabb világ előhírnökert. Ugyanezt az eljövendő világot éreztem gyakran Bar
tók zenéjében is, és különös erővel egy ízben, amikor késő este budai lakáso-n
ban hallgattam a rádióban egyik vonósnégyesét. Először csak azt éreztem, hogy
végtelen magány szól belőle, egy lélek panaszos hangja az űrből, a kozmikus
térből. majd a zene vidámabb lett, és ugyanúgy zsongott, ugyanúgy feszült az
erőtől, rnint a kertünk délben Szigetfalun, mint azok az erezetek. hálózatok az
absztrakt képeken, a fizikai ábrák mágneses terein, és ugyanolyan könnyedén
lebegve, mint a finom, vékony oszloplábakon álló új villák, ezek a fehér pi l
langók" ...

Minden kor művészetének van selejtje, ami aztán kihull az idő rostáján:
a "modern" művészetben is bőven van bóvli. De nem minden modern művé

szet bóvli; és az "igazi" valóban a mágneses erővonalak feszültségével. a nap
fényben izzó kert rokon zsongásával. kozmosz, természet és teremtő emberi tu
domány-techníka mély egységének ihletével tárul, vagy legalábbis sóvárog "az
eljövendő derűsebb és ártatlanabb" világ felé. Olyasformán, ahogyan Gra
nasztói Pálnak ezek az egyszerű, póztalan, szerény mondatai próbálják meg
fogalmazni, úgy, hogy akiben van készség ilyen élményekre, megérti, és meg is
világosodik tőle. (Rónay György)

SZiNHAZI ORJARAT: Ö1"ök témák vánd01"lása karokon és izléseken át.
Valahonnan Kínából indult cl a Turandet legenda és a "Krétakör" histórHja
is, bár az utóbbi könnyen azonosíth~tó a kettévágandó gyermek Salamon Ici
d,lytól hozott itéletével s lehet, hogy éppen fordított utat tett meg a Kozetkeíet
ről a Távolkeletre. A Turandot hercegnő históriáját Carlo Gozzi velencei író,
Goldoni nagy ellenlábasa dolgozta föl fantasztikus vígjátékai, fiabái sorából,
mintha csak a tengerek szárnyán. Marco Polo, a szintén velencei s,zármazású
középkori nagy utazó meséi nyomán került volna a "tengerek királynője" l'á
rosába ez a kegyetlenül véres história. A mű Schiller fantáziáját is megragad
ta, úgyhogy németre dolgozta át Turandot hercegnő párválasztási tragikom?
diáját, aztán pedig operaszínpadon láttuk viszont Puccini álkinai zenéjével. S
talán a mai ember számára leginkább így volt elviselhető a kegyetlen tragiko
média, a zene sejtelmes fátylaiba burkolva, véres ösztönöket dallamokba si
mitva" nagy kiállitású zenedráma képen. Most Illyés Gyula magyaritotta és a
merész kezdeményezések szinpadán, a József Attila Színházban láttuk viszont.
ahol bizony látványos kiállításról nem éppen lehetett szó és a mű pszicholócnai
szépségeinek kellett volna mcgnyerniök a csatát. "1 véreskezű hercegnő azon
ban a ma emberéböl inkább viszolygást vált ki, nem pedig romantikus csod1
latot, Közizlésünk és közszellemünk szerencsésen elfejlődött már ettől a vár-
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kapukra emberfejeket kiszegező látványos kannibalizmustól és a mű előadása

nagyon ill vegyes hatást keltett.
Milyen más a "Kaukázusi krétakbr" útja. Alig néhány évtizede megcso~

dálhattuk aKlabund-féle földolgozásban Bajor Gizit a kínai miliőben megha
gyott történés középpontjában. Akkoriban Kállay Miklós is átmentett európai
színpadra egy japáni hősregét .Roninol« kincse" címmel, divatos volt fölszines
ismereteik mellé finomkodó napkeleti meséket tálalni föl a csodálatosan zenélő

hangú törékeny művésznővel a középpontban. Szép Ernő "Azra" mesejátéka is
ennek a divatnak és ennek a ragyogó szinpadi stilizátornak köszönhette széria
sikerét. A "Krétakör" históriájában, nem hiába található meg alapőtlete a Bib
liában is, mélységes humánum rejtezik és igy a téma sohasem válhatik meg~

haladottá, időszerűtlenné. Bertolt Brechtet, a nagy antifasiszta írót is éppen ez
a humánum kapta meg, mikor a zsarnokság elleni színpadi csatáiban témát ke~

resett. Persze ő nem stilizálni akart, sem pedig látványos bódulatba nem akarta
ringatni nézőseregét. .Egyszerűen bátorságot akart szuggerálni nézőíbe, hogy ne
nézzék tétlenül az elszabadult bestializmus dühöngését, hanem kiki a maga kis
hatáskörében, akár egy elhagyott gyermek, akár egy fenyegetett fölnőtt ember
élet megmentésével szálljon szembe a rosszal és hirdesse az üldözött jóság és
emberség kicsinységében is világokat megrázó diadalát. Dehogy kellett neki a
kínai miliő. Lázadni, lelkiismeretet ébreszteni akart. Első kisérleteiben is rög~

tön európai miliőre gondolt, de a téma romantikája mégis megkivánt egy [kis
[otklorisztikus aláfestést. Igy sziiletett meg azután többszöri nekiveselkedés
után a "Kaukázusi krétakör", a "Koldusopera" mellett Brecht legzseniálisabb
remekműve, amely az új Madách Színház szerencsés kézzel kiválasztott avató
darabja lett.

Micsoda áttételeken, parabolákon, fintorokon át teszi véresen és husunkba
vágoon mai problémává B'recht az ősi, Salamon-királyi történetet? A szövet
kezett gazdálkodás kulturális lehetőségeit csillantja meg a hinni nem akarókl
előtt s egy istenhátamögötti kaukázusi kolhozfalu mükedvelőivel adatja elő az
örök emberi históriát. Lemond inkább minden diszletezési szemkápráztatásról,
hisz jól tudja, csak igy hat igazán azörökgyermek Inézőközönségre: a gondo
lat ereje és a mese igazságalapja. S neki épp ezekre az eszközökre van sziik
séqe, mikor az emberi gonoszság, butaság és lealjasodás falanxaival áll szem
ben. Egy kis emigráns avantgard színigazgató, aki a szükségből is erényt tud
csinálni. Felesége nem tud idegen nyelvű szerepeket betanulni, amire külföldi
bolyongásaikban exisztenciálisan szükségük van. Beírja a "Mutter Courage"-ba
a néma lány szerepét, aki dobveréssel riasztja az ellenség rátörése előtt az ost
romlandó várost. A néma lány szerepe azóta számtalan színésznőnekadott szin
padi bravúrra alkalmat. Szegény volt a bolyongó emigráns-társulat. A kolhozba
helyezett műkedvelő-előadás kerete logikussá tette, hogy csak néhány szinpadi
jelzés pótolja a diszleteket, hogy két keresztbetett deszkafal havasi kunyhót
vagy parasztházat jelképezzen, egy kapucska pedig palotát vagy templombejá
ratot. A kinaiak játszanak így színházat - még kevesebb eszközzel is - évez
redek óta s itt a színésznek meg kell élnie mimikai készségéből, mozgás- és be
szédtechnikájából, istenadta tehetségéből, s nem támaszkodhatik semmiféle ha
tásvadászó póteszközre. Brecht tehát megcsinálta a visszakanyarodást a szin
játszás ősi lényege felé s belőle érthetjük meg Kardos Tibor álláspontját is,
aki a magyar dráma kezdeteihez számítja Temesvári Pelbárt és Laskai Ozsvát
azon karácsonyi és husvéti megjelenítő prédíkációit is, ahol a dramatizált szö
veget a betlehemi csillag, vagy a bölcső, a megfeszitett Krisztus képmásának
fölmutatásával tették szinpadi hatásúvá. Brecht sem mond le tehát a prédikáló
papot helyettesítő énekmondóról. A Brecht-féle Entfremdungsmotiv - elidege
nitési motívum - eszköze ez az énekes is, aki állandóan érezteti velünk, hogy
a szinpadi játék itt csak illusztráció és nem akar a való élet látszatának igé
nyével hatni reánk.

Szinpadi puritanizmusának ellenszereként viszont bőségesen él a forgó
szinpad-adta lehetőségekkel, ami egy kolhozfalu műkedvelő színpadán nem ép
pén kézenfekvő. Ugyanazzal a szabadsággal él tehát a szinpadí hatást illetően,

mint a középkor misztérium-színpadainak három emeletnyi menny-föld és po
Iwl-ábrázolásai, ahol néha csak egy létrácskán közlekedtek a limbuszban síny-
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lődő ősatyák a mennybe, vagy az angyalok a föld felé. A technikai bűvész~e";
désekbe belefáradt szinházi közönség tapsol ennek a neoprimitivizmusnak, ha
nem is mérhető le, hogy szinjátszásunk fejlődése éppen ezen a nyomon fog-e
továbbhaladni. Brecht azonban ezt irta s őt igy kell. játszani, annál iS")inkább,
mert Thornton Wildernél, Arbuzovnál és Arthur MíHernél is ,bátrabb kézzel
Tombolta szét a konvencionális Európa-Amerika-i szinpadi megjelenités meg
merevedett formáit.

A "Krétakör" meséje majdnem mindnyájunk előtt ismeretes s igy csak
dióhéjban utalunk rá. Háború tör az arszágra s mint azt már Budai Ilona bal
ladájából is ismerjük, a vagyonát, ékszereit, ruháit mentő hiú és szivtelen anya
éppen a csecsemőjét hagyja el kincsmentés közben. A gyereket egy Gruse nevű

cselédlány találja meg, ő fut folyókon és hegyszakadékokon át a kormányzóné
gyermekével, ő szenved érte személyes boldogsága árán is, mert vőlegénye is
leányanyának hiszi és eltávolodik tőle. Mikor azonban vége lesz az országot
megpróbáló hál}orúnak, az özvegy kormányzóné csak úgy juthatna kivégzett
férje hatalmas vagyonához, ha az örökségre jogot adó gyermeket visszaszerzi.
Grusét elfogják, gyermekrablással vádolják, majd a népből származó Azdak
nevű biró elé citálják, aki ősi tanulságok alapján salamonilag itél. Krétakört
rajzolnak a földre s abból kell kivonnia az igazi anyának a gyermekét a nem'
igaz anya kezéből. Gruse, aki szivével-lelkével hozzánőtt a gyermekhez, mind
a két próbánál elereszti a kisfiú kezét, mert nem akar fájdalmat okozni neki
s Azdak, az okos biró neki itéli a gyermeket, mert a gyermek azé, aki szereti,
táplálja, áldozatot hoz érte és mindenben csak a javát akarja.

A keretmeséből kifolyóan pedig - ahol két kolhozfalu pereskedik egy haj
dan kecskelegelőül szolgáló, de most öntözhető területté előlépő gyümölcstermő

völgy birtokáért - annak a falunak kell a győztesnek lennie, amely jobban,
nagyobb gonddal, szereteitei és veritékkel műveli azt meg: tehát a vizgazdál
kodásosnak.

Milyen ősi mese ez s mennyire maivá, problémáink egészére mutatóvá
lesz Brecht földolgozásában. Az énekes szerepének beiktatásával, aki végigki
séri kobzos-daláotü az egész előadást, lehet, hogy epikus jellegű is egy-egy pil
lanatra ez a formamegoldás, de dinamikáról aztán annál jobban gondoskodnak
a viharzó események, amelyeknek a konferanszié jóvoltából csak csúcspontjai
Tól értesülünk. S igy a feszültség piHanatnyira sem lankad el, bár egyszerre in
tellektuálisan, több síkon is kell a nézőnek éreznie és gondolkoznia. Brecht kii
lönben a látványosságról sem feledkezik meg, mert az exotikus miliő hatását
azzal is fokozza, hogy a nem őszinte emberekként beállított hatalmaskodókat és
néptiprókat álarcban lépteti föl. Ez az álarcos játék pedig újra megsejtet valamit
előttünk az ősi mimoszok játékstílusából s egyes konvencionális jellemeknek
szuggesztiv bábokként való szerepeltetése valami olyan dinamikát rejt magá
ban, amelyről eddig kellő elképzelésünk nem volt.

Brecht darabjainak magyar megjelenitésével több szinházunk próbálkozott
már, de nem mindig kellő sikerrel. Adám Ottóé a rendezői érdem, hogy teljes
értékű Brecht előadással lepte meg az új Madách Szinház közönségét. Minden
ízében szuggesztiv, minden szereplőjében meglepetést nyujtó színházat nyuj
tott. A szereplők élén Psota Irén, a kis, fanatikusan jó cselédlány alakitója ha
lad. Már a "Vihar" Ariel alakításánál megdicsérWk mozgástechnikáját s most
ismét feledhetetlenné tudta tenni a kaukázusi hóviharban menekülő leányt, aki
körül nem is hull hó, de mi mégis hóvihart látunk kavarogni körülötte. Brecht
:3zereplőinek énekelnie is kell tudni és Psota, aki a sanzonéneklésben is ugyan
olyan reveláció, mint néhány évtizede Medgyaszay Vilma volt, Brechtet ezen a
téren is kitűnően interpretálja. Játéka pedig szívbemarkolóan egyszerű, belül
Től kivetitődő s teljes azonosulású a szerenpel. Váradi Hédi a kormányzóné
ellentét-pár szerepéből viszont éppen maszkos arcmerevséggel, kéz- és lábmoz
dulatokkal, stilizáltan hazugságot szuggeráló sikkanásaival tudott karaktert for
málni. S milyen kitűnően sikerült szinpadi aprómunka a három parasztasz
szony szerepében Dajbukát Ilona vénséges vén anyókája, Simor Erzsi belsőtar

tású hegyvidéki asszonya és a saját arcával és boszorkánymaszkjával egyaránt
szuggesztiv Soltész Annie. A férfiak élén Zenthe Ferenc Simon katonája volt a
maga egyszerűségébenkimagasló. Gábor Miklós hálátlan szerepét, az énekmon-
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,rlót belső sugárzással töltötte el és hangvételeivel az egész mű egységes rit~

musát tudta biztosítani. Alarcban ís, realisztikus játékban is kitűnő volt Ujlaki,
Szénási Ernő és Márkus László. És dicséret illeti az álarcok pompásan karak
terizáló mesterét, Berczeller Rudolfot, valamint a fordítás avatott verselőjét,

Nemes Nagy Agnest.
Nem túlságosan illendő ugyan az összehasonlítás a másik kínai mesejáték

kal, amelyet az annyira igyekvő József Attila Színház adott elő, de éppen az
örök mese hívja ki belőlünk a korszerűség feszegetését a Turandot hercegnővel

szemben. Van-e olyasmi az üres látványosságon, borzalmak halmozásán kívül
ebben a Gozzi-Schiller-Illyés alkotásban, ami a ma emberét érdekelheti ?
Gozzit a látványosság és a főúri miliő ragadhatta meg a témában, Schillert a
romantikus ármányszerelmű Adelma alakja s az az ő korában még újságna'/g
számító pszichológiai tény, hogy a szerelemnek vannak kegyetlenkedési motí
vumai is. Puccini operájában ki is tudott elégiteni bennünket ennyi. Mai kis
színpadról azonban drámai műnek mínden ízében elavult ez a nem is egészen
Schiller-alkotás és a rémséüek, hiábavaló ijedezések közben fölhangzó tirádák
bizony untattak is.

Pedig a rendezés egy-két kisebb tévedés leszámításával pezsgő és eleven
volt. Hiba inkább ott történt, ahol a Commedia dell'Arte figurák, bölcsek, or
vosok, Pantalonok, Tartagliák és Brigellák szerepe az operetteskedés felé csú
szott el. Maga az előadás néhány vezető szereplőjében azonban minden dicsé
Tetet megérdemel. All ez elsősorban Sinkovits Imre Kalaf hercegére, aki azt is
éreztetni tudta, hogy ez a herceg a száműzetésben öt évig teherhordó volt. Zord
$ágra hajló férfíasságába humort is tudott keverni, elszántsága őszinte, bátor
,sága könnyed és nem színpadi volt. Ha valamiért, miatta érdemes volt színre
hozni ezt az elavult s prózai színpadon remélhetőleg többé föl sem támadó al
kotást. A másik meglepetést Kertész Dezső tragikus' játéka keltette. Mi még
emlékszünk 1919-es prózai alakítására a Candidában, de azután hosszú időre

elsodorta őt az operett. S most megint a kitűnő drámai színész támadt föl ben·
ne. Ráday Imre császára is tetszett, csak az alak túlságos elnőiesítése ellen le
het kifogásunk. Kállay Ilona Turandot hercegnője alkatiságában nem fedi min
dig az alakot, sokszor külsődleges, de vannak kitűnő pillanatai is. Szemes Mari
Adelmája - ez a távolkeleti Eboli hercegnő - szokványos Schiller alak és a
kitűnő művésznőnek sokszor sikerül igazi élettel megtöltenie az alak rétori sí
ránkozásait. S föltünt még közöttük Velenczei István fejlődő karakterizáló kész
ségével is. Keresztf:ssy Mária Skirimája jól átgondolt és véghezvitt alakítás.
Illyés Gyula fordítása szépen cseng a színpadon, csak éppen a szöveget kellett
volna maivá gyúrnia, hogy az őt megillető sikert elérhesse. Egri István rende
zése a szűk színpadon sok varázslatot produkál, de helyenként engedményeket
tesz a tömegsikernek, ami nem válik hasznára az amúgyis törékeny színpadi lá
bakon járó látványosságnak. Érdemes a két fennebb tárgyalt darab előadását

megtekinteni, mert Brecht mai jelentőségét éppen ebből az összehasonlításból
fejthet jük meg a legjobban. S végül bocsánat a kritikus árva fejének, ha el
fogultnak látszik, de be kell vallania azt is, hogy Schiller a Don Carloson és
Stuart Márián kívül, ahol két királyí bestia vivja élethalálharcát, mindig bizo
nyos viszolygással töltötte el. (Possonyi László)

KÉPZOMÜVÉSZET. Vaszary János emlékkíállítása a Magyar Nemzeti Ga
lériában - Bordácsné Haulisoh Lenke szorgos gyűjtéssel előkészített rendere
sében - megközelíthetőleg összefoglaló képet nyújt a híres dunántúli festőtri

ás znak erről az életében is már zseniálisnak tísztelt, de inkább félreismert,
mint megértett kíválóságáról. Míndhárman - Rippl-Rónai, Csók, Vaszary 
az életöröm megszállottal. Derűsen lebegnek a szenvedélyek és a végletek fö
lött. Mindhárman a színek varázslói. S milyen sajátosan mások, egyéniek! Csók
egyetlen, befejezhetetlen képen dolgozik hosszú életén át. Temérdek képe kí
sérlet csupán, gyürkőzés, hogy megörökítse a megállapíthatatlan pillanat szerte
szikrázó káprázatát. Érzése szerint sosem elég csillogó, amit fest. Valóságot ker

.getve délibábot szorít. Eszményi dekorátor. Rippl-Rónaí vaskosabb, prózaibb,
mint maga a föld. És amikor már olyan egyszeru, hogy egy gyermek elneveti
magát, naivul azt vélvén, tudna ilyet ő is csinálni, akkor árad képeiből az a
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'rnisztikus delej, ami végtelen ,titkokat sejdit. És Vaszary? Realista ő is. Tárgya
a látható világ. És olyannyira személytelen. hogy alkotásai, a legkorábbiaktól a
legkésőbbekig, elnyűhetetlenül hitelesek. Soha nem volt öreg. Soha nem volt
fiatal. Kornélküli az időtlen időben. Él a képein. Néz és lát. A szemei ragyog
nak és világítanak a színeíben.

Vaszary a valóság költője. Ezerszernű. Hogyan is tudná különben egybe
tartani s megrögzíteni a végérvényes kiválasztás előtt sok-sok nézőpontból kö
rülményesen megvízsgált, ellenőrzött témáját, hogy egyszerűnek, természetes
nek hasson a képe? Rendkivüli a képzelőereje, éppen rnert nem naturalista,
hanem a legeszményibben realista festő, nem másol, hanem újraalkot és magá
nak kell létrehoznia mínden legapróbb összetevőjével együtt a valóság teljes
Illúzióját. A valóságért, ezért a felismert legnagyobb értékért keményen meg
dolgozik, az önsanyargatáig. Vaszary tudatos művész, Tudja, mit akar. Met
szőn éles ésszel, szígorú önkritikával követi nyomon szilaj hevességgel csapongó
:képzeletét. És a meredek szélén bravúros önfegyelemmel állj,t parancsol szép
ségkergető szenvedclyének. A forrón kigondolt, Iázálórnszerű látomásait hideg
fővel kényszerrti formába. Minden igyekezete immár a gyönyörű megjelenés.
Kífogyhatatlan leleménnyel váltogatja stílusát, hogy egyre tökéletesedő kifeje
zési eszközökkel közel ítse meg az eszményt, a valóságot. Az ingerlő szép külső

nála csak csalétek. A lényeg .mögötte van, amit eltakar, de tévedhetetlenül ki
sugároz. És ez a lényeg: megingathatatlan háte, hogy a művészete önzetlen
szolgálat a rnegértőbb, emberibb életért. Az íf'júság lelkesedése ritkán téved.
Rajongással csak olyan vezetőt követ, akiben vakon megbízik. Az ifjúság sze
retete valósággal kiköveteli az akkori kormányzattól, hogy Vaszary katedrát
kapjon a festőakadémián és amikor később félreállítják, a hívők csapata ak
kor is kitart rendületlenül mellette. "Ifjú szavekben ..." ver tanyát már életé
ben a művészete,

Izig-vénig magyar festő. Haláláig, megállás nélkül tanul. Iskoláit Székely
Bertalannál kezdi, Münchenben folytatja. Párizsban már nincs kitől tanulnia,
"de a környezettől, az iskola légköréből - mint feljegyzi - magamba szívtam
az értékes francia kultúrát", Jellemző, hogy az akkori festőnövendékek bálvá
nya, Bastien-Lepage hatását olyan hamar felváltja nála Puvis de Chavannes
szellemiségének az igézete. Eljut Spanyolországba is. És időnként, míndvégig,
ellátogat Itáliába. Vonzza még az ég kékjénél. az olasz táj lobogó színeinél is
jobban, Leonardo művészete. Ot érzi igazi mesterének. Az egyetlennek. O je
lenti a mértéket. Hozzá igazodik az igényével, Am, a külföldi utazásokat pusz
tán futó kalandoknak veszi, edző gyakorlatoknak, hogy megerősítse, megvilá
gosítsa hovátartozásának bizonyosságát. Mert csak magyar földön találja ott
hon magát. És nem kérkedik, egyszerűen az igazságot rnondja ki, amikor meg
állapítja: "Világító, tüzes színeirn fajunk sajátosságai."

• Belső parancsra alkot. Teremből terembe lépve, időrendi sorrendben fel
tárulnak különböző stíluskorszakai. Nem újító, nem formabontó. Nem teremt
iskolát. Festői modorának, színfelrakási technikájának, színkeveréselnek és
színértékelésének roppant változatossága, a fekete és a fehér alapszínek cse
rélgetése, a kirívó ellentét a duzzadt, harsanó, telt színeinek húsos érzékisége
és a hajszálvonalak közé lehelt halvány sztneinek sejtelmés lelkisége között:
nála sosem üres, feltünést kereső hatásfokozás, nem felszínes kielégülés a ci
comákban, a tartalmi mélységet megkerülő formákban, hanem elfogulatlan és
érdektelen, szinte absztrakt igény, hogy hiteles krónikása legyen az átélesci
nek. "A stílus - szavai szer-int - az a titokzatos valami, ami a művészetet az
élet fölé emeli, a művészet pedig felszabadítja a valóság nyűgótől, (nyilván, a
naturalista ábrázolás nyűgétől, vagyis a másolástól !), képessé teszi arra, hogy
a természetet elsősorban az érzésein át lássa és fejezze ki." Könnyű ráismerni e
változatok sugallóira. Nevek ötlenek fel, de korántsem úgy, mintha Vaszaryban,
még korai Időszakaiban is, netán epigont Iátnánk. Ettől a szereptől megkíméli
őt hatalmas egyénisége s igazságszeretete. Épp az a körülmény, hogy annyiszor
és oly sokféleképpen módosítja stílusát és ábrázolásainak a jelleget, hangsú
lyozva, milyen részletet akar kiemelni ahatáskeltés irányítása végett, mílyen
gondolat, érzés, szándék, ötlet, vagy tanúság ragadja el a képzeletet, hogy cél
ját, a legtermészetesebb 'kifejezést a legillőbben. él. legegyszerűbben és a leg-
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tetszetősebben, esetleg a legmegrendítőbben érje el: mutatia és igazolja, hogy
alkotásai a gyönyörködtetésen túlmenőleg voltaképpen a szem számára meg
elevenedő, elsőrendű dokumentumok, eredeti, helyettesíthetetlen és pótolha
tatlan kortörténeti forrásművek.

Sokáig és többször kell szemlélnünk eképeket, mert kífogyhatatlan a mon
danivalójuk és hívogató a szépségük. Felüdítenek, mert eggyéválik bennük köl
tészet és valóság. Színei sziporkáznak a fénytől, mintha önálló kép-szemmel
néznének vissza reánk. 'És hogy mi ennek a varázsnak a titka? Akaratlanul
elárulja maga a festő, amikor így vall: ,,10 éves koromban láttam egy rossz
akvarellt, Valami vöröshajú embert ábrázolt. Az a különös, vörös szín egyre
nyugtalanított. Csak az érdekeLt. Azt akartam mindenáron kikeverni, utánoz
ni heteken át. S azután még sokáig. Almomban rnost is kísért. Mintha rnindig
csak azt kerestem volna." Mi egyéb ez, mint eszmény és valóság tükrözése a
beteljesülésig, az egyesülésig? ! - Ha e gazdag életművön, most búcsúzóban,
átsiklik a szemünk, mint különös, [ellegzetes vonásokat, többek között, felje
gyezhetjük, hogy szívesen festett borús és viharos tájakat, amelyek sokkal in
kább mosolyognak, semmint haragosan elkomorodnak. Akár önálló, akár kom
pozícióba ágyazott portcéí.rcsaknem kivétel nélkül komolyak, nem vidámak.
Leányarcocskáí meg egyenesen szomorkásak, félősek. tanácstalanok. Vannak
témái, amelyeknek megoldásai örökérvényűek, monurnentálisak. Ilyen a Dürer
apostolképeire emlékeztető, keskeny, hosszú téglalapalakú vászonra festett,
rnéltán híres "Szolgalegény"-e, a kötőféken vezetett tehénnel. mínt kettős port
ré. Vagy a háborús képei, mint a "Vonuló foglyok", "Katonák hóban", "Orosz
foglyok barakban". Önmagukért beszélnek. Szűkszavúak, döbbenetesen, felejt
hetetlenül, Nehéz volna ráfogni, hogy vallási festő. De ha ilyen témához nyúl,
őszintén felmutatva gyermeki hitét, nem tér ki a színvallás elől. De rejtekezve,
szemérmesen fe}ezi kí legbensőbb érzéseit. Nem is a nyilvánvaló tárgyuk és
címük alapján vallási műveit érezzük hiteles vallási megnyilvánulásainak. ha
nem azokat a városrész-, vagy életkép-remekeit, amiknek fedőcíme egészen
mást jelez, mí nt amit sugall. Ilyen a megszcmélyesített ima hatását keltő "Szent
Ferenc Itemploma Assisiben", modern Madonna-képe, a látszatra teljesen vilá
gias "Anya gyermekével" és a legszebb, "A Pinelo Rómában", melyen a zajló
élet, az örök Ma, harmóniába olvad az elmúlhatatlan örök Jelennel. És hogy
mí lyenek legvégső híradásai lebírhatatlan életszeretetéről, a kényszerű elvá
lásáról a rövid földi Iéitől és rendíthetetlen nyugalmáról, felkészülve az el
múlhatatlanra? ! Itt, ahol már minden tudás, sejtelem, várakozás: a bizonyos
ságnak, a beteljesülésnek visszfénye, kóstoló abból az ígéretből, hogy láthat,
anélkül, hogy néznie kellene, itt, a rnűvészí ábrázolás, a felülmúlhatatlan
rajz- és festéstechnika nem is eszköz többé, hanem az anyagtalannáválás élő for
rása: a pillanat elröppenő látomása, vízben tükröző lángból születve. Ilyenek
míndenekelőtt a "Mezei virágok", "Virágszedő", "Nyugágyas nő", "Szüret", a
késői akvarellek. És ide tartozik egy csodálatos képe, mely valóságosabb a va
lóságnál, mert annyira éJ, hogy szinte már valószínűtlen: "Tejivó gyermek".
Mosolygó szemű, rózsás leánygyermekarc. a nagy köcsög tejjel. Mely annyira
tej, hogy szinte kicsordul. Ez a legszebb önarcképe. Úgy hat, mint szimbólum,
rnínt a megállás nélkül újjászülető élet csodája. (Haits Géza)

***
Tíz éves Matísse Vence-í kápolnája. 1951 júniusában, tíz esztendővel ez

előtt szentelték fel s adták át rendeltetésének a délfranciaországi Vence vá
roska új kápolnáját. Vence gyönyörű kisváros Alpes-Marí tímes megyében, Can
nes és Nizza között: itt él korunk egyik legnagyobb festőművésze, Marc
Chagall is.

A kápolna belső kiképzése teljes egészében Henri Matisse-nak (1869-1954),
a francia festészet kimagasló mcsterének tervei szerint készült el, az oltár, a
tabernákulum, az oltáron álló bronzfeszület, a gyertyatartók, a miseruhák, az
üvegfestmények éppúgy, mint a Krísztus kereszthalálának stációi, Szűz Má
riát és Szent Domonkost ábrázoló, esempékből kirakott, grafikai jellegű fal
díszítés. Matisse 1949-ben, 80 esztendős korában kezdett hozzá - Couturier
dominikánus atya felkérésére - a kápolna megtervezéséhez. s esztendőkön
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keresztül minden energiáját a sokrétű feladat sikeres megoldására koncentrál-
ta. (A néhány esztendővel ezelőtt elhunyt Couturier-nek, Maritain jóbarátjá
naik egyébként nagy érdemei vannak abban, hogya XX. század egy sor nagy
művésze, Le Corbusier, Léger, Picasso, Chagall s mások bekapesolódtak az
egyházművészetbe.) 1951. június 25-én tőrtént meg Couturier jelenlétében a
kápolna felavatása, ugyanezen a napon Vence új sugarútja Matisse nevét
kapta.

Szép és érdekes az a rövid, de sokatmondó levél, amelyet az agg mester
a kápolna átadásával kapcsolatban Rémondnizzai érsekhez intézett: "Excel
lenciás Uram, alázatosan átnyújtom Onnek a dominikánus nővérek Vence-i
rózsafűzér-kápolnáját.Kérem Ont, bocsásson meg, hogy ezt a munkát - egész
ségi állapotom miatt - nem adhatom át személyesen. Ez a mű négy évi kizá
rólagos és állandó munkát !követelt tőlem, és egész tevékeny életem eredmé
nye. Úgy tekintem, tökéletlenségei ellenére, mint mesterművemet. Bárcsak a
jövő is rnegerősrtené ezt az itéletet. Bízom, Excellenciás Uram, az On nagy
emberi tapasztalatiban s bölcsességében - abban, hogy méltányolni fogja erő

feszítésemet, amely egy igazságkeresésnek szentelt élet eredménye."
A művészettörténeti irodalom Matisse működése nagyszerű hattyúdalának

tekinti a riviérai kápolnát, s nem Anton Henze az egyetlen ("Neue kirehlíche
Kunst", 1958, Paulus Verlag, Recklinghausen), aki a közelmúlt legjelentősebb

egyházművészeti alkotásai közé sorolja. Tíz év nagyon kevés ídő ahhoz, hogy
az utókor véleményéről beszélhessünk, de olybá tűnik, a Matisse-alkotta ká
polna a keresztény szellem és az új művészet egymásratalálásának egyik nagy
fontosságú állomása, Matisse hat évtizedes pályafutásának pedig méltó záró
köve. "Ez a kápolna számomra végső célja volt munkában gazdag hosszú éle
temnek, kívirágzása és gyümölcse egy hatalmas, őszinte és nehéz fáradozásnak"
- írja Matisse "az ő kápolnájáról", megköszönve a sorsnak, hogy pályafutása
végén kiválasztotta őt e nagyszabású munka elvégzésére.

***

Gadányi Leno-emlékest, Gadányi Jenő festőművész születésének 65. és ha
lálának első évfordulója alkalmából barátai és művészetének tisztelői március
elején emlékestet rendeztek a Fészek-klubban. Gadányi munkásságát Pogány
Ö. Gábor, a Nemzeti Galéria főigazgatója és Körner Éva műtörténész ismer
tette, Rácz István részleteket olvasott fel Gadányi esztétikai írásaíból, Létay
Klára előadóművésznő a jóbarát Kassák Lajos Gadányiról írott versét és a
költőnek is jelentős Gadányi néhány költeményét mondotta el.

Kőrmer Éva előadása elmélyülten mutatta be Gadányinak, e magányos,
csoportokhoz nem tartozó s életében kevés eldsrnerést aratott művészüriknek

pályaképét. A művész természetelvű festő volt, legfőbb ihletőjének a természe
tet tekintette, de nem a szónak leszűkített értelmében. "A természet teljes ki
kapcsolása a művészi ábrázolásból nem mondom, hogy helytelen, de óriási ki
fejezőerőtől fosztja meg azt." Gadányit elsősorban nem a Iátványszépség fog
lalkoztatta, müvószetének középpontjában a konstrukció és kompozíció primá
tusa állott. "A formai rendezés, a szerkezetcsség jelenti a festészet lényeget" 
írta a mester. Hátrahagyott naplójegyzeteiben sokat ír a színekről: "A vörös:
életforróságot, hatalmas lendületet, akciót képes kifejezni. A kék: a végtelent,
a nyugalmat, csendet. A sárga túlvilági fényerővelhat, az örök élet lüktetése.
A barna: kietlenség, sívárság. elhagyatottság. A fekete: szonoríkus, mély és
fenségesen komoly, rnint az orgonabúgás. A fehér mindennel megfér, vidám
és szomorú, üres és gazdag, minden és semmi egyszerre. A zöld az élet, a buja
természet érzetét revelálja.' A művészetről Gadányi Jenő azt tartotta, hogy
annak perspektívái "a biológiai világon túllhaladnak", s hogy az "örök szellemi
sugárzás". Művészete megvalósította a maga elé kitűzött célokat, s munkássága
utolsó periódusaiban már akkora művészí erővel, egy végtelenűl eredeti egyé
niség tolmácsolásában, magasan szárnyalva fejezte ki élményeit, hogy úgy
érezzük: Gadányi Jenőt hely illeti meg az egyetemes műtörténetben is.

(Dévényi Iván)
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ZENEI JEGYZETEK. (T a m á s A l a j o s: L a c r i m a e P e t r i.) Magyar
Ferenc gyűjtéséből került elő egy a XVIII. század végén elterjedt vallásos népi
ájtatosság szövegtöredéke (Rimócról), amelyet Tamás Alajos áldolgozott, kieqé
szitett és megzenésitett. A kórusra, zenekarra és basszus szólóra komponált mű
Virágvasárnap hangzott fel először az Országúti ferences templomban, a szer
ző vezényletével.

A költői szépséqű szöveg azt az evangéliumból is jól ismert jelenetet bont
ja ki, ami/wr Péter' a kakas harmadszori megszólalása után kétségbeesetten si
ratja meg önön hűtlenségét. A szöveg azonban mindezt nem a népdalok egy
szerű nyelvén és közérthető világosságával fejezi ki, hanem balladai tömör
séggel: oda- és visszautalások sűrű szövedékében. És Tamás Alajos éppen ezt
a népballadai elemet emelte minőségileg magasabB fokra: a dráma világába.
Eleinte talán maga sem sejtette, milyen nehéz és szokatlan feladatra vállalko
zott. Hiszen a dramatikus szöveg önmagának megfelelő formát: vizuális zenei
elemeket igényel, azaz operaszinpadra kivánkozik, vagy - más esetben - drá
mai oratóriummá alakul, mint pl. Honegger mesteri tökéletességgel megkompo
nált Jeanne d'Arc-jában. Jelen esetben viszont mindkét lehetőségről le kellett
mondani, hiszen a templom nem opemház, a mű terjedelmének pedig liturgikus:
szabályokhoz kellett alkalmazkodnia.

Tamás Alajos egy harmadik utat választott, amikor a passió egészének
monaanivalójátés hangulatát egyetlen kiragadott motivumba: Péter tagadásá
ba és megbánásába tömörítette. Ugyanekkor azonban - éppen a kiragadott
részlet kényszerű rövidsége miatt - kénytelen volt különféle utalások (emlé
keztetők, szemlélődő betétek stb.) segitségével visszanyúlni a múltba: magya
rázni, értékelni, soTlimázni. És ezekbe az epikus részekbe. a műfaj öntörvényé
nél fogva, nem tudta átmenteni a drámai elem állandóságát. (Egészen szerencsés
kivétel a Pletyka-kórus, amely, noha játékos hangulatú, de mégis szuggesztív,
nagyerejű részlet.) Természetesen, ha az egész népi dallamhagyományon nyug
vó passió elkészül majd (hisz a Lacrimae Petri ennek egyik részlete), s azok a
részek, amelyek most régebbi eseményre utalnak, tehát epikus jellegűek, tör
téneti helyükre kerülnek, ez az ellentmondás önmagától oldódik fel. Már csak
azért is érdeklődéssel várjuk egyébként az egész művet, mert ez a részlet is azt
igazolja, hogy Tamás Alajos igen biztos kézzel kezeli és szerencsés invencióval
éli újjá a népi dallamhanyományt, amely a többi között olyan remekműveknek

lett inspirálója, mint Kodály Zoltán csodálatos egyházzenei alkotásai és Bárdos
Lajos meg Harmat Artur világszerte ismert és értékelt kórusművei.

Nagyon érdekes és sok helyen magával ragadó az új kompozició hangsze
relese. Sőt, talán ennek a szilárd szerkezetnek köszönhető, hogy az előbbiek

ben elemzett hangulati kettősség nem válik kibékíthetetlenül ellentmondásos
sá. Tamás Alajos jelentősen túllépett előző műveinek megoldásain és kivált
képpen a fúvós és ütőhangszerek lehetőségeit aknázta ki szerencsés kézzel. Kii
lönös figyelmet és elismerést érdemel a zárórész puritán megformáltsága,
amely minden egyszerűsége mellett is Alfred Colling állitását igazolja. A ne
ves zenetudós ugyanis a keresztény zene történetét taglalva igy sommázza an
nak legújabb fejlődési vonalát: "La [iti de toute chose sainte est dans la joie"
(azaz: minden szetit dolog az örömben végződik). Nos, Tamás Alajos szintén ezt
a következtetést szűri le műve végén és ezt a tanulságot szuggerálja hallgatóí
WI/(, És ez a konklúzió teljesen helyénvaló, hisz ilyesformán Péter tisztuló
könnyei mögött a keresztáldozat megváltó és megbocsájtó tényét is érzékel
hetjük.

A Kapisztrán kórusnak és zenekarnak meglehetősen kevés ideje volt az új
mű teljes átélésére és feldolgozására. Teljesítményük mindazonáltal magas
szinvonalú, kiegyenlített volt. Különösen kitűntek a zenekari szólisták és a
kórus tömören zengő alt-szólama. Péter ezerepét Molnár Miklós hatalmas or
gánummal, hiteles átéléssel, bár itt-ott még operai színezéssel szólaltatta meg.

Osszegezésképpen megállapithatjuk, hogy Tamás Alajos, a zeneszerző, Lac
Timae Petri c. alkotásával döntő lépést tett előre életcélja, a népies indítás'ú.
magyar passió felé. Mi, hallgatók és kritiicusok a legnagyobb érdeklődéssel vár
juk ezirányú munkálkodásának végső gyümölcsét.
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(J a p á n k a r m e s t e r a Z e n e a k a d é m i á n.) Alig néhány héttel az
után, hogy Takahiro Sonoda varázsos zongorajátékát ünnepeltük, másik honfi
társa is eljött közénk, hogy a távoli Japán fejlett zenekultúrájáról tanúsá.got
tegyen. Takashi Asahina zenekari est jére zsufolásig megtelt a Zeneakadémia,
már csak azért is, mert a műsor japán mű (Akutagava három vonószenekari
darabjának) bemutatóját igérte és mellette Mozart d-moll zongoraversenyét és
Csajkovszkij VI. szimfóniáját. Akutagava zenekari darabja némi csalódást oko
zott, hiszen a nagy mesterségbeli tudással megkomponált mű semmi ujdonság
oal nem szolgált: hagyományos iskolán nevelkedett zeneszerző európai hatások
ban bővelkedő alkotása csupán. De már eközben feltűnt a japán karmester
kalligrafikus vonalvezetése, csodálatosan szép kifejező gesztusai és szuggesztü:
temperamentuma. És e kedvező benyomásainkat még elmélyítette Mozart ver
senyművének dirigálása közben. Régen hallottunk Mozartot ilyen légies finom
.ságglJl, ilyen kimunkáltan megszólaltatni. Pedig az elhangzott d··moll. verseny
mű szerzőjének egyik legnépszerűbb és legismertebb zonqoraversetuje.

Keletkezésének körülményeiről meglehetősen keveset tudunk, csupá)~ az
öreg Leopold Mozart utal rá lányának írt bécsi levelében. "Tegnap (178,5 feb
ruár) l5-én - írja - megint hangverseny volt a színházban. Fivéred új nagy
d-moll versenyét játszotta." Aztán még egy kicsit feloldottabb, atyai büszkeség
gel hozzáteszi: "Mennyei élvezet volt."

Valóban, ·Mozart ezidőtájt alakított ki művészetében valami olyan tartást,
amelyet mennyeinek lehet nevezni. Szenvedés és feloldás dialektikájn jellemzi
ezt a magatartást s a d-moll zongoraverseny tragikus indulását is hasonló
alapállás színezi kifényesedő dúrrá az utolsó tételben. E megvigasztalt, fellé
legző műformát elsősorban a zeneköltő megváltozott életkörülményei magya
rázzák. Mozart ezekben az években aratta nagy bécsí sikereit, ekkor kompo
nálta a nagy c-moll szonátát, 'még két másik zongoraversenyét és a Haydnnak
ajánlott vonósnégyes-sorozat utolsó három darabját. És mindjárt hallgas.suk
meg, hogyan vélekedett viszont Haydn Mozart művészetéről. " ... Istp-n színe
elott kijelenthetem önnek - mondja L. Mozartnak -, fia a legkiválóbb zene
szerző, akit személy vagy név szerínt ismerek. lzlése van és azonkioii; a legna
gyobb zeneszerzői tudása."

Japán vendégünk ebben az ízléses kimunkáltságban követte leghivebi>cn a
bécsi mestert, Kicsít ugyan letompította a zenekar fényét és túlságosan előtér

be állította a zongorát, de ezt a megoldást is hítelesnek éreztük. Antal Imre, a
versenymű szólistája, éppen ebben a kíemelkedő helyzetben igazolta nagyra
hivatott tehetséqét és tudását. (Szeretnénk azonban megkérni, hogy más ká
dencíákat játsszék, mert a jelenlegiek kirívóak és nem ís túl szépek.t

Végezetül Csajkovszkij Pathetikus szimfóniáját vezényelte Tukuslvi ASllhina
- nagyon érdekesen. Szinte a végletekig túlozia a mű romantik'-l~ elemeit,
ezért aztán az első tétel sejtelmes alaptónusát unalmasnak, a harmadik téter
hatalmas fokozását pedig démonikus őrjöngésnek éreztük. Lehet, hogy Japán
ban az ilyen és ehhez hasonló megoldások ragadják meg jobban a közönséget,
hozzánk azonban közelebb áll a hagyományos ískola interpretácíója, amely a
feltörekvő ember és az élet harcát állítja a mű középpontjába. Mert ilyesfor
mán az utolsó tétel halált szimbolizáló elhanyatlása szerves része a mű egészé
nek és nem tűnik öncélú kinövésnek.

(K ó s a G y ö r g y: L a o da m e i a) Kósa György zenei életünk egyik leg
szimpatikusabb alakja. Sokan emlékeznek még nagy~zerű Bach-"délutánjaira",
amikor eljátszotta az egész Wohltemperiertes Klaoier., vagy egy-egy új művé
nek nagysikerű bemutatójára. Művei, különösképpen dalai, az új magyar ze
netermés igen jelentős alkotásainak számítanak. KüZönösen érdekes, hogy Kósa
György volt az egyetlen, aki Bartokot az irreális mitikus világba is követte.
(Gondoljunk Bartók Zenéjének misztikus hangulatára, vagy a Cantata Proju
nara.) Kósa aikotásainak: legjavában mindig érezni bizonyos elvonatkoztatást,
nem menekülést, inkább töprengő, tétova keresgélést. És ez nemcsak érde
kessé, hanem mindig feszültté, nyugtalanítóvá teszi kompozicióit. És ez különös
képpen érződik a Babits-versre komponált Laodameiában. A költő is, a zene
szerzői is eljutna oda,
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Hol körbe kerül a Styx vize hétszer
s ugat a kapunál háromfejű eb,
hova senkise jut soha kétszer:
a legszebb s a legközelebb,
hol az árnyban az árnyak álmai járnak,
hol a vágyra a vágyak vágyai várnak,
ahol álmokról álmodnak az álmok,
van-e létezőbb hely s léttelenebb ?"

s aztán zenében megismétlődik a befejező, csodálkozó kérdés: van-e létezőbb

hely s léttelenebb? Szerencse, hogy amit Babitsnál már kissé öncélúnak ér
zünk, az Kósánál megtelik színes zenekari elemekkel és egyre hatásosabb,
félelmetesebb kórusrészletekkel. Expresszionísta zene ez, de több is: a XX. szá
zad emberének töprengő, megoldást kereső befeléfordulása. És ez emeli Kósa
zenéjét hiteles kortörténetté.

Örültünk a ritkán hallott mű megszólalásának és kíváncsian vártuk Róza
Fq.jn szerepléséi is Mozart: A-dur hegedűversenyében. (Annál is inkább, mert
a kitűnő szovjet művésznő David Ojsztrah tanítványa.) Nos, várakozásunk csa
lódássá változott. Mert mind a Bartók Béla nevét viselő kamarazenekar, mind
az Udvardy kamarakórus nagyon gyenge teljesítményt nyújtott. Kár, mert a
tehetséges vendégművész és a pompásan megkomponált Kósa-mű több fárad
ságot, több előkészületet érdemelt volna.

(H a n g ver s e n y e k r ő l - r ö v i d e n.) A Filharmóniai Társaság zene
kara. a belga vendég-karmester, André Vandernoot vezényletével terjedelmes
műsort játszott végig: első felében klasszikusokat, Mozartot és Beethovent, a
második részbe;n a tegnap modernjeit: Richard Strausst, Debussyt, Raveit. Beet
hoven III. Leonóra· nyitánya szép és mutatós volt, a különben sem jelentős

fiatalkori Moza.rt-művet (A-dur szimfónia) azonban mintha a karmester is, ze
nekar is únta volna. Strauss, Debussy, Ravel talán közelebb áll Vandernoot
szívéhez: a Don Juan, á, Faun délutánja és a Daphnis és Chloé (a második) 
kivált az utóbbi kettő - megérdemelten aratott sikert.

Nagy, és régi pesti szereplése, lemezei és híre alapján indokolt várakozás
előzte meg a kiváló lengyel zongoraművésznő, Halina Czerny-Stefanska föl
lépését. Szóló-estjén Chopin-műveket játszott, zenekari estjén ugyancsak Cho
pin e-moll koncertját szólaltatta meg. Az elsőn, kivált az elején - sajnos ezút
tal is a zeneakadémiai székek recsegtetése és a közönség fegyelmezetlen izgése
mozgása kőzött ~ egy kicsit fáradtnak látszott, hogy azután fokozatosan főlen

gedve végül a huszonnégy prelüd élményi előadásával ajándékozzon meg. Já
tékának finomságát, valóban chopini jellegét élvezhettük zenekari estjén is (bár
mintha zenekar és szólista közt nem mindig lett volna föltétlen összhang).

Hogyan kell Chopint játszani? - erről az utóbbi időben sok vita folyt. Az
eszményi előadás, úgy véljük, az, ahogyan maga Chopin játszaná a műveit; s ez
aligha volna azonos a mai ún. objektiv iskola modorával, már amennyire egy-

• korú dokumentumokból, beszámolókból Chopin játékáról tudunk. Érzelem és
értelem, odaadó líra és virtuóz fölény olyan egyensúlyát, ami magának Cho
pinnak a "stílusát" jellemezhette, mai interpretátorai közt alighanem Czerny
Stefanskának sikerült a legjobban megközelítenie; ő ma a "legchopinibb" Cho
pin-játékos.

A Magyar Allami Hangversenyzenekar április 6-i estjén első számként Láng
István három tételes Concertojának bemutatóját hallhattuk: Tehetséges szerző

érdekes műve, mely útkereső bátorsága miatt akkor is nagyobb elismerést ér
demelt volna a közönségtől, ha nem volna olyan arányos, erőteljes és tartalmas
mü, mint amilyen.

A "hűvösebb" kezdet után a közönség is belemelegedett, amikor Enrico
Mainardi, a világhírű gordonkaművész Schumann Gordonkaversenyét szólaltat
ta meg. A művet szerzője 1850 körül komponálta. aRkor tehát, amikor első je
Iét érezte később elhatalmasodó elmebajának. A gordonkaversenyen is érezni
itt-ott a rémületes kór nyomait: hatalmas, széles ívelésű nekifutásokat unalma.
variálgatások, fájdalmas megtorpanások követik. Érezni, hogy Schumann nem
csak alkotott már, hanem heroikusan újra élte önmagát, még 'egyszer, lutoljára.
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Mainardi valóban minden elismerést megérdemelt varázslatosan szép és hiteles
játékáért. A Hangversenyzenekar is nagyszerűen szerepelt, a karmester, Fejér
György pedig MendeIssohn tündéri Olasz-szimfóniájának remekbeszabott elő

adásával aratott megérdemelt nagy sikert. (Rónay László)

FRANCIS BACON EMLÉKEZETE. Most ünneplik az újkor hajnalának
egyik legnagyobb szellemét, Francis Bacont, aki négyszáz évvel ezelőtt: 1561.
január 22-én (29?) született, mínt az előkelő Lord Nicolaus Bacon, angol ki
rályi pecsétőrnek második fia. A modern idők hatalmas fellendülésének és ha
ladásának látnokát és előharcosát ünneplik benne. A középkor alkonyán jele
nik meg, amikor már dereng az újkor hajnala. A két világ mezsgyéjén bele tud
nézni a lemúlt világ életébe, a cambridge-i Trinity College-ben megismerkedik
a régi aristotelesi skolasztikával, melyet éles eszével csakhamar felfog, de szí
vében már ekkor elfordul tőle - mint később titkárának, Rawleynek megval
lotta -, mert ez a filozófia csak vitatkozásokban rnerül ki, ám az élet tevé
kenységére meddő hatást gyakorol. De sasszeme bele tud nézni a kezdődő új
világba is, látnoki szelleme megpillantja annak napsütéses, ragyogó útját és
pillanatra sem .habozik ezen az úton megindulni.

Bacon magával hozza a középkor tudásvágyát és fanatikus hittel hirdeti,
hogya föld meghódítása és benne az ember boldogsága a tudástól függ! A tu
dás hatalom, mellyel a szebb jövőt meg lehet alapozni. Mély lelkesedéssel tölti
el korának első tudományos sikere, a könyvnyomtatás, a puskapor és az irány
tű feltalálása, ami olyan perspektívát nyit lelke előtt, mely fanatizmussal s a
jövőbe vetett bizalommal tölti el, Az újkor nagy haladásának, a kultúra és
technika fejlődésének képe kiszíneződik képzeletében és megjövendöli azokat
a hatalmas modern találmányokat, a tudomány új vívmányait, melyek a jö
vőben előbbre viszik az embert.

Ennek az új kornak nemcsak látnoka, 'hanem előrnunkása is akar lenni.
Szilárdan tartja az elvet, hogy nem a régi tudományok, hanem az új tudomá
nyos módszer útján valósulhat meg mindez. A régi tudás csak fogalmakkal dol
gozott - tanítja -, az újnak ellenben a természethez magához kell fordulnia.
Az új tudományos reform, az "Instauratio magna", a tapasztalati rnódszer. az
indukció által valósul meg. A skolasztika - moridja Bacon - nagyon elhanya
golta a tapasztalati megismerést, e ezért meddő maradt. Az új módszer a té
nyekből, a természet jelenségeinek megfigyeléséből indul ki és jut el a termé
szet törvényeinek megismeréséig. Ennek a megismerésnek útját vázolja fel a
Novum Organon círnű művében, melynek már a címe is az Aristoteles Iogiká
jától való elfordulást fejezi ki. A dolgokat úgy kell venni és megismerni 
tanítja -, amint vannak, csakis akkor találjuk meg az új természeti törvé
nyeket, melyek az emberiség és a kultura fejlődésére érvényesíthetők, Ennek
az új világnak akar ő munkása lenni műveivel, tudományával.

Bacon a filozófia mellett jogot tanult és a közéletben, a politikai érvénye
sülés útján kereste boldogulását. Fiatalon lett koronaügyész, ügyes és diplo
matikus forgolódásaí révén megtalálta az utat a felső körök felé. Majd a par
lament tagja lett és most már gyorsan haladt a rangok és címek létráján fel-'
felé. Ebből az időből való Letter of Advice to Queen Elizabeth círnű írása, ami
kor még élt Stuart Mária, E művében azt ajánlja a királynőnek, hogy vallási
kérdésekben ne intranzigens módon járjon el, hanem taktikúval ; a régi hitűek

ellen mérsékelt, toleráns magatartást tanúsítson, elégedjék meg egyelőre az új
alakulások vallási szabadságának biztosításával. Az idők majd úgyis kezére
játszanak a katolikusok rovására. Tanácsolta ennek rnegfclelően a felsöbbségi
eskü szövegének módosítását is a megjelölt cél érdekében. Am a parlamenti
képviselők privilégiumainak megcsorbítása kérdésében szembekerült a ki
rályné tetszésével. meg, úgy látszik, a parlament egyes tagjaival is.

Igy történt, hogy a parlament eljárást indított ellene. A vád az volt, hogy
mint lord-kancellár egyes szabadalrnak engedélyezése körül, mint legfőbb bíró
pedig egyes perekben megvesztegethető volt. Bacon elismerte, hogy tényleg
fogadott el pénzt az érdekeltektől, de azzal védekezett, hogy csakis a döntés
után, mint ajándékot, ez tehát semmiképpen sem oefolyásolta határozatait. Az
itélet mégis elmarasztaló volt. Megfosztották állásától, 40,000 font pénzbfrságra
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kötelezték és bödönbüntetést rótta-k ki reá. A közvélemény azonban nem for
dult el tőle teljesen, hiszen abban az időben szokás volt, hogy sikeres perek
vagy engedélyek elnyerése esetében ajándékot adnak a bíráknak vagy hivatal
vezetőknek. A király kegye nyilván erre való tekintettel egy-két nap múlva
már kiszabadította a Towerből, de Bacon egészen visszavonult a nyilvános mű

ködéstől. Ot év múlva halt meg, 1626. április 9-én, váratlan meghűlés következ
tében, amit egyik tudományos kísérlete következtében kapott. Egy kakast tö
mött ki hóval, hogy megfigyelje, mennyire késlelteti a hideg a rothadási fo
lyamatot.

Az újkor hajnalának e nagy prófétája és gondolkodója a vallás kérdésé
ben - ami bennünket még közelebbről érdekel - igen érdekes elveket val
lott. Kózmondássá vált alapelve: "Leves gustus in philosophia movere [ortasse
ad atheismum, sed pleniores haustus ad religionem reducere", vagyis: "Felüle
tesség a bölcseletben lehet, hogyateizmusra vezet, de alaposabb elmerülés ben
ne visszavezet a valláshoz" (De dignitate et augmentis scientiarum, I. 5.). Elle
ne volt minden elf'ogultságnakés vallási vitának. Hagyjuk a vallást érintetle
nül, vallot-ta, s nekeverjünk bele tudományt, minta skolasztrkusok, mert ez
hitetlenségre vezet. De megfordítva is, a vallást se vigyük bele a tudomá
nyokba, mert ez meg képzelgésekbe sodor. O maga Isten Iétét vallotta, úgy
vélekedett, hogy ez a kinyilatkoztatásból világos. Szerinte azonban az emberi
ész is eljuthat Isten létének felismerésére. A kereszténység sajátos tanításait
értelemmel felfogni és igazolni nem lehet, ezért a hitet el kell választani a tu
dástól. De Bacon elfogadta annak lehetőséget is, hogy az igazság lehet kettős:

valami lehet a hit szerínt igaz, de a tudomány szerint téves, vagy megfordítva
is. Ennek a "kettős igazságnak" feltevését a katolikus gondolkodás, mint tud
juk, nem fogadja el.

A múlt század elején érdekes ötlet azonosította Bacont Shakespeare-rel, ami
nek alapjául a Hamlet előadásainak plakátjai szelgáltak. Az első példányok
ugyanis a szfndarab írójának őt tüntették fel, Shakespearet pedig rendezőnek

nevezték. A későbbi plakátok azonban már csak rnellesleg említik Bacont, míg
végül csak Shakespearet mondják a darab szerzőjének, Bármi legyen itt az
igazság, bizonyos, hogy Francis Bacon jelentősége és nagysága nem a dráma
írás terén, hanem a tudományok új alapra helyezésében domborodik ki.

Bacon annyira bízott az emberi ész erejében, hogy ezt nagyhatalomnak
mondotta: "Tantum possumus, quantum scimus", akkoro a hatalmunk, amek
kora a tudásunk! E hatalomnak apotheózisát rajzolja meg Nova Atlantis című

utópisztikus művében, melyben egy távoli sziget titkát írja le, ahol tudósokból
álló társaság alkot államot. Ezen a szigeten valósul meg Francis Bacon álma,
a boldog újkor, ahol a tudás uralkodik, a tudomány az élet vezérlő csillaga és
az emberi boldogság forrása.

Mindenesetre Francis Bacon az az úttörő elme, aki a középkor és az újkor
küszöbén megsejti. meglátja s ogyben elő is készíti a későbbi idők kulturális
és társadalmi, valamint szédületes tudományos és technikai haladását. Való
ban megérdemli, hogy születésének négyszázéves jubileuma alkalmából az
egész emberiség hálával adózzék emlékének. (Erdey Ferenc)

"KRISZTUS PILATUS ELOTT." Idén 80 éves Munkácsy Mihály világhírű

festményc: a "Krisztus Pilátus előtt." Művészí ereje teljében, 1881-ben festette
a nagy magyar mester a párisi Sedelmeyor műkereskedő megbízásából. Az év
forduló alkalmából nehéz lenne valami lényeges újat írni erről a nagyszerű al
kotásról, hiszen már keletkezése korában köteteket kitevő krátikák jelentek meg
róla. Ezért a következőkben csak arra szorítkozunk, hogy- a korabeli magyar
sajtóból felelevenítünk egy csokorra való érdekességet, "ami a művészettörté

notből kimaradt".
Munkácsy Krisztusáról az első hazai hír 1881 közepe táján bukkant fel. E

szerint a képet a párisi Sacre Coeur templom számára akarták megvenni. de
Munkácsy nem egyezett bele az eladásba: "attól félt, hogya templom a forra
dalmi negyedben építtetvén. az sok mindenféle esélynek van kitéve, s meg
akarta menteni képét az ilyen esélyektöl". A bécsiekben nagyfokú irigységet
keltenek a kép párisi sikeréről és Munkácsy népszerűségéről érkező híradások.
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A bécsi sajtó gúnyos húrokat penget: "A francia koronagyémántokat csak ak
kor fogják eladni, ha Munkácsy már kiválasztott magának nehányat saját
használatára ... A ,Krisztus Pilátus előtt' círnű képpel más terv van. Elpusz
títhatatlan templomot építenek számára aranyból, jáspisból és lápís-Iazulból,
ebben oltárt emelnek Munkácsynak, Grévy áldozatot mutat be ..."

De a gúnyos tréfálkozásr egyszeriben felváltja az elragadtatás hangja, mí
helyt meg is látják a képet. A tulajdonos műárus ugyanis világkörútra indít
ja a képet, s az első állomás éppen Bécs. 1882 első hónapjaiban van itt kiál
lítva, s ekkor már azt olvashatjuk, hogy "a bécsieklet valósággal lázba ejtette,
folyvást egész tömegek látogatják, s a festmény este villamos világítás mellett
is látható". A királyi pár is megtekintette a festményt, s most már csak egy-két
irigykedő bécsi festőművész ironizál. Makart például egy estélyen így szóno
kol: "Uraim! Éjnek kell lennie, hogy Friedland csillagai ragyogjanak. Úgy
látszik, hogy némely kollégánk már nem tud villamos világítás nélkül színe
zésre szert tenni."

Magyarországon pedig - jellemző módon - tüstént bizottság alakul a ha
zájába látogatóba készülő művész ünnepélyes fogadtatására. Hiszen miután a
világ felfedezte Munkácsyban a nagy művészt, a kiegyezéses Magyarország is
szívesen felfedezi benne, hogy magyar. Február 17--én érkezett meg Munkácsy
feleségével Budapestre. Ugyanakkor jött meg az "annyit emlegetett festménye
is, melyre nézve rnínd határozottabban nyilatkozik a vélemény, hogy a képző

művészet legnagyobb remeke". A képet a "sugár-úti" rrrűcsarnokban állítják ki,
alkotóját pedig igazi "magyaros" agyonzsúfolt ünnepeltetésben részesítik. Az
"indóházban" a képzőművészeti társulat, a zenede küldöttsége, az egyetemi
ifjúság s tisztelőinek sokasága fogadta. A főváros közgyűlésén díszpolgárra
választják, miután előzőleg az asztalos-ipartársulat már megválasztotta dísz
tagul, mint volt asztalost. Egy vasárnapon délelőtt ment végbe a koszorúk' és
díszokíratok átadása a műcsarnokban,ahol a művészt a képzőművészeti tár
sulat nevében Ipolyi Arnold püspök üdvözölte, s Keleti Gusztáv olvasta fel a
művészek által aláírtemlékiratot. Következett a különböző ezüstkoszorúk át
adása, este pedig az egyetemi ifjúság f'áklyásrnenetet rendezett. Másnap bankett
volt a Hungáriában, este jelmezes estély a műcsarnokban (a kiállítottlrep ter
mében l), ahol is Munkácsy Rembrandt jelmezében jelenet meg. A népszínház
díszelőadásokat rendez Munkácsy tiszteletére; színre kerültek: A szép asszony
kocsísa, Igrnándí kispap, Árva Zsuzska ...

A képzőművészett társulat Hungária-beli díszlakomáján az első felköszön
tőt ugyancsak Ipolyi Arnold püspök mondotta, de beszélt Trefort kultuszmi
niszter, Kamrnermayer Károly polgármester és Jókai is, s kiosztottak ikét al
kalmi költeményt is, az egydlcet Tárkányi Béla kanonok írta "Venite adoremus"
címmel, a másikat Szász Károly református püspök.

Fényes bankettet rendezett a Nemzeti Kaszinó is. Itt "Károlyi István gróf
volt a főszónok. Munkácsy megköszönte, "hogy egy művészt, ki nem dieseked
hetikősökkel, magas korökben ily magyar szivélyességgel fogadtak". - Rad
vánszky Béla báró megnyugtatta: "Aki ősei közé Rubenst, Rafaelt, Rembrand
tot, Murillot számítja, annak családja igen régi".

Az akkoriban valóban nehezen megbocsáthatónak tűnő családi csorbát
egyébként a király már előzetesen sietett kiköszörülni: magyar nemesség ado
mányozásával, És mint hazánk feudális visszamaradottságának külföldi hírére
jellemző adatot érdemes feljegyezni, míként kommentálták ezt az eseményt a
francia sajtóban. Az egyik francia lap azt írta, hogy Munkácsy báróságot ka
pott, mire a "Gil-Blas" lap így "helyesbített": "Ferenc József király nem ado
mányozta ugyan Munkácsynak a báróságot, de egyszerűen visszahelyezte őt

ama méltóságába, mely őt születésénél fogva megillette. A nagynevű művész

fia Munkács vára volt urának, Munkácsy bárónak. Az atyja meghalt, mielőtt

ő megszületett volna, és rnidőn a világra jött, anyjának búnrészességével a ro
konok eltitkolták a gyermeket. Munkács várában egyasztalosnak adták át;
szülei ismeretlenek lévén, ő a születési anyakönyvbe egyszerűen Mihályriak
volt beírva. Míkor aztán világot látni ment, társai születési helye után Mun
kácsy Mihálynak nevezték el, és a fiatal asztaloslegény végképp el is fogadta
e nevet a nélkül, hogy sejtette volna, hogy ez őt törvényesen megilleti. A bű-
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nösök egyike ezelőtt két évvel halálos ágyán elárulta a titkot, és miután a
bírói vizsgálat ki derítette a tények valódiságát, Munkácsy Mihályt visszahe
lyezték a bárói méltóságba, amely őt születésénél fogva megillette, egyúttal
visszakapta, Munkács várának, ősi' családi fészkének utaságát is, hova ő ez
előtt néhány napja fényes bevonulását tartotta, jobbágyainak lelkes ovációi
közben."

Mindebből annyi volt igazság, hogy Munkácsy t szülővárosa, Munkács, is
meghívta, s dtt is fejede1mi fogadtatásban volt része. Érkezését azzal is meg
ünnepelték, hogy Literaty képviselő, az ünnepélyek főrendezőjének közben
járására e napok alatt szünetelt az adóvégrehajtás. A munkácsi díszlakomán
Jókai 'mondott pohárköszörrtőt: "Mint hajdan a názáretbeli világuralkodó a sze
retet vallását hirdette, úgy hirdetjük mi a testvérszeretet politikáját, és ahogy
az győzött, fog győzni ez is. Róma elpusztult s Pilátus emlékét az a pohár víz
tartá fönn, amellyel kezét megmosta, de a testvérszerétet világalkotó politiká
ja megmarad, rnert az államférfi bölcsességével, a költő tollával s a festő ecse
tével küzd érte". A rnűvész szülőházát emléktáblával jelölték meg, melyre
Szász Károly disztichonját vésték: "Honszerző Arpád e helyütt pihené ki nagy
útját, - Sas szeme itt villant ősi hazája felé; - Itt született Munkácsy Mi
hály, innen kele útra, - S új eszményi hazát hódíta lángecsete".

A fővárosban is még tovább folytatodtak az ünneplések. Majláth György
országbíró ünnepi fogadásári Liszt Ferenc bemutatta legújabb zeneművét. "ün
nepi hangok Munkácsy tiszteletére." Lakomát adtak még: Andrássy nuntszter
elnök s az országgyűlés. S valószínűleg mindez még folytatódott volna, ha
Munkácsy a további fárasztó ünnepeltetés elől március l-én vissza nem me
nekül Párizsba.

S miközben az alkotót ünnepelték. a tömeg özönlött a kép megcsodálásá
ra.. Naponként háromezernél több volt a látogatók száma. A tolongás oly nagy
volt, hogy egy este a kép előtti korlátokat is széttörték, s rendőri karhatalmat
kellett igénybe venni a rend fenntartására. Az egy teljes hónapig tartó kiál
lítási idő alatt a képet 100.000-nél többen tekintették meg. A belépőjegyekből az
összes bevétel 38.422 forint volt s még míntegy 3-4 ezer forint az eladott fény
képekből; ebből 10.983 forint illette a képzőművészeti társulatot, holott az évi
költségvetésében a műcsarnok tiszta jövedelme míndössze 4000 forintra volt
becsülve. Adóra 1400 forint ment el.

A kiállítás közben mozgalom indult az iránt, hogya képet a magyar ál
lam vásárolja meg: Kovács Zsigmond veszprémi püspök volt az első, ki e
célra a Pesti Napló szerkesztőségéhez1000 forintot küldött, őt Wahrmann Mór
követte hasonló összeggel. Maga Trefort kultuszminiszter lépett az ügyben ösz
szeköttetésbe Sedelmever műárússal, de a távirati válasz elutasító volt: "A
nagy képet semmi áron sem szándékozom eladni." Jövedelmezőbbnek igérke
zett a kép további utaztatása. Március 21-én a képet le is szerelték, különleges
fahengerre csavarták s nagy ládábacsomagolva elszállították külfőldre. Lá
dástól 30 rnázsát. nyomott, s 400.000 forintra volt bíztosítva.

Munkácsyt annyira meghatotta az itthoni szíves fogadtatás és a kép ha
talmas közönség-sikere, hogy hálából a kiállítás után saját személyét megillető

jövedelmet festészeti ösztöndíj alapítására fordította. Párizsból levelet intézett
a képzőművészeti társulat igazgatójához, Perlaky Kálmánhoz, s ebben bejelen
tette: "Hogy hálámnak némi loifejezést adjak, elhatároztam, hogya következő

10 évre két, évenként 6-6 ezer frankból álló ösztöndíjat tüzök ki ..."
A kép pedig tovább folytatta világhódító körútját. Két teljes évig Angliá

ban volt kiállítva, itt 160.000 forintot jövedelmezett, s ezen felül a párisi
Waltrier által készített kitűnő rézmetszetéből 600.000 forint értékűt vásároltak
meg. Ezután következett még a németországi kiállítása, s végül l834-ben a fila
delfiai John Wanamaker nagyáruház-tulajdonos 120.000 dollárért megvásárolt
tulajdonaként Amerikába került.' Hosszabb amerikai körút után a filadelfíaí
áruház legfelsö emeletén nyert elhelyezést a későbbi eredetű másik világhíres
Munkácsy-képpel, a Keresztre feszítéssel együtt. 410x630 centiméteres terjedel
mével egy egész falfelületet foglal el, s csak a húsvéti időszakban teszik hoz
záférhetővé az áruház vúsarló-közönségc számára. Mindenesetre megfelelőbb
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helyet érdemelne, mert itt a belőle kiáradó vallásos áhítat kellemetlen üzlet
szaggal vegyül.

Érdemes még megemlíteni, hogy a harmincas években Boldizsár István fes
tőművésznek, a Wanamaker-család személyes Ismerősének kezdeményezésére
mozgalom indult, hogy Budapestre szállítsák s itt újból kiállítsák a nagy Krisz
tus-képet. A tulajdonos-család, melynek egyik hölgytagja Magyarországon is
megfordult, ehhez ellenszolgáltatás nélkül hozzá is járult volna, végül is azon
ban bürokratikus nehézségen múlott, hogya terv nem válhatott valóra.

(Kunszery Gyula)

XIV. SZAZADBELI GYÖRI KODEX A KREMSIERI KöNYVTARBAN.
Köztudomású, hogya török háborúk és szabadságharcok után a Mátyás-kori
négy millióról másfél míllíóra apadt Magyarország lakósainak száma. Az elnép
telenedett Nagy-Alföldön a rnohácsi vész előtt a falvak épp oly sűrűen sora
keztak egymás mellé, mint a Dunántúlon. Temes megyében 22 város, 990 hely
ség, Bács megyében 16 város, 316 helység, a tőle különálló Bodrog megyében
12 város, 213 helység volt." És ez az országépítő nép a tudományok mezején
sem maradt el más országok fiai mögőtt. Csak Dunántúl nyugati részéből,

Győr, Moson, Sopron, Vas megyéből 1526-ig ötszáznál több diák tanult külföl
dön az egyetemi anyakönyvek bizonysága szerínt.?

Ennek a tudományszeretetnek, könyvmegbecsülésnek egy ismeretlen győri

emlékére hívom fel itt néhány szóval a figyelmet. Az olrnützi érsekség krern
sieri könyvtárában van egy hártyalapokra írt és gyönyörű rajzokkal díszített
kódex. A betűk formája és a rajzok stílusa a kódexszakértők bizonysága sze
rínt ama vall, hogy ez a könyv a XIV. század elején készült, mert vonalveze
tési technikája szoros rokonságban áll az avignoni pápai udvar hasonló alkotá
saival. Fejezetcímei, iniciáléi a rnínáaturművészet remek alkotásai vörös, kék
színben, gazdag aranyozással. A nagy gonddal készített könyv a Biblia latin
szövegétfartalmazza.

Egykori tulajdonosrairól és későbbi sorsáról az első két lapon látható fest
mény és bejegyzés tájékoztat bennünket. Az első oldalon az Előszó felett ennek
szövegétől elütő folyóírással, de még a középkorból ez a bejegyzés olvasható
latinul: A győri ferences atyák Szent Erzsébet-kolostorának Bibliája. Ugyan
ezen oldal alján pedig színtén latinul: Én Agoston győri püspök, ezt aBibliát
átvettem a ferences atyák győri Szent Erzsébet-kolostorából és itt sajátkezű

aláírásommal kötelezem magamat, hogy ugyanannak vissza is adom. Az 1450.
évben a Boldogságos Szűz Mária ünnepe előtt való napon.3

A középkorban a győri ferences kolostor a város keleti oldalán közvetlen
a várfal mellett állott a mai Rákóczi Ferenc utca és az Uj világ utca kereszte
ződésénél, a későbbi Stadel-gépgyár telkén. Az említett Agoston püspök nem
más, mint Salánki Agoston, a Hunyadiak egyik jelentős híve, a közéletben is
országos tekintély. l447-ben ő váltotta ki Frigyes császár kezéből Győrt, amit
még Erzsébet özvegy királyné zálogosított el l440-ben.4

A kódex további sorsára az eredeti Előszó elé beragasztott lapnak képe és
szövege vet világot. Ez a néhány sor elmondja, hogy Borhy Mátyás, a magyar
országi mariánus ferencesek tartományfőnöke l595-ben, 75 éves korában, köze
ledni érezvén élete végét, szeretete és bizalma jeléűl ezt aBibliát Zokoly Pé
terre bízta megőrzés végett. Az egész lapot festmény tölti ki - az említett
szöveg is ennek keretébe van illesztve -, amely festmény szobájában, asztal
mellett ülő ferences szerzetest ábrázol. Előtte az asztalon könyvtartóra helye
zett, nyitott könyv látható. A szoba bérendellése is aprólékos gonddal van meg
festve: látható az abrosszal leterített asztalon még feszület, homokóra, szem
üveg, kisebb könyv, a háttérben pedig könyvespolc könyvekkel, üvegedények
kel, gyertyatartóval. A könyvállvány mellett ólomkarikás nyitott ablak. Az asz
tal mellett ülő szerzetes arcvonásai annyira egyéniek, hogy bizonyára magát
Borhy Mátyást ábrázolják,

Tudjuk, hogy Győr l594-ben török kézre került. Kétségtelen, hogy a kó
dexet a menekülő szerzetesek vitték magukkal és Borhy Mátyás a veszedelmek
míatt bízta azt Zokoly Péter őrizetére. Hogy ez ki volt, hol lakott, arról nem
.szól a feljegyzés.
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A háborúk viharaiban sok minden elpusztul, elkallódik, gazdát cserél, A
győri kódex viszontagságos sorsát is sűrű sötétség borítja másfél századon ke
resztül. 1740~ben bukkan elő újra, amikor annyi más kulturális kincsünkhöz
hasonlóan már ez is külföldi gyűjtemény büszkesége. Az első lapon ugyanis,
amelyen a győri kolostor tulajdonjoga és Agoston püspök elísmervénye olvas
ható, oldalt újkori írás arról értesít bennünket, hogy e kódexet 1740-ben az
egyik Waldstein gróf az olmützi püspökség kremsieri könyvtárának ajándékoz
ta," Ma is ott van. Ez a szép magyar emlék nem hagyott nyugton, amióta tu
domást szereZltem létezéséről.6 Kérésemre az Országos Széchenyi Könyvtár
fényképeket szerzett róla, hogy a mai nemzedéknek legalább e képek alapján
fogalma legyen az eredeti mű szépségéről. (Erőss István)

J e g y z e t e k: 1 Csánki, Magyarország történelmi földrajza a Hunyad1ak korában.
(Bp. 1894) II. k. 861. Ugyanez a sűrűség kimutatható a többi megyéböl is. - 2 Abel J., Ma~
gy.arországí tanulók külföldön. (Bp. 1890-1002) I-IV. k. - Veress E., Olasz, egyetemeken
járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai. (Bp. 1941) - 3 Biblia claustri beate Eliza
beth ord. pat. mínorum de Jaurino. - A lap alján: Hanc Bibitam recepi ego Augustinus
episcopus, Jaurinensis de conventu pat. min. claustri beate Elizabeth de Jaurino et ut
eidem claustro restí tuator, ob hoc me hic manu propria subscrípsí. Anno mcccc quinqua
gesírno, In profesto beate virginis Marie. - A középkor'í nyeívszokas szerirrt a megkülön
böztető jelző nélkül említett Szűz Mária-ünnepen általában szeprember 8-ikát értették. 
4 Teleki, Hunyadiak kora. II. 46---418. - 5 Hic liber sacrae Scripturae ... Anno 1740 ab Ex
cellentissimo DD. Comite de Waldstein, Affine Ceisissimi principis Episcopi Olomucensís,
Jocobi Ernesti, Eidem Celssmo Princlpi pro Bibliotheca Ep:Lscopali hic Cremsirii perenna
liter donatus fuit. - 6 Századok (18931) 762. hívta fel rá figye~memet.

JEGYZETLAPOK. (Az utcafestő dráma.) Egy rejtvényfejtő mozgósítja iro
dalomtörténész barátomat, s az viszont engem. Kitől, honnét való a következő

strófa:
Száz földi fénye ég a pesti estnek,
S minden utat halvány rózsásra fest
A nagy, gyönyörű dáma: Budapest!

Otthon, jó ösztönnel.u-ögtön Juhász Gyuláért nyúlok. A vers címe: Buda
pest. Szonett; az idézet az utolsó tercmája. A költő megérkezik a fővárosba: ez
a "tartalom". Hogyan jöhetett? A legjobb esetben gyorsvonaton. S micsoda
.apokalipszis, mícsoda mítoszi élmény ez Juhásznak ! "A pirosszemű szörny vad
törtetéssel - Az óriás hományba berobog" ... Kilép a, pályaudvar csarnoká
ból: "hívólag integető paloták"; nem Párizs, a ,;nagy álmok szigete", de azért
ez is valami nagy, valami elragadó: a város, egy kicsit a Város rokona ... Mi
lyen megható ez az egész rajongás! Meg ahogy szegény Juhász Gyula, 1906-ban,
úgy elbódul az élménytől, hogy valami képtelen képbe zavarodik, nagy, gyö
nyörű dámává álrnodva Pestet, amint éppen rózsaszínre festi az utakat ...

Milyen naivság, milyen ostobaság. Még egyszer el kell olvasni. Milyen ava
tag; de milyen megvesztegető. szomorú bel canto; mulyen vonzóan, milyen
menthetetlenül szép. Míért szép ? Tudom, hogy gyermeteg vers, bágyadt, sze
cessziós, ráadásul a végén a képzavarával. Mégis, menthetetlenül szép. Miért?
Mert Juhász Gyula hangja. Kérlek, ne magyarázzatok semmit; mínden ellen
vetést tudok. Mánden hibáját ismerem.

- Tehát?
- Tehát a következő három napban csak JuJhász Gyulát olvasok.
(Zárójelben: akinek megvannak "Juhász Gyula Összes Versei", kérem, ke

ressék meg benne, 1915-ből, a Sebesült oímű szonettot. Ha valaha ilyesfajta an
tológiát szerkesztenék, odatenném ezt a verset közvetlenül a Rámbaud híres
szenettja, A völgy alvója mellé.

"Milyen olcsó" - mondhatja valaki, absztrakt undorral. Igen: olcsó, mint
.az a szegény alvó sebesült volt 'a Szent Demeter temploma előtt; mint az em
berélet mindig, ágyúk elé pazarolják. Olcsó? Megindító, nagy, hatalmas 
és végtelenűl, nagyon-nagyon emberien szerény, Szinte ügyefogyott csöndesség
gel tud remekműveket írní.)
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(Az önérzet fonákja.) A nemzeti önérzet szép dolog; de mint a legtöbb szép
érzésnek, ennek is akadnak groteszk megnyilvánulásai. Íme ez utóbbiak gyűj

teményéből 'két eset; ma már inkább komikusan hatnak, de szereplőik annak
idején véresen komolyan vették őket.

Az egyik 1o'J7--ben történt; néhány tekintélyes, művelt római elhatározta,
hogy előadatja Mozartegyík operáját. A közönség föllázadt; tumultus keletke
zett és parázs tüntetés, Mozart és néhány híve ellen.

Úgy vélték, zenét csak olasz muzsikus tud szerezmi, és aki holmi "északi"
zenélkért lelkesül, az csak rossz hazafi lehet.

A másik eset színhelye Párizs; idő: 1822. Angliában híre járt, hogy Fran
ciaországban, a 'klasszicízrnus és a drámai hármas egység hazájában kezdenek
szabadabb szelek fújni az irodalomban; a színpadon már előfordulnak olyan
darabok, melyekriek cselekménye nem harminchat órán belül játszik, és nem
mindvégig ugyanazon a helyen. Az angolok elérkezettnek látták az időt, hogy
betörjenek a francia deszkára. Átkelt egy társulat a Csatornán, azzal az eltö
kélt szándékkal, hogyapárizsiaknak Shakespeare-t játsszák, átdolgozás nélkül,
eredeti angol nyelven.

A Perte-Saint-Martin színházban léptek föl, hatalmas botrány kőzepett. A
közönség rothadt almával és záptojással dobáita meg a színészeket, ezzel is ta
núsítva hagyomány-hűséget.A második előadást már meg sem lehetett tartani;
Shakespeare féLbeszakadt, helyette francia színészek francia darebot adtak elő,

a közönség kívánságára.
Zajosan tüntetett az ifjúság is. Sokan ezzel a jelszóval: "Le Shakespeare

rel, a gaz Wellington szárnysegédével !"
Ami némi kis tévedés: Shakespeare aligha harcolt Waterloonál Napóleon

ellen. De az efajta időbeli eltolódások ilyenkor nem számítanak.

(Távlat és utókor.) "Maholnap ötven éves vagyok, és úgy érzem, nem csi
náltam semmit" - mondja író barátom. Ingerülten sorolja műveit: mí ez? 
semmi, próba, kísérlet... vacak, vacak - mondja dühösen. És kezdi, hogy ki
mindenki halt meg nála jóval fiatalabban. s nagy művet hagyva maga után.
Shelley, Keats, Byron, Csokonai, Petőfi, Rimbaud, és így tovább ... "De én 
mondja - én a felét sem csináltam meg annak, amit akartam. Mit valósítot
tam meg a terveimből ? S lesz-e erőm, időm, módom legalább valamit pótol

.ni ? Száz évvel ezelőtt ötven esztendősen egy író már öregnek számított, pályá
ja alkonyán volt; én meg mintha most kezdenérn" ...

Optikai csalódás, hogy olybá tűnik előttünk, pályánk delén, vagy azon is
túl talán: semmi egészet nem csináltunk? Vagy csak posthume kerekednek a
törött, csonka művek egésszé ?

(A kötelesség öröme.) Joubert francia moralista volt, Gondolatai a tizen
kilencedik század elejének maradandó irodalmi kincsei. Egy 1810-ben írt leve
lében olvastam, és sietve közkinccsé teszem a következőket:

"Két csalha-tatlan módja van annak, hogy kedvünket leljük kötelességünk
ben. Az egyik az, hogy tökéletesen teljesítsük őket; mert végül is míndig szí
vesen csináljuk azt, amit j61 csinálunk. A másik az, hogy szemünk előtt tart
suk: mindannak, ami kötelességünk, kedvesnek kell lennie számunkra. Régi
bölcs mondás ez, s ön - akihez a levél szól: egy Ohenedollé nevű író - nem
is sejti, midyen meglepden könnyűek lesznek azok a munkák, amelyek iránt
eleinte a legnagyobb ellenkezést éreztük, ha jól elménkbe véstük ezt a gondo
latot; nincs is ennél fontosabb a boldogsághoz."

A boldogsághoz nyilván még sok egyéb is fontos. De, hogy ez is nagyon
fontos hozzá, az kétségtelen. (r. gy.)

•
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