
NAPLÓ
ISTENVARO EMBERISÉG. Az ádvent liturgikus ideje semmi más, mint

hosszúra nyújtott előünneplése a karácsonyi mísztériumnak. Az Isten leszállt a
földre, az Istenség második személye emberré lett és sátrat ütött közöttünk.
amint Szent János evangéliumának prológusa mondja (l, 14). A karácsonyi
misztériumot az ádventí időnek négy hete a várakozás jegyében ünnepli. Ezzel
Kapcsolatban a liturgia szővegeí sokszor szélnak arról, hogy az emberiség várt
valamit, várta azt, amit öntudattal voltaképpen nem ismert, vágyakozott vaía
mí magasabb, valami szebb utáln. Szent Pál pedig azt rnondja Jézus eljövetelé
ről, hogy elérkezett az idők teljessége. "Amiilmr elérkezett az idők teljessége,
Isten elküldötte Fiát, aki asszonytól született, s a törvény alattvalója lett",
abból a célból, hogy "az idők teljességével Krisztusban, mint főben foglaljon
őssze mindent, ami rnennyben és földön van" (Gall. 4, 4; Fil. 10). Szent Pál
törékeny papíruszra diktálta ezeket a mondatokat. Azt akarta velük mondani,
hogy Krtsztus megjelenése a földön a törtéoelrni események értelme, azoknak
középpontja. Sokatmondó szavak ezek, kevés szóval ritkán mondtak ennyit.
Akikhez a levelet írta Szent Pál, azok részben eredeteleg zsidók voltak, rész
oen pogányok, de mindnyájan ismerték az ószövetséget és megértették, hogy
kétezer éves hagyomány szer-int a próféták áhtal megjövendölt Messiás eljöve
teléről van szó.

Abban az időben azonban, időszámításunkelső századában ez a nép, Izrael
népe, az ószövetség birtokosa és őrizője, mélységesen csalódott volt. Krisztus
előtt l 67...Jben, amikor a szir-görög elnyomók ellen megkezdették a Makkabeusok
dicsőséges szabadságharcát, joggal gondoIhatták, hogy elérkezett a messiásí
kor. Küzdelmük eredménnyel végződött, országuk felszabadult és kormányzá
sát a Makkabeusok vették át. Az új pap-lkirályokról azonban csakhamar kide
rült, hogy nem ők az ószövetség folyamán annyiszor kílátásba helyezett Mes
síás: azaz a Nagykirály. az üdvösséget hozó, hanem kicsinyes, gyarló zsarnokok.
Főpapi jogot bitorló magatartásuk miatt Khirbet Qummn széktája ellenzékként
a sivatagba vonult. Míkor a rómaiak letaszították a Makkabeusokat a trónról
és az idegen származású Heródest tették királlyá, Izmeiben annál inkább vár
ták most, hogy az ŐS~ jövendölés szerint Judától elvétetett a fejedelmi pálca,
hogy eljött a Messiás ideje. Ebben nem is csalódtak, a baj csak az volt, hogya
Jézust megelőző században elburjánzott az apokrif irodalom, azaz olyan köny
vek jelentek meg, amelyek maguklat szentnek tüntették fel, mintha az ókor
valamelyik nagy embere írta volna őket, Mózes, Illés, Hénok stb. Ezekben a
hamisított művekben a Messiást mint földi uralkodót festették le, aki csodák
kal meghódítja az egészföldkerekséget. népét a ví lág urává teszi és evilági bi
rodalmat alapít. A jók érezték. hogy nem ez az a Messiás, akit a szentírás ne
kik kilátásba helyezett, de kisebbségben maradtak. Megvolt tehát a Megváltó
várása, de az eredeti kímyilatkoztatott eszme elferdült, antropomorffá vált és
polítíkaí tartalommal telítődött.

Valamilyen módon azonban istenvárásról beszélhetünk a nagy világbiro
dalom, a rómaiak sok népbőleggyéötvözött, eléggé egységes műveltségű, szí
gorú Iegyelemben tantott nemzetkonglomerátumánál is. A műveltek között
aligha akadt, papjaik között tán a legkevésbé, aki a Dégi políteizrnust, a sok
istenhitet tette volna magáévá. Az óriási birodalomban a sok különböző vallás
az istenek bámulatos sokaságát eredményezte. Ezért már a rómait megelőző

görög világbírodalom idején, azaz a hellenista korban, megtaláljuk az identifi
káció, azonosítás elvét és határozott törekvést arra, hogy egy főísten maradjon
egyedül a paritheonból. Zeus így a hellenek egyeduralkodó istene lett, a nap
isten (Hélios) a szdrekó, Serapís az egyiptomiaké, és Jahvét is, az ószövetség
Istenét ilyennek tartották. Kézenfekvő volt, hogy a különbözö kulturák e nagy
isteneit sokan egymással azonosnak vélték. Az istenvárás itt természetszerűen

találta meg a maga táptalaját. az emberiség éppen Knisztus eljövetele előtt

ismerte fel a sokistenhát esztelenségét és nagy összefogásokkal maga csinált
belőle "henotheiZJffiust", azaz "egyedi:stenhitet", hogy előkészítse az egy, igaz,
szellemi, világfölötti személyes Isten hitét: a monctheízmust,

Új vallási Irányzatok is keletkeztek azonban a Knísztus születése előtti és
utáni időkben. A nagy birodalom műveltebb rétegeit nem elégítette ki a henot-



heizmus sem. Pótlékot, vallásos elmélyedést a misztérlum-vallásokban talál
tak. Ezek mind kelet ősi kultúrnépeitől terjedtek el a bírodalomban, Görög
ország misztériumaí pedig '.Dhráikiából származtak, Éjjel rendszerint barlang
ban, vagy föld alatt épített cellákban gyűltek össze, a misztérium-vallás ugyan
is titkos vallás volt, a beavatottak nem mondhatták el, mi történt ott. A be
avatott az istenség erejénél fogva Újjászületett (palingenezia); a halál utánra
rnegváltást, örök életet igértek neki. A dél-itáliai Pyluhagorasról is elnevezte
magát egy mísztéríum-szövetség, melynek kimondott célja volt a "lélek meg
mentése" a másvilági büntetéseiktől: az isteni származású lelket ki kell sza
badítani a testből, hogy egészen tisztává legyen és mindent levezekeljen.

így már a Krísztus előtti századokban mindenfelé tapasztalható volt az
igény a magasabb lelki tisztaság iránt, a vágyakozás a másválági életre, a bű

nöktől való megváltásra. Szent Pál emberi zsenialitása és elméjének Istentől

származó megvilágítása kellett ahhoz, hogy ezeket az igényeket észrevette és
az addig erősen szemita ruhában járó evangélíurnot a mísztérium-valdások hel
lén köntösébe öltöztette, azzal, hogy rámutatott: az igazi "szótéria", a meg
váltás, nem álom. A másvilági élet nem ábrándozás; valóság immár a "palin
genezda", az újjászületés Krisztusban, akiben megtaláljuk az igazi mísztéríumot,

A keletről jött mísztéríum-vallások még más vala:mit is megadták, újabb
motívumokat az eddígiekhez: a vallás istene, a termékeny növekedés, vegetá
ció istene híveiért meghalt és feltámadott. így tartotta ezt a legelső, Rómába
elkerült misztéráum-vallás: az Attis-Kybeléröl elnevezett. Kybele volt a nagy
istenanya, Frigiában fekete meteorkő-fétis alakjában tisztelték. A római sze
nátus Krisztus előtt 205-ben a Hannábállal való végső leszámolásra készülvén
ezt a követ elhozatta Rómába. A "Magna Malter", az istenanya, a termékeny
anyaföld istennőjének párja a megtermékenyítő isten: Attis. A misztériurn
szülőhazájában, a kisázsiai fennsfkon, Frígiában jeges-havas tél után hirtelen
öltözik a tavaszi bő esőzés után a kopár föld a legszebb növényzet zöldjébe.
ezt úgy ábrázoltak, hogy Attis meghalt, de feltámadt. Mindezt drámai módon,
ötnapos misztériurnban meg is játszották. A halott Attis jellképeként egy fe
nyőfatörzset halotti leplekbe burkoltak, körülhordozták, megstratták, böjtöltek.
Hegyen-völgyön át rohantak, fuvolálk, dobok hangjai mellett, őrjöngve járták a
szent táncot, megsebezték magukat, ömlött a vér. Mikor az utolsó nap éjjeli
virrasztása, a "ponnyohis" végetért, hajnalban kihirdették: Attis feltámadt!
A gyász ekkor hirtelen örjöngő örömre fordult, bőséges Iakrnározást, mulato
zást, felvonulásokat rendeztek ezen a napon. Ez a vallás azt igérte követőd

nek, hogy arrnként Attis feltámadott, úgy menekül meg az Attis-hívőnek lelke
is az alvilágoól. A császárság kezdetekor, tehát a kereszténység bőlcsőkorá

ban, ez volt a hivatalosan leginkább támogatott mísztérium-vadlás. -
Hasonló módon beszélt az istenség haláláról és feltámadáséról az egyip

tomi származású Ozíris-Izís mísztéríum, mely már a Krísztus előtti században
eljutott Rómába is. Ozirist megölte a gonosz 'I'hyphon és holttestét felda
rabolta, Izis hosszú keresés után megtalálja és megsiratja, majd tetemét össze
rakva feltáJmasztja. Mindez előkészítette az emberiséget a kereszténységre: itt
valóban, reálisan, a tizenegy apostol és ötszáz más ember tanúságu szerint
ujra élt az, akit a próféták jövendölése szerint megöltek és aki meghalt a ke
reszten. És csodák, nem valami varázslatok és legendák kisérték azokat, akik
az első században, az apostolok korában és az utána következő nemzedékben
hirdették a nagy örömhírt: eljött az emberiség megváltója,

Perzsia is nagy mértékben kivette részét a talaj előkészítésből. amely a
Megváltó eljövetelét megelőzte. Misztériurn-vallásának, a míthracízmusnak el
terjesztésével a római birodalomba bevonult Mithra, a fénynek istene. Azt
mondták róla, hogy barlangban született, ezért követői is barlangban tartot
ták összejöveteleiket: hét fokozatban avatták őket Mithra, a napisten beava
tottjaivá. Ez az isten egész tiszta, magányos, szent. Az addigi mísztéríurn- iste
neknek mindnek van párja, neki nincs. Míthra hívői egymás között testvéri
szeretetre vannak kötelezve, közős szerit lakomáiukon a beavatottak kenyeret
és az ősi szerit ital, a "hl30ma", nektár helyett pótlékként bort kapnak, Mithra
szerit napja, a vasárnap, a Napnak napja volt. Irne, mindez, mint árnyék,
megint mennyí embert készített elő Krisztus igazságainak befogadására, aki
valóban élt. Ellenőrizhető, történeti valóság, akiről nem legendák szóltak, ha-
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nem ezer és ezer ember, tízezrek személyesen ismerték, hallották, csodáét lát
ták ; évtizedekig éltek százan és százan, akik tanúsították. hogy síketségüket,
vakságukat. inaszakadtságukat, vérfolyásukat ez az Isten embere gyógyította
meg. És ez az ember, ez a valódi Isten fia, csakugyan a hét első napján, va
sárnapon támadt föl, és a kenyér és a bor, amelyet rendelt, titokzatos eledel,
mely ő maga.

Ezekben és más vallásokban szóródtak szét Krli:sztus eliövetele idejére az
emberiség közott az igazság magvai. A katakombák egyházának legnagyobb
hittudósa, Origenes, használta a szót a ,.szétszóródott igéről" (logos sperrnatikosY
Ezek a magvak szóródtak szét a világ szántóföldjén. Pogány babonákban. rní
toszok istenlegendáíban, szent könyveiknek parttalan meséiben és pogány li
turgikus irnaszövegekben, sumír, óegyíptomí, babiloni, perzsa, hellén, szdr és
latin szövegekben rneg-megcsí.llannak a "logos spermatíkos", a széthintett
igéknek magvai. Az emberiség évezredele sötétségén át vár vágyaktól beragadt
szárnyakkal, bűnöktől ólom-nehéz testtel, sebzett lélekkel. Érezte, hogy na
gyobbra született s ezént eszményekben megközelítette az igazságot. Arnint
Vergilius negyedik eklogáiában a világszerte uralkodó hitet megíeta, hogy
szűztől születik egy gyermek, ak! visszahozza a földre az aranykort, amint ezt
a babiloniak, szirek, egyiptomlek htttók, ugyanúgy megtaláljuk a vér és kéj
orgtáí között az ókorban a tisztaságnak, a szüzességnek eszményképét, Rómá
ban a házitűzhely ístennőjének, Vestanek papnőicsak szűzek lehettek, akik nagy
rabecsült létezésükkel jelezték az emberiség vágyakozását a magasabb, töké
letesebb után. A hellén világ középpontjában pedig, Athénben, a fellegvárnak
az Akropolisznak ormán ott állott a város védóístennőjének, Athéné Parthe
nosnak, a szűznek a szobra, Történeti tény, hogy ez a szobor kelet felé nézett.
A felkelő nap felé. Senkisem értette míért, de a hellén léleknek ez a gigászi,
művészí alkotása kifejezte az emberiség vágyódását, álmát, hogy ott, messze
keleten válrk valósággá az emberfölötti.

És csakugyan ott keleten látta meg a napvilágot az igazi Parthenos, az
igazi Szűz, aki Istent hozta el az emberiségnek, aki után öntudatlanul sírt,
rnint a tékozló fiú hazája után. És a Logos, az örök isteni személy testté lett
és sátrat ütött közöttünk, és ekkor megjelent "üdvözítő Istenünk jósága és
emberszeretete és megmentett minket" (Tit. 3. 4). Az ige földreszállt és meg
adta életünknek magasabb értelmét: ez az ádvent és a karácsony tanulsága.

(Radó Polikárp)

A HOLTTENGERI TEKERCSEKRÖL világszerte számtalan értekezés és
könyv látott napvilágot. Az ezekről szóló Icönyvek, szakfolyóiratoleban közölt
tanulmányok száma ma már meghaladja a háromezret. Ebben a számban termé
szetesen nincsenek bent az újságokban, heti- és képeslapckban megjelent, szen
zációhajhászó és többnyire tévedésekkel teli cikkek, Égető szükségnek tett tehát
eleget a Gondolat Könyvkiadó, amikor igen tetszetős kiállttásban magyar nyel
ven megjelentette A holttengeri tekercsek címmel Millar Burrouis könyvét, a
The Dead Sea Scrolts-«. A könyvet Csaba József fordította, Hahn István írt
hozzá előszót, aki egyszersmind a Komoróczy Géza által fordított szövegeket
is átnézte, s aki a tekercsek fordítójának megjegyzése szerint "a magyar szö
veg megfogalmazásának érdeméből döntő részt vallhat sajátjának" (284. old.),

Burrows könyvét nem ok nélkül választották ki fordításra a nagytömegű

tudományos munka közűl. A szerző kezdettől fogva irésztvett a holttengeri te
kercsek kutatásában, értékelésében, a Chirbet Qumran környékén végzett ása
tások rnunkájában IS azok feldolgozásában. Könyvében tehát "első kézből" kap
információt az olvasó. De Burrows könyvének értéke míndenekfelett az, hogy
tökéletesen megbízható, itéleteiben óvatos, messzemenően tárgyilagos az övétől

eltérő vélemények megítélésében, s ahogy Hahn István helyesen írja elősza

vában: "Éppen ez a hűvös .tárgyílagossága és objektivitásra való törekvése teszi
az 1955-ben írt könyvet még ma is időtálló értókké" (4. old.).

Csaba József fordítása hűségesen adja vissza az eredeti angolt. A tudo
mányos világban kialakult, műszavak és fogalmak fordítása azonban nem egy
szer helytelen. Csak egyre szeretnék rámutatni: Burrows könyvében a teker
esekben szereplő ."tJhóra" szót igen helyesen fordítja ,.Law"-nak, azaz törvény
nek. Héber nyelvészeti szempontból ugyan lehet ezt a szót "tan"-nak is éritel-
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mezni, de a "thóra" a Ikésői zsidóság nyelvhasználatában és speciáldsan a qurn
rám esszénus szelotánál, nemkülönben a rnbbinusoknál az ószövetségi Szent
írást S azon belül különÖSIképpen Mózes öt könyvét, az abban fogJalt törvény
hozást jelöli. Nem helyes tehát azt egyszeruen "tan"-mal fordítani.

BUTTows könyvének azonban ma van már egy hiányossága. Az, hogy 1955
ben íródott, s a legutolsó közlés benne, mely a leletek értélkelésére vonatkozik,
1955. március 29-ről származik, De Vaux leveléből, rnelyben jelzi Burrowsnak,
hogya Ohirbet Qumranban folytatott ásatásokat "tizenkét napon belül !befe
jezzük. Nagyon érdekes volt és sok adatot fog szolgáltatrn a közösség életének
és történetének rnegismeréséhez" (65. old.). Igy is van, de ennek az ásatásnak
nemcsak a közösség életének megismerése szempontjából van döntő jelentősége,

hanem a tekercsek értékelése szempontjából is. BUTTows könyve igen sok preb
lémátnyitva hagy, nem aloar és nem is tud még abban az időben ~iszta ké
pet alkotni, vitás kérdésekben itéletet mondaní, Ezeknek nem kis része vég
leges feleletet adtak az ásatások, malyeket Ohirbet Qummnban fejeztek be
1955. tavaszán, (l. a magyar fordítás szakirodalmában is felsorolt tanulmányt:
Fouilles de Khí rbet Qumran. Rapport prélírnínaire. RB. 1956, 533-577. old.), s
az az újabb ásatás, melyete Qumrantól délre Ain Feska-han végeztek, s mely
nek beszámolóját a világhírű régész, De Vaux írta meg a Revue Biblique 1959,
225-55. oldalán .Fouilles de Feshka" címmel. Több tekercstöredék is főldol

gozásra Ikerült azóta, többek között olyan is, mely először tartalmaz a történe
lemből is ismert neveket, tehát nagyfontosságúak a szekta történetének és egyes
tekercsek datálásának kérdésében.

Nem kételkedem abban, hogy Hahn István, akinek a könyv megjelenésében
oroszlánrésze VaJD, ismeri ezeket a legújabb fejleményeket és csak sajnálorn,
hogy nem írta meg ezeket a könyvben külön függelékként. Az olvasók számára
többet jelentett volna ez az összefoglalás, és inkább maradt volna el egy-két
tekercsnek a fordítása, rnínt a Iegújabb eredmények feldolgozása, amire Hahn
kutatásai révén hivatott lenne. Ű különben Burrotcs-hoz hasonlóan szintén tar
tózkodó és óvatos itéletednek megalkotásában a könyvhöz írt Bevezetésben.
Azon nem fog Hahn csodálkozni, hogy bevezetőjének néhány állításával nem
érthetek egyet, hiszen ő kimondottan marxista álláspontról nyúl hozzá a teker
csek értékeléséhez (l2. old.). Igy pl. nem tartom egészen helytállónak azt a fel
fogását, hogya teológus kutatók egy részét már a 'leletek napvilágra kerülésé
nek híre is kényelmetlenség-érzettel töltötte el, hiszen az ásatásokban. a té
keresek feldolgozásában, azoknak hivatalos kdadásá'ban, stb. túlnyomó több
ségben kűlönböző vallású teológusok vállalták és vállalják a vezetőszerepet, ami
többek között a könyv végén közölt szakirodalomból is kívtláglíik. Tény, hogy
ezek a teológus kutatók rámutatnak azokra az eltérésekre, amelyek áthidalha
tatlan szakadéket képeznek a kereszténység és az esszénusok hite között, ez
azonban nem "feltűnő és túlzott buzgalom" reszükről (9. old.), hanem abból- kö
vetkezik, hogy voltak egyes írók és tudósok, akik túlkorán és alaptalanul azt
hirdették a leletek megtalálásakor. hogy megoldették a kereszténység "titkát",
mert az esszénus közösség és a kereszténység tulajdonképpen azonos és egy
(így pl. a párizsi Dupont SommeT professzor). Ternnészetes, hogy ezekre az 2.1
lításokra a keresztény teológusoknak válaszolniok kellett s em meg is tették a
Iegkomolyaob tudományos tárgyilagossággal és a tekercsek szövegeínek sze
rintünk megdönthetetlen bizonyítékaíval, Ha mánden kutató és aholttengeri
tekercsekkel foglalkozó író oly komolyan és objektiví.tásra való törekvéssel irt
volna e kérdésről, mínt pl. éppen Hahn István a bevezetőjében, akkor jóval
kevesebb lett volna a válasz is. Ű igen helyesen állapítja meg: " ... a kurnrá
niak nem keresztények voltak, a kereszténység történelmi előzményeinek sorá
ba tartoznak. A hasonlóságok tehát nem azonosságok, és a közös jelenségek az
új vallásban sokszor más formát, más hangsúlyt, más jelentőséget nyernek.
Nem arról van tehát szó, rnintha az i. e. I. században élt keresztényeket, egy
i. e. 80-ban vagy 63...ban 'keresztvefeszített "Jézust" sikerült volna felfedezni ..."
(11. old.),

Mert ha Imi am nem is fogadjuk el, hogya kereszténység csupán "egy tör
téneti fejlődési láncolat egyik láncszeme" (12. old.), azt egyáltalán nem tagad
juk, - hiszen az egész Ujszövetség kezdettől fogva hirdeti, - hogy igenis vol
tak az evangéliumnak történeti előzményei is. Ahogy pl. Szent Pál írja: "A
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törvény (itt is az Ószövetséget jelenti a "thóra", görögül ,,nOilIlOS" szó l) nekünk
nevelőnk. (paídagogos) volt Knísztusra" (Gal. 3, 24). Az Ószövetség, a mózesi
törvény pedig nemcsak az ószövetségi szentiratokra korlátozódik. S I8.Z ószö
vetségi, Krisztus előtti vallásosságnak, hitnek egyik jellegzetes képviselője ép
pen az a szekta is, mely Ohdrbet Qumran környékén élt és az ún. holttenge11i
tekercseket másolta.

Nem tudom, hogy csak a kezemben lévő példányban van-e így, de a ma
gyar kiadásnak és könyvnek nincsen tartalomjegyzéke. Ez pedig érzékeny hiá
nyosság, főleg akkor, ha - mint Burrows eredeti angolnyeívű könyvében is 
hiányzik a tárgymutató is. Mindent összevetve azonban tudományos irodalmunk
csak gazdagodott e rnunkának megjelentetésével. (Szörényi Andor)

AZ OLVASÖ NAPLÖJA. Jellemzők egy iköltőre az álmai? Talán. Petőfi a
szabadságról álmodott, Vörösmarty a nemzet sorsával, Ady az öldöklő szerelem
rőt jelenéseivel viaskodott. Berda József álombeli "Látomás"-a így hangzik:

Bikahajszoló bolond álmomban
fokhagymaillattól terjengő

lacipecsenyés sátrakat láttam két
méter hosszú tepsikkel; karaj, kolbász,
véres és májas hurka sült bennük,
szinte rotyogott valamennyi filwm falat a
bőséges zsirban ! ...

Vegyük hozzá ehhez a bruegheli bőségű vízióhoz Berda költészetének közísmert,
kedves témáit: a "meleg disznótöpörtyű nyálcsorgató Hlatát", a "fejedelmi ran
gú" tömött libát, melyből nyilván pecsenye lesz, a csülökpörköltet, s ennek
rangosabb rokonát, a birkapörköltet.

Kúnságiak büszke eledele, vastagsűrű

vörösborral ízesitett csodálatosság, 
csak csettintve illik ízlelni-enni téged!
Úgy böffenünk élvezésed által, mintha
túlvilági kedves bégetést hallanánk! -

valamint azemésztésre szerfölött kedvező, pajzán jánosretket, meg a különféle
,ibűvöletes borokat" (megannyi "unaloműző, szellemes társalgó, ! kivel beszél
geteni öröm, ! sőt: szerelmi révület !") - végül egyrészt a bőséges eszem
Iszom után megkönnyebbítő "reterátot", másrészt azokat a változatos szídal
makat és "rontásolkat", melyeket költőnk eredendő ellenségeire, étkeink-Itala
ink elrontóira szór: hentesekre, akik elfelejtik,. hogy legfőbb dolguk "Ízes'l'e
füstölni, sózní, Iűszerezni a kolbászt, - sonkát, oldalast l", s rníndazokra, akik
nek gondatlansága folytán

Sonka, karaj, tarja: mind-mind tejizűvé

változott. Mikor lesz a tej ize ezután
az egykor volt sonkához, karajhoz,
tarjához hasonló ízű végre? ! -

s íme, előttünk áll a gasztronómia költője, a jó zaftok, fűszeres falatok, zsíros
kenyerek, gombák és hozzá étvágygerjesztő seprőpálinkák és gyomorpezsdítő

murcik kedvelője és ünneplője; előttünk áll az a kép, mely Bema József neve
hallatára a Jegtöbb fölütetes olvasóban - többnyire egy mosoly kíséretében 
fölmerül.

Fölületes olvasóban, mondom; mert a kép igaz ugyan; de Berda Józsefban
egyebet sem látni, mint a has örömeinek, vagy éppenséggel az árnyékszékek
világának kőltőjét: vastag tévedés. De mielőtt rátérnénk arra, hogy míért té
vedés, és hogy Borda József mennyivel több ennél, vegyük először kissé ala
posabban szemügyre magát ezt a "gasztronómiai líráját": vajon nem több-e ez
is annál, aminek első, fölszínes olvasásra, s egy-egy kiszakított epigrarnmája
alapján látszik? Vegyük elő két utolsó kötetét (Ostor és olajág, 1957 és Igy igaz,
1961) s lássunk neki a vizsgálódásnak.

"Jóétvágyunk. nevében l" - ez a círne egyik, a ltbamájrizobtó magasztalásá-
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ra írott versének. Ez az ínyenc étel "úgy eltűnt, mint a mesebelí kámfor" 
sóhajtja a köLtő, majd fölidézi, mílyen is volt:

Libamáj apr6ravágva; törött borssal, párolt
rizsával s gyenge zöldborsóval, rókagombával
elegyitve tündököltél a tálakon valaha . . .

Ha nem hatna bizarrul a rizses Iibamájra vonatkoztatva, azt mondhatnám:
pátosza van ennek a három sornak. De az elégia pátosza, hozzá nem illő tárgy
ra alkalmazva: nem a humor egyik közismert forrása-e ez? Csakhogy Berda
József versében szó sincs ilyesmiről: nem holmi "tudós" knkevcrése ez a gro
teszknak; egyáltalán nem: a sorokban bujkáló meghatottság őszintének Látszik.
A gyanakvó olvasó erre ismét meghőkkemhet: hát akkor meg nem valamiféle
sajnálatos szellemi kiskorúság esetével állunk-e szemben, olyan infantilitással,
amely eszközeiben felnőtt, képzeteiben azonban megrekedt az evés-ivás ős-pri

mitív szféráiban ? A föltevés talán tetszetős, de mindenképpen hamis. Olvassuk
végig az említett verset, olvassuk el figyelmesen "az étvágy istenéhez" intézett
záró invokácíóját: "gyógyítsa meg végre a gonosz gyomorbetegeket s / hagyja
nak élni mínket is már, kik / az életre esküszünk I" Ez a vers az Ostor és olaj
ágban van; hadd idézzek csak egyetlen párhuzamot hozzá az Így igazból. "Egy
kendermagos tyúk dicsérete" hangzik föl, mely természetesen egykor majd
szintén "hasunk örömévé változék"; a költő bíztatgatja a tyúkot, csipegesse
csak a zsenge tavaszi füvet:

Oly különleges, olyan
friss csemege ez néked, mint nékünk az
újhagyma, saláta, gyenge hónapos retek, mely
mind-mind lelkünket s gyomrunkat egyaránt
deríti . . .

Amott azokról volt szó, akik "az életre esküsznek", arnitt a tavaszi étkek "lel
künket s gyomrunkat egyaránt derítő" öröméről, Mire vall míndez ? A konk
lúzíót is fogalmaztassuk meg magával a költővel: idézzük az Igy igaz "Gyöt
rődés" círnű versét. Ez is jellegzetes berdai nosztalgtkus-mérges "átok-vers"
amiatt, hogy egyik kedves csemegéje kiveszett a forgalomból. Érdemes teljes
egészében ide iktatnunk, márcsak mint a Berda-féle "bruegheli" realista festés
(és "zsíros" nyelvművészet) remek példáját is; figyelmünket azonban most
mégis elsősorban a vers végére irányítsuk, mert ott fedezhetjük föl ennek az
egész eszern-dszom-lfrának a mélyebb értelmét.

Meleg disznótöpörtyú nyálcsorgató
illata párolgott ki az utcára Rólenczék
ízre és fizimískára egyaránt mutatós
hentesboltjából akkor; - bácskai módra
készült, pirosra sült, pecsenyeízű

ételékesséq, s most, lám-lám, hiába
minden búcsújárás, nem tudsz Hy ízes
finomságot enni, még ha belépukkadsz is I
Ki gáncsolja, miféle ördögi szándék
ennek örömét, hogy éLvezhesd gyomrod
boldogságaként ? E mái, oly ritka
vendégként kérkedő töpörtyű is mind,
mind avas, majdnem hullaszínű már,
meLy étvágytalanná, gyomorbeteggé bitangol.
Mondjátok: míre való ez ? miért kell folyton-folyvást
átkozódni Hy hítványságok
míatt ? I - Ö, jóság szelleme: Étvágy I
emelkedj isteni rangra már és
vHágosítsd fel, javítsd meg már
a tintavérú eszelősöket I

Az étvágy "a jóság szelleme", melyet a 'költő "isteni rangra" emelne: ki ne
látná, vagy legalábbis ki ne sejtené, hogya töpörtyűhalmokmögül elődereng a
humanitásnak valamiféle, már-már antikos nemessége, valami olyan ember-
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ségnek az igénye, amelyben míndenkínekrésze jut a boldog szümposzionból, s
amelyben mindenkinek gondja is van rá, hogy ez a szümposzíon valóban bol
dog, derűs, örvendetes legyen? Berda vas-tag, holland-realista ecsetvonásokkal
dolgozik, de rníg a tál zsírjában hanyatt fekvő ropogós libát festi, lelkében meg
ható gyöngédséggel szinte az etruszk sírkamra-festmények koszorús-derűs túl
világi lakomájának eszménye lebeg. Nem, igazán nem egyedül csak a mohó
habzsolás és vedelés Iíríkusa, mint ahogy némely finnyáStkodók sznobízmusa
könyvélné el. Olvassuk el az Igy igaz kötetben az "Előszó" círnű verset, mely
ben éppen ezekkel a finnyásokkal perelve fejti ki a maga igazát:

"Nem fejlődik, csak hasán, torkán
keresztül nézi, szemléli a világot l"
- mondják rólad imitt-amott is. Hát mi
volna egyéb ez (ha valóban ennyi
.igaz benned is), mint az anyag
örömének dicsérete? l De te mindennél
többet _akarsz, többet, egyre többet; főként

emberséget minden időben . . .

Más szóval ezt így is mondhatjuk: humanttás. Az antíkok tudták, hogy az
étvágy nem szégyen, s lehet az élet megbecsülésének szertartása is; és hogya
közös evés-ivás még úgy sem közelíti szükségképpen az embert az állathoz.
mint a gasztronómiai örömök élvezése, hanem ellenkezőleg, lehet szeldemmcl
és szeretettel, udvariassággal és közösségérzéssel áthatott "lakoma" is, szel
lemi értékeket éppen az anyag segítségével mintegy "humanizáló" szümposzion;
nem szükségképpen kivetkezés emben méltóságunkból, hanem ellenkezőleg: le
het a humanista emberméltóság egyik szép, közösségben való megnyilatkozási
formája is, mely testet és lelket, gyomrot és szellemet valóban "egyaránt üdít".
Keressük meg az Ostor és olajágban a "Különös kaland" című verset, mely ar
ról szól, hogyan tér haza egy ilyen "lakomáról" a nyelvész, a szobrász meg a
költő:

Bartókról, Kodályról beszélgettünk, áradoztunk és
vitatkoztunk a késő éjszakában nagy hevülettel.
Minden szavunk a zene kullámaival hömpölygött kamasz-boldogan ...

Ha nem rohannának elő a túl lelkes csendháborftók igazoltatására a kerékpáros
rendőrök. s ha az egyik áradozóra jellegzetes rövid riadrágja helyett tógát kép
zelünk: e sajátosan hexameter-hangulatú szabad sorok akár az antik Róma va
lamelyik holdfényes utcaját is elénk Idézhetik. falernumitól fölszított kedvű

társasággal, amint éppen Catullus tüzét, Viagy Vergilius "lactea ubertas"-át
magasztalja.

S hogy mindez nem önkényes belemagyarázás, arról koronatanúként ismét
csak maga a költő vall; a költő, ákí sajátos és utánozhatatlan naivságában sok
kal kevésbé gyanútlanul naív, mint a fölületes olvasó gondolja: nagyon is jól
tudja, vagy inkább nagyon is jól érzi ezt az aritik rokonságát. Mert ha valaki
például az Igy igaz egyik kis versében ("Hálaként") talán véletlen rahibázás
nak vagyalkalomszülte ötletnek tartaná is a "latin lakoma" ernlegetését, az
Ostor és olajág szinte ráfelelő epigrammájából, a "Szeretet"-ből mindenképpen
meggyőződhetík a kapcsolat tudatos, és öntudatos vá11alásáról:

Legyek bármennyire inyenckedő,

élveteg eretnek,
mégis a Latin lelkület
lobogásával szeretlek l

E .Jatín lelkület" azonban nem tudós-humanista módra, szinte filoló
giailag kítenyésztett hajlam; Berdában minden bizonnyal előbb megvolt már
ez a lelkület, és csak utóbb nevezte el, csak utóbb eszrnélt rá sajátos latinítá
sára. Mível lehet ezt igazolni? Elsősorban azzal, amit versei, versrnondatai,
sőt rítmikája jellegzetes latinosságának mondhatunk, akár képeiben, akár kü
lönös inverzióiban, invokációiban, akár sorai lüktetésében, és versalkotásának
talán legalapvetőbb "fogásában", szabadverseit az antik strófák hangulatához
közelítő szoros átvonulásaiban nyilatkozik meg. Teljesen ösztönös nála ez a
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·"latin lélegzetvétel", vagy bizonyos, Baróti Szabón, Virágon, Berzsenyin átívelő

magyar-latin rítaníkaí, verselési és nyelvkezelésí, sőt képlátás1 hagyomány is
belejátszik: nehéz volna megmondani. Egy bizonyos: özönével idézhetünk be
lőle sorokat, részleteket, melyek jellegzetesen antikos hangulatúak s arra val
lanak, hogy költőjük valóban "a latin lelkület lobogásával" szemléli a valósá
got. íme néhány példa, az Ostor és olajágból: "Mint máshol! a hízott disznó,
neked félkenyered a gomba már, ! Bakonybél békés népe, - majdnem máso
dik aratásod! ! Áldjon is meg mindig a bőség gombában, gyümölcsben ! s ga
bonában egyaránt ..." ("Képeslap Bakonybélből"): ,,'Déli álmukat alvó hegyek
és ! erdők éneke zeng a Dunán át: j a Börzsöny küldí üdvözletét a Pi.lisnek !
Nagymarosról Visegrádra állandó! harangzúgások által ..." ("Visegrádi varázs
lat"); és az Igy igazból: "Lásd, teli van az én karnrám a föld ízes! ajándékai
val s én nem tudok velök mit kezdeni ! egyedül. Nosza légy hát segítségemre
bőséges I örömömben ..." ("Vendégszeretet"); "Döng a föld alattam most, hogy
verseid ! olvasom újra, érc-szavú költő, korán ! eltávozott bajtársarn e baljós
világban. I Ki hív szüretre ezután, s bőséges vacsorákra ? ! Kivel melegedek
össze megint, mondd? .." ("Bányai Kornél"); "Téged gyászolunk, legárvább,
Iegszárnkívetetetebb ! madara a madarak tarka sokadalmának ! ! Nem csipogsz
többé a többiekkel, de ! egy csupaláng lélek körmeivel ásott I hantocskát emelt
néked s pipacsot ! tűzött, szíve emlékeként, a közepibe!" ("Egy veréb halálá
ra"); vagy hogya nagy görög-latin elég1ai hang Berda-féle magyar változatára
is utaljunk, akár az egész "Vizafogó"-t ide írhatnánk, ezt a tájleírása pontos
ságában kivételesen szép költeményt:

. " Mint idegen arc,
úgy bámul most reám e vidék, mintha csak intene: nincs
mit keresned többé e tájon! Marnyica néni se mosogat már,
nem sulykolja a beáztatott ruhát a tavaszi parton: meghalt
ő is azóta, mint minden érzelmes s mulandó szépsége
e világnak, mely nem jő vissza soha már, akár a tündöklő ifjúság!

De, hogy egy lépéssel továJbb haladjunk e költészet látszólag egyrétü. való
jában azonban sokszálú szövetének fölfejtésében: ahogy az evés-ivás örömeit
zengő költőben az antik értelmű lakoma hurnanistáia, olyasformán rejlik a kó
"bor, hegyekben csatangoló, "túristll" Berdában a középkori goliárd költő lelke.
"Úgy eszek, iszok és ! nevetek mindnagyobb jókedvvel akár! egy csavargó
diák, ki állandó vakációnak ! véli mindig a világot" - vallja "Rövid nadrág"
című, jellegzetes viseletét megörökítő versében; s a "csavargó diák" kifejezés
bizonyára épp úgy nem véletlen itt, mint ahogyan nem volt véletlen a "Hála
ként" utalása sem a "latin" lakomára. Az Ostor és olajág egyik legszebb verse,
a BoI'SOS Míklósnak ajánlott "Képzelődés" így jellemzi a költő "lelke való
.ságát" és szenvedélyes természet-szeretetét:

Szobrász, ki túléled földi életem
s megmintázod majd, a magad mulatságára,
bátor ritmusú szobrom, ne feledd testem és
lelkem valóságát kifejezni: hogy hegyeket.
völgyeket, erdőket barangoló rövidnadrágos
kamasz voltam túl a férfiélet delén is, ki
fiatalos hévvel csaoaroqta a honi
tájakat, kopott, koldúsalamizsnás
hátizsákkal a hátán . . .

Nem a vasárnapi kiránduló lelkendezése, nem a modern városi ember kicsit
mindig légszomjas természet-habzsolása ez (gondoljunk csalk például aKalibán !
kötet fiatal Szabó Löríneére), hanem inkább olyan szerves, olyan mondhatní
létmeghatározó együttélés, együtt-lélegzés a természettel, amilyen Berda mesz
szí őseíé, a hasonlóan örök-kamasz, és hasonlóan "koldúsalaanizsnás" középkorí
vágáns diákoké volt: azoké, akik a tavasz első leheletére csapot-papot otthagy
va indultak kóborolni, s akiknek tavaszt ünneplő, ősz jöttét fájlaló hangja
máig is frissen hangzik felénk dalaik egy-egy ránk maradt gyűjteményéből.

Nem egy-egy goliárd tavasz-köszöntőnekmodern, golíárd-lelkű párja-e példá
ul a "Március végén" nyolc soros kis lelkendezése; nem ugyanolyan elemi
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nyugtalanság pezseg-e a "Vándorolj,képzelet !" sorabban ("Itt a jó idő / a ta
vasz felé nevető nap, a bőséges szabadság / sugarával ..."), tavasznak-szabad
ságnak ugyanolyan jelképesnél is több, már-már egzisztenciális kapcsolatával,
mint a Carmina Burana egyik-másik versében; s nem egy-egy bájos-egészsé-
ges középkori míníatúra májusi vidárrnságát idézi-e emlékezetünkbe "A pap
réti többszázéves tölgyfához" in tézett vers:

Oly boldogan falatoztam, iddogáltam
csodálatos lombsátrad alatt, hogy aztán
elszenderitettél s az édes ébredés után
úgy öleltem meg hálából széles
derekadat, mint boldogságom legszebb,
legigazabb je(Jyesét!

Nyilvánvaló, hogy itt sem kultúrélrnényről,kultúrhatásról van szó. A "Bor
ral enyelgés" latinra fordítva, latin nyolcasokba fogva nem azért illenék be
akármelyik goliard-gyűjteménybe, mintha Berda onnét tanulta volna ezt a
hangot, hanem azért, mert négy sorában ugyanaz a "goliiard-léleik" nyilatkozik
meg, amely a régvolt éhes diákok ételt-italt ünneplő kocsmai énekeit sugallta:

Életem legigazabb gyönyöre
s mégis legnagyobb gondja vagy.
Ha nem teremnél te sem: megölne
a hideg, a durva fagy!

A "latin" mellett Iakdk benne egy "goLiard". is: ez szólal meg télátkozó zsörtölő

déseiben. hol humorosan ("Orromra olvasás"), hol haragosan és nyűgösen ("Te
let átkozó", "Tél gyűlölete"); de ez a "középkori" lélek íratja vele egyik-másik
meghatóan meleg "franciskánus" versét is "kisebb testvéreiről", az állatokról
("Egy öreg lkutyáról", "Talán rokonunk ?", " Gyónás", "Verebekkel beszélő"); s
ez hallatja a harsány életkedv öblösen hahotázó, habzsolva örvendező fölkiál
tásait is, mint a "Kendemnagos tyúk dicsérete" végén:

S lám igy, ilymódon adsz te
sárgájában még gazdagabb tojást nékünk;
húsodnak több izt, puhaságot, hogy
hasunk örömévé változz s nagyokat
ihassunk túlvilági boldogságodra végül; -

vagy mint a "Gátlás nélkül" egy csipetnyit petőfies hetykeségű záró soraiban.
De él Berda József Iírájában a "latin" meg a "vágálns-diá!k" mellett egy

sajátosan magyar ízű-zarnatú, "reformikorin~k" nevezhető lélek is. Hangja a
dolog természeténél fogva elsősorban azokban oa verseiben szólal meg, amelyek
a leginkább közéleti jellegűek. Keresve sem találhatnánk beszédesebb példát
rá "A fóti találkozóra" círnű költeménymél, ahol maga a téma is különlegesen
sugallja ezt ahangvételt.

A soha ki nem alvó . lángnak, mely ,addig
lobog, mig él e hon a nagyvilágban:
Vörösmartynak hódol rendületlenül e mindtD
szebbre szomjas baráti kör, mikor évről évre
találkozik itt a szőlőt érlelő sugárzó
őszben a fóti domb megszentelt tetején, hogy
magábaszállván, meghallja a költő legfájóbb
intelmeit a haza sorsa felől.

Igy kezdődik a vers, annak a reformkori pátosznak modern változatú hangját
ütve meg, amely - főként Vörösmartyban - mélyen magába szívta, magába
asszírnílálta a korábbi Iatínos-rnagyar, és kiteljesedésében elsősorban Berzsenyi
hag,fományt; s ezzel az ismét csak reformkori zengzetű felszólítással zárol:
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De élni, élni kell! az értelem magasabb
vágya szerint: hogy lélek és test egyaránt
örvendjen s így népünk is vídánnabb sorsra vírrad tán.
Erre igyunk, erre koccintsunk barátaim e fóti
sziiret könnyű, de üde zamatú nedveit csurgatván, mint
áhítatos szertartáshoz tartozót, mely felett most
Vörösmarty Mihály bennünket megáldó
szent szelleme lebeg!

Valahányszor ember, haza, emberiség, munka, tisztesség, emberség nagy dol
gairól esik szó, többnyire fölcsendül Berda József soraiban a "jó mulatság, fér
fimunka" e sajátosan ref'onmkorías pátosza; akár "a munka igazának fényessé
gét" hirdeti ("Egy mintaasztalos fejfájára"), akár az ország új fölépítésének
szükségét hangoztatja ("Hajnalodásra"):

A rosszat, a régi romokat eltakaritani már
s az ujjongás állandó állapotának nagy építményét
építeni tovább mind magasabbra boldog
bizalommal: ez lett az országos feladat itt! -

akár az "itt élned, halnod kell" hűségéről vall:

Testemet-lelkemet adó áldott haza! Örize meg,
neveld csak holtíg hű gyermekedet, ne hagyj
egy píllanatra se eltántorodní tőled, s ha
egyebet nem, legalább egy sovány sírhelyet
adományozz nékem földed jóságos kötelékében!

Milyen és mikori élmények, milyen és míkor Vörösmartyval. Kölcseyvel
való találkozások alakították ki (s vajon valóban azok alakították-e ki) Berda
Józsefban ezt a "reformkori" lelket-hangot: megintcsak bajos volna megmon
dani. Egy bizonyos: ez a lélek ott él és olykor magas tűzzel lobog költészete
ben; rníntha az emberiség modern nagy eszményeit és a magyarság modern
nagy föladatait olyasféleképpen szemlélné és éíné át, ahogyan a maguk korá
nak eszményeit-föladatait reformkori költő-elődei; mintha emberség, világos
ság, szabadság, testvériség, emberméltöságot adó munka és helytálló tisztesség
értékeit és erényeit egyszer s mindenkorra azzal a "férfimunkás" lelkességgel
vallaná és gyakorolná, ahogyan ezek a I1égi költö-mesterek tanították rá - ki
tudja, talán még az iskolapadban. Azzal a meggyőződéssel, amelyet "Hivatás"
című verse hangoztat:

. " a munkát, mely egész embert kíván, úgy végezd el,
olyan csínnal és szerelemmel, ahogy családot alapít a
tagbaszakadt férfí, ki szereti asszonyát, - különben
te is torzó maradsz, olyan, aki még vásári
kikiáltónak is csapnivaló lesz, ha porondra lép.

De mindehhez még hozzá kell tennünk valamit: azt, hogy ezt a költői vi
lágot még legférfiasabb gondjaiban és fájdalmaiban is sajátos, gyermeki naiv
ság jellemzi: a költő állandóan szinte tapintásra kész közelsége a világhoz, hí
ven elvéhez: "Halálig gyermek maradni! Csupán! a gyermek világában élni!
Ezzel! törődj, hogy ne romolhass meg soha." A valóság megtapintásának naív
sága, és a lelki-testi tapintás-élmény kimondásának naívsága adja meg e köl
tészet sajátos. utánozhatatlan varázsát, s ez a közvétlenség tud bizonyos köl
törséget kölcsönözni még egyik-másik menthetetlenül prózai anyagból gyúrt,
vagy esetlenül szárnyatörött formájú (s ilyenkor legtöbbször rímes formájú)
versének, és erkölcsi hitelt, csípős élt adni még azoknak az epigrammátnak is,
amelyeknek csattanója csütörtököt mondott.

De, hogy ne ezzel a megjegyzéssel, hanem a gyermeki naivság egyik jel
lemzően barda-józsefi, szép képével búcsúzzunk a költötöl. hadd idézzük gaz
dag gomba-dicsérő Iírájából a "Legenda a pöfctcgről" címűt, melyben kedves
környezetében, a Nagyszénás oldalában, "pompásnál pompásabb pöfetegek".
közt lepjük meg, kedves foglalkozása, gombaszedés közben, valóságos Iauni
fickándozásban, mert hiszen ez a gombás látkép
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nagy örvendezés szemnek és
gyomornak, gyermeki játékra alkalom!
S mily inycsiklandozó illatot árasztott
e tudatlanoktól lefitymált eledel
az orrunk alá! Mohó rajtaütéssel
rohantunk reá s máris tele lett a hátizsákunk !
Mesejátékban csilloghat csak ennyi
képzelet, ily nagy nevetés! lelkendezés!
És megenni, megízlelni ezt a derűs

formájú növényi kácsát: ez aztán a boldogság!
Kóstold, kóstold csak meg, barangoló vándor,
eme árvákat is vigasztaló csemegét s ha
egyszer megízleled: nem párto/sz el tőle

soha többé! (Rónay György)

SZlNHAzI KRONIKA. Magyar bemutatóval rándult ki a Vígszínház az
Odry színpadra. Tóth Miklós .,Valaki hazudik" című két részes játéka, mintha
egy csapásra akarná megoldani azt a két feladatot, amelyet legtöbbször kérnek
számon a drámaírókon. Mai témájú és az ifjúság problémáival foglalkozik a
darabja. Nem kétséges, hogya szerző tiszta irói szándékkal fogott művének

megírásához, ezerett ezeket a fiatalokat, akikről ír és sok mindent tud is ró
luk. A kritikusok szerint azonban nem eleget és még amit tud, azt is rosszul
tudja. Ugyanakkor a darab vitathatatlan közönség siker, számtalan könnytől

nedvt?s, agyongyűrt zsebkendő bizonyítja ezt. Mi hát az igazság? Mint ilyen
esetekben a legtöbbször, valahol a középúton van. A kritikusok túl szigorúak,
a közönség pedig túl könnyen hatódik meg, ez azonban végülis nem olyan
nagy baj.

Hat munkáslányról szóla történet, akik egy szobában laknak, valamelyik
pesti lányszálláson és legtöbbet természetesen a fiúkról beszélnek. Az örök té
ma drámaivá válik, amikor kiderül, hogy valaki közűlük férfival volt az éj
szaka a könyvtárszobában. A bölcs-szigorú gondnoknő azt kívánja, hogy maguk
állapítsák meg: ki a tettes? Ellenkező esetben mindnyájukra akiköltöztetés
vár. Vitathatatlanul ügyes alapötlet, hiszen a detektívregényszerű nyomozás
során, amikoris "mindenki gyanús, aki él", kitűnő alkalom nyílik arra, hogl!
mindenkinek lelepleződjék a külön kis élet-titka, amelyről a többieknek eddig
fogalmuk sem volt, nem utolsó sorban azért, mert mindegyikük csak a maga
kisebb vagy nagyobb problémájával volt elfoglalva. Segítséget egyikük sem
akart nyújtani, kapni sem, legfeljebb a ruháikat kö!csönözték egymásnak. A
közös baj azonban most közösséggé formálja őket és édes-bús happy and-ben
találnak egymásra, sőt még a kis bűnösről .is kiderül, hogy nem is bűnös, hi.
szen titokban tartott férjével találkozott a könyvtárszobában.

Tóth Miklós jó mesterséqbeli tudással, biztos színpadi érzékkel, a feszült
séget végig fokozva pergeti előttünk a riportba illő történetet. Persze, akarva
nemakarva, a riport felszínességével. Dehát hogyan is lehetne egyetlen két és
fél órás játékban belesűríteni ennyi ún. "tipikus" mai lánysorsot (lehet, hogy
nem is olyan tipikusak?), amelyek mindegyike legalábbis nagynovellányi. Az
öregedő lány, aki pénzt kuporgat és képzeletbeli vőlegényéről mesél, a gyár
mellett technikumot végző, akit orvos vőlegényének társasága nem akar befo
gadni, a harmadik, aki züllött életmódját számolta fel (hogyan ?, miért? - ez
nem derül ki), a negyedik, akit teherbe ejtett aztán cserbenhagyott "vándor
madár" vőlegénye (a kisfiát titokban nevelteti), az ötödik, akinek férje már
van, de lakása nincs, és lánynak adja ki magát, hogya szálláson maradhasson
- kicsit sok ez egy darabba. Ekkora anyagot csak vázlatosan lehet odavetni,
az elmélyülésre nem sok a lehetőség. De lehet, hogy az író szándékában nem
is volt ennél több. És irásának tiszta, emberi a lel,egője, az erkölcsi jó, a segí
teni kész szolidaritás truuuisabbretuiűséüét hirdeti. Ezért érdemel elismerést.
A Vígszínház fiataljai jól helytállnak, Horváth Teri Rozálja emlékezetes ala
kítás.

Nagy hír előzte meg a Madách Színház kamaraszínházának bemutatóját,
William Gibson: "L'ibikóka" címü darabját. (Azok számára, akik nem akarnak
a lexikonban vagy a szófejtő szótárban utána nézni, eláruljuk, hogya billegő
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mérleg-hintát hivják libikókának.) A hir szerint Amerikában és Angliában há
rom év óta egYfolytában játsszák, és ezt el is hisszük. Gibson mlÍve jellegzetes
best seller darab," a best sellereic valamennyi szükséges kellékével. Olyan em
berekről szól, akikből sok ezer tucatnyi szaladgál odaát, az amerikai kontinen
sen, a két óceán között és nagyon hitelesen, nagyon val6szerűen vannak ábrá
zolva. Nagyon sok ember ismerhet bennük magára, vagy a magához hasonl6ra.
Ez a "best seller", vagyis "legjobban eladhat6" művek titka. Rendnerint nem
csak érdekesek, de alakjaik olyan élethűek, olyan "igazak" akárcsak a nagy
iróknál. Kellemes clrasni, vagy színpadon látni őket. Mi az hát, ami az igazi
művészettől, a remekművektől megkülönbözteti őket? Éppen az, hogy egyebek
sem, mint hitelesek. Az igazi művészet, az igazi irodalom is hitelesen ábrázol
de hozzáad még valami nagyon lénueaeset, ami esetenkint más lehet, de mindig
felkavar, megráz, átlugozza a lelkünket, gondolkodásra kényszerít, önmagunkra
döbbent vagy felfokozza az életérzésünket. A best seller ezzel szemben meg
nyugtat és hízeleg: lám a többi ember is olyan mint te vagy, ugyanazokkal a
gondokkal, bajokkal küszködik mint te, ugyanazok az örömei mint neked, a
világban azok a dolgok nincsenek rendben, amelyek szerinted sincsenek rend
ben és az van rendjén, ami szerinted is rend.1én val6.

Körülbelül ennyi tanulsággal szolgál Gibson kétszemélyes darabja a "Libi
k6ka" is. És ez még inkább kiderülne, ha egy rendezői (Adám Ott6) vagy szí
nészi (Gábor Mikl6s) félreértés eredményeképpen a színmű a budapesti előadás

ban nem változott volna szerelmi háromszög történetté, aminek az ír6 aligha
szánta.

Adva van, helyesebben adva volt (mint minden kétszemélyes darab, ez is
novellisztikus, a szereplők elmondják a történetüket) egy szegény diák, vala
hol Kaliforniában, aki az egyetemet sem tudta volna elvégezni, ha szerelmének
(későbbi feleségének) apja a h6na alá nem nyúl. Az öreg lehetővé teszi, hogy
elvégezze az egyetemet, hozzáadja a lányát és beveszi a j6lmenő ügyvédi iro
dájába. Hősünk pedig tizenegy év után rádöbben, hogy a self made man-ek
hazájában, Amerikában, ő voltaképpen egy kitartott lény, akire senkinek sincs
szüksége és minden sikerét másoknak köszönheti. Otthagyja az ap6st. a fele
séget és New Yorkba meneleül (itt kezdődik a darab), ahol egy a félvilági élet
ből már kikop6ban lévő szegény, beteges de "csupajóság" kis táncosnő j6voltá
b61 szerzi vissza megrendült önbizalmát. A szerencsétlen teremtést majdnem
tönkre teszi, mert elhiteti vele, hogy elválik a feleségétől és elveszi őt, holott
erre egy pillanatig sem gondol komolyan. Végül vissza is tér az elhagyott asz
szonyhoz, (bár közben valóban elválasztották őket), de nem az após irodájába,
hanem egy másik városba, ahol a maga erejéből teremti majd meg az eazisz
tenciáját.

Amint látjuk tehát, a new yorki - helyenkint kaméliáshölgyszerűenérzel
gős - kaland után, nemcsak hősünk válik a társadalom teljesértékű tagjává,
de a hagyományos elkölcsi rend is megkapja a magáét és érzékeny könnyeket
is hullathatunk a felhőkarcol6k rengetegében tovább kall6d6 kaméliás hölgyért.
Gibson elég ügyes ír6 ahhoz, hogy mindezt a val6ság hitelével tálalja fel és az
előadás tartamára kitűnően el is sz6rakoztat. Csak éppen azzal a többlettel
marad ad6s, amiről fentebb sz6ltunk. Hiszen persze, hogy szüksége van az em
bernek arra az érzésre, hogy nem hiába él, hogy várnak tőle valamit a többiek.
(Az ugyancsak amerikai Deal Carnegie egész könyvet írt róla és intézetek so
rában tanítja, milyen fontos az emberekben a "fontossági érzés", és hogyan
lehet azt a sikerünk érdekében kihasználni.) De ha erről az érzésről, és annak
kudarcár61 ír az ir6, szívesebben vesszük, ha úgy ir r6la, mint Miller irt "Az
ügynök halálá"-ban, ahol emberi megrendülést váltott ki belőlünk, és ahol
jobban lelepleződött ennek a "fontossági érzésnek" reménytelen énközpontú
sága is. Gibson javára legfeljebb az írhat6, hogya kis new yorki félvilági lá
nyon keresztül - ha kicsit érzelgősen is -, megmutat valamit ez önzetlen és
val6ban a mások felé fordul6 szeretetből is. Ennek köszönhető, hogy Váradi
Hédi felejthetetlen alakításában a lány alakja néha a darab fölé emelkedik.

Két klasszikus felújítás - egy Shakespeare és egy Ivloliére - tartozik még
a krónikához. Méltatásukon kivül az egybevetésük is érdekes feladat lenne, ha
nem lenne azúttal nagyon hálátlan feladat is. Ebben azonban Molil'~re-en kivül,
a darabját játsz6 színház is hibás.
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A Katona József Színház újította fel Shakespeare: "Mínden jó, ha jó a vége"
című vígjátékát. Az előadás valójában inkább bemutató, a darabot ugyanis ed
dig még csak egyszer játszották magyar színpadon, de akkor is egy német át
irás nyomán készült fordítás szövegével. Persze nem arról volt szó, mintha ak
koriban senki nem akadt volna, aki az eredeti angol szöveget le tudja fordítani.
Shakespeare legtőbb drámájából készült ilyen átírás a múlt század vége felé.
Nem azért, hogyaszőveget "kijavítsa", hanem a szcenirozás megkönnyítése
érdekében. Atcsoportosították a jeleneteket, lehetőleg egymásmellé rakva az
egy helyen játszódókat, hogy ne kelljen olyan sokszor díszletet változtatni. Még
a "Hamlet" sem kerülte el ezt a sorsot. Azzal, hogy Shakespeare nem ok nélkül
írta abban a sorrendben a jeleneteket, és hogy ez a szerkesztés éppoly lényeges
eleme az írói alkotásnak, mint maga a szöveg, az átíró nem törődött. Ma már
érezzük, hogy az eiaita önkényeskedés megengedhetetlen és a rendezők inkább
arra törekednek, hogya modern szinpadot idomítsák Shakespearehez és nem
megfordítva.

A feladat persze nem könnyű. A shakespearei színpadról majdnem minden
ki tudja már, hogy díszletek helyett feliratos táblák álltak rajta a helyszin és
környezet jelzésére. De az már nem annyira köztudott, hogy erre azért volt
szükség, mert Shakespeare színháza köralakú volt. Olyasformán festett, mint
a Fővárosi Nagycirkusz. A középen lévő, színpadul szolgáló kerek dobogón pe
dig még a legelőkelőbb vendégek is ott ültek, asztalok mellett kártyázva és pi
pázva, ha nem volt inyükre az előadott darab. Ilyen körülmények között nem
csak díszletezésről nem lehetett szó, de a színész szükségképpen a közönség te
kintélyes részének fordított állandóan hátat, aminek következtében döntő sze
rephez jutottak a szélesen ívelő taglejtések és a minél árnyaltabb deklamáció.
Ezeknek a tárgyi adottságoknak figyelembe vételével írta darabjait Shakespeare
és legkevésbé azzal törődött, hogyahelyszínek hogyan váltogatják egymást.
Ebben a tekintetben úgy dolgozhatott, mint ma a film vágója. A mai rendező

számára viszont - különösen ha nehezen válik meg a szokványos ezeenikai.
kellékektől - szinte megoldhatatlan problémát jelent ez a jelenetezés.

Nagy érdeme Várkonyi Zoltán rendezőnek. hogy ezt a problémát, szinte
Kolombusz tojása módjára megoldotta. Kirámolta a színpadról az egész törté
nelmi kelléktárat. Nincsenek nehéz bolti.vek, széles törzsű, nagy lombú fák, nincs
egyetlen szem bútor. Csupán csak néhány könnyen mozgatható színfal, amelyek
olyanok mint egy fregoli kabát. Csak ki kell fordítani őket és Párizs helyett
máris Firenzében vagy Rousillonban vagyunk. Más-más színnel odavetett egy
két ecsetvonás jelzi az új környezetet. Ez az egyszerű technikai újítás azt ered
ményezi, hogy szinte szárnyakat kap az egész előadás. Mintha éreznék a színé
szek, hogy magukra vannak hagyatva, szinpadi kellékek nem segítik őket, te
hát mozoqrü és szavalni kell. És még inkább ez lenne a helyzet, ha Várkonyi
és a díszleteket és jelmezeket tervező Köpeczi Bócz István a 'lJégsőkig követke
zetesek és elhagyják a naturalisztikusan hű, pompás ruhákat is és a díszlethez
illő stilizált rögtönzésekkel helyettesítik őket. Ezt a ragyogó komédiát így, akár
esetenként krepp papírbál összetűzdelt ruhákkal is eljátszhatnák, akkor is óriási
sikere lenne. Sőt, a színészek talán még felszabadultabban játszanának, komé
diáznának.

Ne felejtsük el: Shakespeare vigjátékaitól egyáltalán nem idegen a karsány
vidámság, nem idegenek a túlzó gesztusok és a torzító mímika. Shakespeare ko
médiáiban karikatúrát rajzolt a jellemhibákról, az emberi fogyatékosságokról
és a karikatúra, bármilyen jellemző és találó legyen is, sohasem fényképszerű

rűen hasonlít, hiszen különben megszűnne karikatúrának lenni. Aminthogy a
shakespearei tragédiák nem nélkülözhetik az emelkedett pátoszt, a vígjátékok
éppúgy nem nélkülözhetik a vaskos torzitást.

A Katona József Szinház előadásának talán egyetlen kis fogyatékossága (a
túl ünnepélyes ruhák mellett), hogyafőszereplők közül csak Kállai Ferenc és
Ladomerszky Margit meri teljesen vállalni ezt a vérbő komédiázást. A többiek,
Sulyok Mária, Törőesik Mari, Ladányi Ferenc, Mányai Lajos mintha küszköd
nének még egy kicsit a régi beidegződésekkel,mintha szégyelnék még egy ki
csit, hogy hiánytalanul átadják magukat az önfeledt shakespearei vidámság
nak. De még így is hosszú idő óta a legjobb Shakespeare vígjáték előadást pro
dukálják s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a közönség elragadtatása. A si-
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kerben természetesen döntő szerepe van Vas István új, vaLóban shakespearei
szellemű, a darab tragikomikus hanguLatát is finoman érzékeLtető és a szinpa
don kitűnően mondható fordításának. A magyar Shakespeare kiadás magyarázó
szövegében azt olvassuk, hogy a "Minden jó, ha jó a vége" Shakespeare ke
vésbbé népszerű vigjátékai közé tartozik. NyiLván azért, mert - Legalábbis Ma
gyarországon - nem adták még elő iLyen jól.

Sajnos, mindennek a sok dicséretnek még a töredékét sem lehet elmondani
a Petőfi Színház Moliére felújításáról, a "Képzelt beteg"-ről. Pedig ez a színház
is mindent megtett az eredetihez való hűség és a korszerűsítés terén egyaránt.
Bevették az eddig rendszerint elhagyott, pantomimmal és belettet tarkított fel
vonás közi játékokat, zenét és betétdalokat komponáLtattak hozzá (elég közepe
sekei), azon a címen, hogy Moliére ideJében is cincogott a színházban néhány
hegedűs és pikulás. (Ami igaz is, de Moiiére-ék: azért nem énekeltek, és ez nagy
különbség.) Mindez a nagy cécó és zenebona, ez a modern "musical comedy"-vé
átoperálás sem tudja megakadályozni azonban, hogy az előadás végén ne egy
fajta feszélyezettség érzésével hagyjuk el a színházat.

Mi lehet ennek az oka? Az, hogy az előadás helyenkint bizony egy kicsit
műkedvelő ízű, még nem elég magyarázat. Az okot mélyebben kell keresni és az
valószínűleg egy irodalomtörténeti legendával kapcsolatos, ameLyről még senki
se merte megmondani, hogy valóban csak legenda. Nevezetesen az, hogya "Kép
zeit beteg" a java Moliére vígjátékok közé tartozik. Pedig nem tartozik oda.
Moliére utolsó színpadi műve voLt ez, már halálosan betegen írta és dühös voLt
az orvosokra, amiért nem tudnak segíteni rajta. Ez jogában állt és szívesen el
is hisszük neki, hogy korának orvosai nagyjából és egészében iLyen üresfejű, vas
kalapos, pénzsóvár fajankók voLtak, amiLyennek ábrázolja őket. De Motiére nem
próbálja meg a velük szemben érzett ellenszenvét magasabb szinten "szubli
málni", nem keresi meg magatartásukban az áLtaLánost, az egyetemesen emberit,
hogy azt kifigurázza. Ű különlegesen az orvosokra dühös és nem jóindulattal, a
javítás szándékával kicsúfolja, hanem rosszínduLatúan nevetségessé teszi őket.

De nem jár szerencsésebben a másik figurával sem, akit gúnyjának céltábZájául
választott, magával a képzelt beteggel. Ma már ugyanis - éppen az azóta na
gyot fejlődött orvostudomány jóvoLtából - nagyon jól tudjuk, hogya képzeit
betegség, a hipochondria, egy fajta idegbetegség, ami a kivülállók számára
bosszantó, nevetséges, vagy terhes lehet, de semmiesetre sem jellemhiba. És ez
a lényeg. Hogy amíg a többi Moliére végjátékban és Shakespeare komédiáiban
is mindig valami áLtalánosan emberi gyöngeség lepleződik le és válik ne1Jl~tsé

gessé, itt egy inkább szánalomra méLtó alak futkározik előttünk és tűnik el
időnkint a kis ajtó mögött, ahonnan az igénytelenebb nézők körében felhangzó
nevetéssel sem igazolható anakronizmussal, (és ez már nem Moliére hibája) egy
angol WC dübörgése hallatszík minden esetben.

Ha színházaink úgy érzik (és helyesen érzik), hogy feladataik közé tartozik
a nagy klasszikusok megismertetése és megszerettetése a szinház új közönségé
vel, akkor meggyőződésünk szerint ezt a feladatot azon az úton tudják megol
dani, amelyet a Katona József Színház választott. (Doromby Károly)

KÉPZŰMŰVÉSZET.Oskar Kokoschka 75 éves. Az elmúlt hetekben töltötte
be életének hetvenötödtk évét Osloar Kokoschka, a nagy osztrák festő és író, 
korunk rnűvészetének egyik ..félelmetes csodája", ahogyan Else Lasker-Schiller
német költő jellemezte őt. 1836....ban született Pöchlarnban, egy alsóausztriat
faluban, művészetí tanulmányait Bécsben végezte. Az első világháborúban meg
sebesül, majd la drezdai akadémía tanára lesz. 'A 20-<as évek végén és a 30-as
évek elején újra Bécsben él, de közben megjárja Párizst és kis kézipoggyásszal
beutazza Spanyolországot, Portugáliát. Egyiptomot és Palesztinát. A Dollfuss
elleni rnerénylet után Prágába települ At (apja cseh volt), majd Csehszlovákia
feldarabolása után London lesz a lakóhelye, s az angol állampolgárságot is fel
veszi. A második vűlágháború befejezése óta Salzburgban és Romain Rolland
azilumában. a Genfi-tó rnelletti Villeneuve-ben él, itt festette meg néhány év
előtt ,.a therrnopüléi csata" c. óníási rnéretű képét. Mint a fenti lexikális rövid
ségű életrajzból is ,kitűnik, Kokoschka élete kalandos volt és .mozgalrnas - ez a
küzdelrnes, hányatott élet a kerete feszültségekkel teli, mélyen drámai és mé
lyenérzelrni művészetének.
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Munkásságának igen jelentős részét alkotják a portrék és önportrék. Ko
koschka "a rnűvészettörténet magy pszíchológus festői !közé tartozik" - írja
egyik mai magyar .méltatója. Németh Lajos. Arcképein a mélylélektani módszer
röntgensugaraival és végtelen rnűvészí szenzibilítással világítja át az ábrázol
tat, 'igy Karl Kraus osztrák írót,az orvos-természettudós Forel Agostont,
Masaryk Tamást, Pablo Casals-ot és a magyar műgyűjtőt, Nemes MarceUt.
Amit Leonhard Frank ír híres Német novellajában "arról a fiatal osztrák fes
tőről", aki "a portréban a lelkivilágot ábrázolja" - Kokoschkára vonatkozó
célzás. Modelljeinek jellemét nemcsak a leleplező arckifejezéssel, hanem a ke
zek és az ujjak megfestésével is érzékelteti. Egy népszerű magyar művészet

történet Kokoschka portréit jogg.al állítja Lorenzo Lotto legszebb arcmásai
mellé.

Emlékezetesek londoni, prágai. velencei, amsterdami, monte-carlo-i, lyoni,
biszkrai, konstantinápolyi városképet és az Alpok hideg fényben ragyogó csú
csairól festett tájképei is. Csendéletei (191ü-12 körül) a Iegkülönösebbek; mínt
ha alohírnísta műhelyben járnánk - 'egyik képén pufók puttó-figura mellett
rémült tengeri malac -, a másikon néhány szál jácint mellett megnyúzott vé
res kosfej és egy tartályban úszkáló vízi szalamandra tűnik szemünkbe. Első

pillantásra hatásvadászó rnódon összehordott 'kellékek ezek -, de a nyugtala
nító színfoltok kavargása és a képek témájának látszólagos értelmetlensége
mintha a közeledő háború tohuvabohujának megérzése lenne, - annak meg
sejtése és a vászonra való felvetitése. amiről azután a uni Adynk oly sok verse
beszél.

Kokosohka művészetében a vallásos témák is helyet kaptak, ilyen munkáí
az Angyali üdvözlet, a Mária ilátogatása Erzsébetnél és az egyik budapesti ma
gángyűjteményben lévő ifjúkori főmű, a Veronika, amelyen "a Krisztus-arc
olyan, rnínt egy naivan festett középkori feszület feje" (Kovács Éva).

Művészete sok forrásból táplábkezik és sok változáson ment át. Elsősorban

az ísenheírní oltár mestere: Grünewald, azután Cranach, Dürer, Greco, a nor
vég Munch, bécsi tanára: Klirnt, a 'holland Van Gogh hatottak reá, később

azután magába olvasztotta a velencei festészet vívmányait, Tintoretto színgaz
dagságát csakúgy, mínt Maulbertsah barokk rnűvészetét.

Mint Tró is érdekes egyéniség. Dnámáit (Az égő csipkebokor, Jób) és ver
sesköteteit (Az álmodó fiú k, A leláncolt Kolumbusz) maga illusztrálta; irodalmi
munkáit is a képzelet bősége és a nyelv újszerű kezelése jellemzi. "Orpheus:a
és Eurydike" c. művét a cseh Kfenek zenésítette meg, egy másik színpadi mű
vét pedig Hindemith. Az írók közül - Krauson kívül - Altenberghez és a
"Der Sturm" szerkesztőjéhez, Herwarth Waldenhez fűzte szorosabb baráti
kapcsolat.

A Hanmadi'k Birodalom ellenséget látott Kokoschkában, Hitler hatalomra
jutása után az Ő rnunkáit is az "elfajzott művészethez" sorolták. és a kőzgyűj

teményekből eltávolították. Az üldözést megmagyarázza Kokoschka egész szel
lemi-erkölcsi beállítottsága: tántoríthatatlanul küzdött a fajelmélet és az into
lerancia, a háborús szellem, a gyűlölet és az embertelenség ellen. Isikolali refor
mot, új pedagógiai rendszert sürgetett. olyan tankönyvek kiadását, amelyek
mentesek az uszítás és a baroárság tanaitól. Kokosohka nem lett sosem szo
cialista, de a polgári szemléleten belül mindenkor a harcos baloldalíságot kép
viselte. Művészetét átitatja a szociálís érzület ("A kivándorlók" c. kép!) és a
humanizmus. Egy bécsi esztéta, Hans Tietze rnutat rá az "Ozek"c. állatkép
kapcsán e humanizmus keresztény, szentferenci jellegére: "Kis özgáda is van a
képen. Ott áll, és megindít Iegbensődben: Isten teremtménye ..." (Tietze: Ko
koschka érett stílusa, "Magyar Művészet", 1933. évf. 6. sz.)

Kokosohkáról nemrégiiben szép cikk látott napvilágot magyar nyelven,
Kovács Éva tollából: "Kokoschka egy Hjúkori főműve Magyarországon", (A
budapesti Szépművészeti Múzeum 'buHetinje, 18. szám.) A Veronika-képpel
foglalkozó írásban említés történik Kokosohka magyar barátairól (közéjük tar
tozott Rippl-Rónai és Hatvany Lajos is) és 1934-es budapesti látogatásáról. A
Kovács ÉVa által elmondottakhoz még csak 'annyit tennénk hozzá, hogya mes
ter pesti tartózkodása idején felkereste Fruchter Lajos modern magyar fest
ményekben oly gazdag gyűjteményét, s nagy érdeklődéssel szemlelte ott Der-
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kovits, Egxy, Czóbel, Bernáth és mások munkáit. (Mint ismeretes, Bernáth
Aurél stílusára a 30-as években Kokoschka formanyelve nem kis mértékben
hatott ís.)

Kisgrafikai kiállítás. A Kisgrafika Barátainak Köre alkalmi grafikákból és
exlibrisekből rendezett kiállításán - a Fényes Adolf-teremben - a közelmúlt
elhalt grafikus-művészeitőlkezdve (a fametszésben igen kiváló Gáborjáni Szabó
Kálmán, a Babits baráti köréhez tartozó Bajor Agoston rézkarcoló. a nácizmus
alatt mártírhalált halt debreceni, nagytehetségű Vadász Endre) a mai időseb

beken át (Varga Nándor !..ajos) a fiatalokig (Gács Gábor, Gross Arnold stb.)
sokféle sokszorosított grafikai eljárás képviselői szerepeltek. Füle Míhály és
Verte l József ismert bélyegtervezők.Gál Ferenccel. Nagy Zoltánnal és Kaveczky
Zoltánnal együtt ők képviselik a forrnai tradicionalizmust az együttesben. Ap
rólékos munkáik rutínosak, de jellegtelenek, unalmasak, Ugyanakkor azonban
mégis rokonszenvesebbek, mint az elhalt Révész Kornél könnyű kézzel ontott,
Bayrcs-modorú, érzékcsiklandozó kis vésetei, amelyeket a parvenű gazdag pol
gárok, a "Berzsenyi bárók" annakideeién annyira keedveltek. Fery Antal tehet
séges fametsző, igen ötletesek az általa készített Dánosy-, Semsey- és Petríko
víts-könyvjegyek. Drahos István kis alkotásai egyenetlenek, sok közűlük telít
ve van szatírával és szíkrázó szellcmessóggcl, néha viszont leleményessége cser
ben hagyja és elkoptatott motívurnokhoz folyarnodek, gondolunk pl. a bekötött
szemű Justítaa-szímbólum konvencionális felhasználására. Semsey Andor ..Ró
mer Flóris Ferenc 1861-1961" feliratú 'lapjával szerepel, amely abból az alka
lomból készült, hogy a múlt század e nagyérdemű papi tudósa száz évvel ez
előtt, 1861-ben bejárta Zala megyét, hogy az ottani Jcözépkorí emlékeket felku
tassa - s így fedezte fel Arpád-kori építészeti remekmüvünket, az egregyi
templomot is.

Miniatúrás kódexek kiállitása Esztergomban. A Keresztény Múzeum gobe
lintermében az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár legszebb illuminált kó
dexeiből nyílt kiállítás, amely számos nagyértékű hazai és külföldi kőnyvrnű

vészeti remeket mutat be. Időrendileg az egyik legelső a Nagy Szent Gergely
pápa leveleit tartalmazó, gyönyörű karoling betűkkel írt "Moissac-i Kódex" a
XI. századból, amelynek egyetlen festett díszítése egy Q-iniciálé hurkában ver
gődő, nyelvét öltögető zöld-piros számű sárkány. Művészíleg nagyon jelentős

az a - III. Béla franciás kultúrájú udvarában készült - miniált kódex, amely
az "Énekek Énekét" magyarázza. Románkori kódexirodalrnunknak ezt a sár
kányos, indadíszes iniciálékkal ékesített darabját Perugiai Bernát spalatói ér
sek készíttette. A Zsígmond-, Mátyás- és .Iagello-kcr is néhány szép kódex

.szel van képviselve: Pálóczi György esztergomi érsek Antiphonarturna, Filipecz
János váradi püspök főpapi szertartáskönyve, II. Ulászló és Bakócz Tamás rné
retre is hatalmas graduáléi, stb.

Mátyás könyvtárából származik egy szarvasbőrkötésű kódex, amelyet ra
bajor Maurus barát készített 1473-ban. Ugyancsak Corvina az az ősnycmtatvány,

amelyet 1477-ben Nürnbergben nyomtak, amelyet Mátyás a lövöldí karthauzi
kolostornak adományozott, amikor Beatrix kíséretében ellátogatott Lövökire.
A kiállítás érdekes darabja az első magyar tankönyv, a zeneteörténetí szem
pontból is fontos Szalkai László-kódex, amelyet a Mohácsnál elesett esztergomi
érsek írt és rajzolt diák-korában, Sárospatakon. Végtelenűl finomark a XV.
XVI. századból való :klisméretű imakönyvek, az ún...hóráskönyv"-elk, "Stunden
buch"-ok. Az egyik - Tours-ban készült - hóráskönyv (amely virágok, mada
rak, apró erdei állatok természethű ábrázolásában oly gazdag) valamikor Mez
zofanti kardinális tulajdona volt. A Mucsi András művészettörténészáltal ren
dezett kiállításon - a űcódcx-anyaggnl hibátlan izléssel összehangolva - né
hány festmény, szobor, ötvöstárgy és gobelin is szerepel. Ezek Simor János
prímás és a tudós Ipolyi Arnold püspök művészetszeretete révén kerültek a
Keresztény Múzeum gyűjteményébe.

Múzeumi hét Cegléden. Oktobenben múzeumí .hetet rendeztek a ceglédi
Kossuth-múzeumban. Ennek során előadást tartott László Gyula professzor. a
honfoglaláskor kiváló szakembere, Petróczi Sándor püspöki tanácsos pedig a
;';;:VIII. századi ceglédi parasztanozgalmakkal kapcsolatos kutatásaít ismertette.
Ugyanatokor a ceglédi magángyűjteményekben lévő legjelentősebb műalkotá-
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sokat is kíállítottá'k, Borsos Józseftől, a biedermeier-kor kitűnő festőjétől egy
szép korsós csendélet szerepelt, azután Deák-Ebner, Mednyánszky, Vaszary.
Rudnay, Nyilassy, Koszta, Tornyay, Aba-Novák, Berény Róbert, Márffy, Fé
nyes, Vass Elemér és mások rnunkái.

A kiállítás legtöbb nézőjét bizonyára megragadta Gárdos Miklós "Adám és
Éva" c. festménye. A néhány esztendővel ezelőtt elhunyt Gárdos elsősorban
szobrász volt, a két háború között sokáig élt Párizsban, munkásságát 1930-ban
Supka Géza ismertette, "Gárdos Mi'klós, a stílusok vándora" círnű cikkében.
Gárdos újszerű technikát alakított ki, színezett fadombomnűveket készített, s
ezeken srkeresen ötvözte a középkor művészetének ízeit a modern szobrászat
szemléletével. Munkáit ("Tangóhamnonikázó öreg koldus") meleg emberiesség
hatja át, ismerjük egy kis, szép Madonna-ábrázolását is. Kár lenne, ha az idő

előtt eltávozott művész munkásságát a művészettörténet kiejtené emlékezetéből.

* * * (Dévényi Iván)

A Fészek-Klubban emlékkiállítás nyílt meg Dési Huber István olaj- és
temperafestményeiből, rézkarcaiból. tuss- és szénrajzaiból. Ez az ízléses össze
állítású kis gyűjtemény, amelyet a tizenhét év előtt tüdőbajban elhunyt kiváló
munkásfestő özvegye gondos kézzel válogatott ki a birtokában lévő hagya
tékból, meggyőzhetiazokat is, akiík kellőképpen nem értékeJ.ték még Dési Huber
művészetét, hogy Derkoví.ts méltó pályatársa, jelentős és igen eredeti festő volt.
Hányatott élete tele volt nyomorúsággal, szenvedéssel, betegséggel, Tizenegy
éves korában kumaradt az iskolából, hogy tengephesse életét. Volt kifutó, pincér.
zsákoló. Huszonötéves koráig nem ismerte fel a hivatását. Nagy tanácstalan
ságában önként menekült a háborúba, ahonnan 40 havi trontszolgálat után
"tisztult fejjel és beteg tüdővel" szerelt le. Kitanulta az ezüstművességet és
csiszolás közben rájött a rajzolás ízére. Három évig Olaszországban bújta a
templomokat és múzeumokat, elsajátította a rézkarcolás technikáját. majd
hazátérve a "Kut" néven ismert festőcsoporthoz kapcsolódott. képzőművészek,

költők, írók baráti társaságába járt, folyton művelte magát, a :külföldiek kö
zül hatott rá Van Gogh, Cézanne, az Itthontak közül Rippl-Rónai, Nagy Ist
ván, Kmetty, de annyira önálló, független egyéniség volt, hogya különböző

hatások. tanulságok még csak jobban megerősítették sajátosan egyéni stílusá
nak gyakorlásában, Egyik utolsó képe, melynek csak akvarell-vázlatát tudta
befejezni (alig ért meg negyvenJkilenc évet), "Vízimalom a Szarnoson": új táv
latot nyit megszakadt művészpályáján, mintha már odaátról nézne vissza ezt
a kivilágosodott színekben fénylő, itthagyni-kényszerült világot. (Haits Géza)

ZENEI JEGYZETEK. L i s z t F e r e n c: E s z t e r g o mim i s e. A z
E r k e l- S z i n h á z i e l ő a d á s r ó l. 1855 május 2-án irta Liszt Wagnernak:
"Tegnap végre elkészültem a misémmel. Nem tudom, hogyan hangzik majd, 
annyit azonban mondhatok, hogy többet imádkoztam, mint komponáltam." A
bemutató után, 1856-ban pedig a következő sorokat vetette papírra: ". ... ezzel
a misével. mint katolikus egyházi zenész is megvetettem a lábam a korlátlan
művéSzi lehetőségek e területén. Hivatást is érzele magamban. hogy itt munlaíl
kodjam . " Mint mindenütt, itt is arról van szó, hogy hatoljunk le a dolgok
legmélyéig, azokhoz az élő forrásokhoz, melyek egészen az örökkévalóságig
csoboqruuc majd." E két levélrészlet mintegy közrefogja a bemutató időpontját

és sommázza a mise célkitűzéseit, gondolatait és eszmevilágát. "Új tömlőket
késziteni az új bor számára" - ez a líszti zene esztétika leglényege, s ez szabja
meg az Esztergomi míse elemzésének szempontjait is. De milyen komplex 1nÓ
doR, mennyi áttételen keresztül érvényes csupán! Az "új tömlő" kífejezést arány
lag könnyű leforditani: az új zenét jelentí, a kíteljesedett romantikus forma
világot. Az "új bor", az újszerű tartalom,' ez azonban, mint az id.ézett levél
részlet mutatia, örök forrásokból táplálkozik. A romantikus ember kitárulkozó,
túlcsorduló érzelmeit tehát - Liszt szerint - az örök építőmester pillérei fe
gyelmezik. Ugyanez a szigorú formáló elv alkotta egykor misévé Palestrina és
[.assus árad.ó dalolását, vagy később Haydn és Mozart leszűrt tisztaságát. Az
ő példájuk és művészetük teremtette mega hagyományt, melyet követni kell
és az eszményt, melyet csak megközelíteni lehet, ugyanarról az útról elérni so
hasem. És az örök tttánzók, akiket Liszt fentebb ídézett levelének másik helyén
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."tucatembereknek" nevez, még az ő korában is szorqosan. mintázták és alakít
gatták a hagyományt (gondoljunk csak Berlioz Cherubinival való csatáira n.
holott köztudott, hogya másolat míndig értéktelenebb, mint az eredeti alko
1ás.Igaz, Liszt sem mindenben szakított a hagyománnyal (a források az "örökké
valóságig csobognak" l), hanem megtisztítva, átértékelve újjáteremtette, amikor
a romantikus ember szintjén teljesítette ki, amikor az új kor új embertipusá
nak: eszmevilágát, újfajta, - és tegyük hozzá bátran: teljesebb, több forrásból
táplálkozó istenhitét foglalta mise keretébe. Innen, a romantikus izzásból, az
ihleti átéltség és hitel magas hőfokából magyarázhatjuk az Esztergomi mise
elementáris erejét és eget-földet mozgató hitét. Új kor új zenéje, újfajta hit
élet megújult kerete ez a kompozició. És ennek igazolásául aligha lehetne szebb
példát idézni a mise utóéletéből, mint az 1859 június l-i lipcsei előadást, ame
lyen Johann Sebastian Bach örökében, a Tamás templomban hallgatta 3000
ember az új kor zenéjét.

Közhely lenne azt ismételgetni, hogya nagy komponisták koruk izlése
előtt járnak. Liszt esetében is ez a helyzet. Valószínűleg ezért kellett miséje
bemutatásakor annyi ellenkezéssel megküzdenie, ezért irhatta gróf Festetich
Leó Scitovszky hencegpTÍmásnak, hogy "ne vállalja a pártfog6 szerepét e zeneí
képtelenség kapcsán és ne adja oda nevét ahhoz, hogy ez a zagyva mű támo
gatást találjon az igazi musica sacrával szemben". Az Esztergomi mise mégis
lIikert aratott, ha nem ís 1856 augusztus 31-én, Esztergomi Bazilikában, de má1'
ugyanez év szeptember 4-én, a pesti városi plébánián megismételt előadáson.

Nem is helyes talán itt a "siker" kifejezést használni, hiszen a közönség nem a
higgadt műítész elfogultságával figyelte Liszt zenéjét, hanem ínkább mély, tisz
$a átéléssel: a Glória tiszta angyali újjongásától az Agnus Dei töprengő befe
léfordulásáig.

Érdekes a mise néhány későbbi előadásár6l ís szólnunk, amelyekből vilá
gosan kitűnik, hogya kor ízlése hogyan érte utol a művészét, illetve hogyan ví
szonyult a korhangulat Liszt egyéniségéhez. 1858 március 22-én és 23-án vezé
nyelte Liszt, miséjének bécsi bemutatóját. A bécsi intendatura letiltotta szólis
táinak szereplését, így Pestről kellett négy művésznek a császári városba utaz
1J,ia. Ferenc J6zsef udvara nem támogatta Lisztet, hiszen jól emlékeztek még
arra a hangversenyére, melyen a bukott szabadságharcra emlékezve a Rákóczi
indulót játszotta ráadásnak. Az előadás mégis megvolt és a bécsiek lelkesen
unnepelték a szerzőt. A magasállású barátok közbenjárására a császár fogadta
a művészt és a nemesi címet jelentő lovagkeresztet adományozta neki. Nem
tudjuk, hogyan reagált Liszt a császári kegyre, alighanem azonban továbbra is
többre becsülte az életben szerzett nemességet, mint a címeket és adományokat.

Zenetörténeti jelentőségű a mise páTÍzsi bemutatója, 1866 márciusában a
Saint Eustache templomban. Az előadás nagyon gyengén sikerült, nem igazolta
a várakozást. A sajtó hevesen támadta a kompoziciót, Liszt fiatalkori barátja,
d'Ortigue, aki ezen az estén Berlioz helyett forgatta a Journal des Débats kri
tikusi tollát, cinikusan idézte az ,evangéliumot: "Transeat a me calix iste".
Berlioz pedig a "művészet megtagadásának" nevezte a misét. A hűtlen (elég
szerencsétlen természetű) francia mester néhány nappal később Liszt másik
hangversenyén is botrányt okozott, amikor az egyik szimfónikus költemény
közben tüntetően elhagyta az Érard-termet, Nem kevésbbé érdekes a második
- 1886-os - párizsi előadás sem, melyet Berlioz már nem ért meg. Március 25
én, ugyancsak aSaint Eustache templomban adták elő az Esztergomi misét,
Colonnes vezényletével. Egy jegy 20 francba került, mégis hetekkel előbb elkap
kodták valamennyit. A siker olyan hatalmas volt, hogy április 2-án megismé
1eZték a hangversenyt. A közönség ízlése ekkor érte utol a művészt. A művé

szet azonban már előbbre volt. Franciaországban már Debussy alkotott.
Hazánkban - sajnos - igen TÍtkán szólal meg az Esztergomi mise. 1947

ben Bárdos Lajos vezényelte a Zeneakadémián, a jubileum évében, 1956-ban,
pedíg Várhelyi Antal Eszteergomban. Ferencsík Jánosnak a mostani jubileumi
év adott alkalmat, hogy az Allami Hangversenyzenekar és a Budapesti Kórus
(kaTÍgazgató: Forrai Miklós) élén műsorára tűzze. [Reméljük, hogy az óriási si
ker és a valóban minden kritikán felülálló előadás ösztönzést nyújt arra, hogy
gyakrabban adják elő ezt a művet.] Kiemeljük Bartha Alfonz és Werner Mária
kitűnő teljesítményét, bár Farag6 András is nagyon szépen szerepelt.
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Az Esztergomi mise előtt a Liszt-Bartók verseny egyik győztese, David
Wilde szólaltatta meg Liszt Esz-dur zongoraversenyét. A szimpatikus angol
művész nagy sikert aratott poétikusan kiművelt játékával, Liszt heroizmusa
azonban még idegen számára.

K ó s a G y ö r g y s z e r z ő i e s t j e a K a m a r a t e r e m b e n. Ha "be
akarnánk tájolni" Kósa Györgynek, ennek a rendkivül rokonszenves és mély
érzésű muzsikusnak a világát, talán nem követnénk el nagy tévedést, ha két
nevet irnánk 'fölé: Schumannét és Debussyét. Körülbelül azt akarjuk kifejezni
ezzel. hogy Kósa György eredendően romantikus lélek, akit épp úgy jellemez a
minden benyomásra könnyen hangolódás, mint az impressziók-adta ötletek és
érzelmek gyors és szeszélyes elejtése. Megtalálható nála, szelídítve, mintegy
szobahőmérsékletretemperálva, a schumanni szenvedélynek is, schumanni szen
vedésnek is a párja; csakhogy ami ott tragédia és meghasonlás lett, az itt in
kább csak mindannak kultúrált, finom, groteszkre is hajlamos árnyjáték-mása.
És felel Kósa György lelke Debussy világára is, a holdas impresszionista láto
másokra épp úgy, mint a Général Lavine-féle groteszkra, az odaadó, különös
harmóniájú impresszionista lírára épp úgy, mint a stilizált játékosságra. Va
dabb, "modernebb", merészebb hangokat nem hallat: ezek idegenek is artiszti
kus egyéniségétől. Nem véletlen, hogy szerzői est jének egyik legszebb élménye
a vonósnégyessel kísért három francia recitativó volt, mely mind énekszólamá
ban, mind a vonós-kíséretben hiven, átélten tolmácsolja az eredeti versek han
gulatát: a közismert DUhamel-féle Florentin Prunier balladája naív tragikumát,
a Supervielle-vers növényi lázadását és Claudel Délben a Szűzanyánál cimű

költeményének áhítatát. De jelentős része volt a sikerben Török Erzsi mélyen
átélt, kivételesen szép és áhítatos előadásának is, mely - a recitativó műfajhoz

hiven - a nemes éneklés és az átérző versmondás minden erényét egyesítette
magában. Kevésbbé éreztük sikerültnek a Pilinszky János Francia fogoly című

ismert versére komponált dalt (kár, hogyaműsorközlő megfeledkezett róla,
hogya költő nevét is megmondja). Vitatható, egyáltalán alkalmas-e ez a vers
éneklésre (nem is legjellemzőbb verse Pilinszkynek); s talán éppen ez a zenébe
nehezen föloldható volta az oka annak, hogy úgy éreztük, valami kettősség van
a műben: külön úton jár az ének, és külön úton a kíséret. - Élvezettel hallgat
tuk Kósa György Negyedik vonósnégyesét az utolsó tétel érdekes - és szán
dékos - Beethoven-reminiszcenciájával, a Szécsi kvartett szép előadásában, a
most először bemutatott Fúvósötöst, amely - a Budapesti Fúvósötös tolmácso
lásában - ismét csak szerzőjének széles, elsősorban francia tájékozódású kul
turájáról és impresszionista lirizmusáról tanúskodott, valamint egy Debussy
csíllagzata alatt született szép hegedű-zongora szonátáját, a szerző és Molnár
Agnes temperamentumos előadásában, végül a szellemes Divertimentót, melyet
maga a szerző játszott el ráadásnak. (Rónay László)

NEMZETKÖZI ESZMECSERE A KERESZTÉNYSÉG "MITOSZTALANl
TAsARÖL". Bultmann Rudolf a jelenkori német protestáns teológia egyik leg
többet vitatott egyénisége. Született 1884-ben, a németországi Wiertelstedeben.
Pályafutását Marburgban ikezdte 1912-ben, mint az ottani egyetem maganta
nára, 1916-'ban a breslaui, 1921-ben a marburgí egyetem tanára Iett, Tanítását
a Vigilia ezév februári szárnában részletesen ismertette és bírálta Gál Ferenc
"A keresztény dogmák és kultuszck eredetisége" című tanulmányában.

Bultmann tanításának alapgondolata rendkívül tetszetős és vonzó azok
számára, akik szerint .nnoderrrlzálrii", .Jcorszerüsítenr" kell a kereszténységet,
mert különben nem teremthetünk összhangot az evangéliumok és a természet
tudomány [elenlegí világképe között, Hivatkoznak arra, hogya mai természet
tudomány a világot zárt egységnek tekinti, a benne végbemenő folyamatokat,
történéseket okok és okozatok szoros láncolatának tartja, nem lát vést, pontot,
amelyen át a tenmészettelettí behatolhatna. Minden olyan tanítást tehát, amely
a természetfelettinek a természetben való megjelenéséről szól, unitosznak mi
nősít. Mitosznak, mely a prirnitiv, a tudományos gondolkodástól távol álló em
ber költői, jellképes természetmagyarázata.

Bultmann teljesen elfogadja ezt az ál'láspontot, ugyanakkor azonban a ke
reszténységet is szeretné "átmenteni" a természettudományos világképben gon-
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dolkozó emberek számára. Megoldásul azt ajánlja, hogya keresztény teológia
belülről hajtsavégre azt a viviszekciót, amit a racionalista valláskríttka mind
ezideig kívülről igyekezett végezni. Úgy véli, !hogy az evangéliumokat "meg kell
tisztítani a mítosztól", azaz ki kell onnan küszöbölnd rninden olyan elemet,
amely a természetfelettinek a világban való megjelenését 'hirdeti. Ez a bult
manni "Entmythologisierung", demitízáoíó, mitosztalanítás lényege. Bultmann
szemleletében Imitosz Knísztus istensége, megtestesülése. csodái, feltámadása,
rnennybemenetele, a Szeritlélek elküldése, a Krisztus végső eljöveteléről, ugyan
így az egyházban műiködő isteni erőkről, a szentségek kegyelemközlő hatás<iról
szóló keresztény tanítás. O szerinte Jézus nem tőbb,mínt nagy ember. vallás
alapító; születése történeti tény; tanítása csodák nélkül is az emberi kultura
egyik legnagyobb kincstára; érték számunkra szenvedése és kereszthalála ak
kor is, ha nem állitjuk feltámadását. A kereszt valóban az üdvösség kezdete
és eszköze; azzá lett, mert Krísztus az Isten akarata iránti engedelmesség
ből, a bűn által megbántott Isten engeszteléséül. fogadta el. Világos azonban,
hogy csak annak jelent üdvösséget a kereszt, aki átéli Jézus tanítását és követi
példáját az Isten akaratának elfogadásában, az engedelmes és engesztelő ke
reszthordozásban.

Bár a protestáns teológusok jó része sem osztja Bultmann álláspontját 
a ma legnagyobbnak tartott protestáns hittudós, Karl Barth is határozottan el
veti - a "bultmannistáJk" terjedelmes létszámú iskolát, erős irányzatot képvi
selnek a protestáns teológiában s hatásuk mindenütt érezhető, ahol a keresz
ténységről és evangéliumról természettudományos alapon gondolkoznak és vi
tatkoznak. Ezek körében jelszó lett az "Entmythologisierung", a "demitizálás",
amelynek nevében Bultmann hívei ki akarják küszbölní a keresztény taní
tásból éppen a leglényegesebb hitbeli tételeket.

Erthető érdeklődest keltett tehát az a nemzetközi értekezlet, amelyet a ró
mai államí egyetem, az "Universita di Roma" bölcseleti intézete, az "Istituto
di studi filosofici", vezetőjének, Castelli professzornak kezdeményezésére az
"Entmythologisierung" problémájáról nemrégiben rendezett. Katoliikus és pro
testáns teológusokat, vallástörténészeket és frilozófusokat hivtak meg erre az
eszmecserére, úgyis mondhatnók: modern httvítára. A konferencián elhangzott
felszólalások anyaga egy egész kötetet tett rki: II Próblerna della Demitizzazione
eimmel (Padua, 1961, 334 old.). A neves francia katolikus folyóirat, az Etudes
ezév július-augusztusi számában cikket is szentel neki René Marlé tollából.

Az értekezleten három csoport, amint Marlé rnoridja: három front alakult
ki. Az első a bwltrnannísták tábora, mely erőteljesen síkrasaállt az "Entmytho
logisierung", a keresztény tanítás "mitosztalan-ítása" érdekében. Régi tételeik
többé-kevésbé finomított változatait ismételgették, - állapítja meg Marlá,
Bármennyire is igyekeztek azonban modern hangszerelésben előadni mondaní
valójukat, az ma már egyfajta fárasztó skolasztíkának hat. Mesterük ugyan fel
szerelte őket csattanós fonmulákkal. afféle katekízrnussal, amely látszatra köny-'
nyű feleleteket biztosít számukra, de csak addig, amíg a hallgató is fenntartás
nélkül elfogadja az ő kategórláikat. Bultmann sirkereinek egyik forrása Marlé
szerint éppen ez a katekizáló "szi,mplizmus", ez a leegyszerűsítés.

A katolíkus teológusok, akik a konferencián a másik frontot alkották. rá
is mutattak Bultmann elméletének erre az alapvető' gyengeségére. A katolikus
álláspont szerint az evangéliumok állítólagos rnitíkus világának és a mai ter
mészettudományos világszemléletnek Bultmann-féle radikális szembeállítása:
erőszakolt és meghaladott magatartás. Győkeres és lényegbevágó a különbség a
mitoszok mesevílága és az újszövetségi szent könyvek történeti légköre között,
A négy evangélista egyike se 'költő, hanem a nyers történeti tényeket kereső

krónikás, A katolikus teológusok hangoztattak, hogy Bultmann éppen azért jut
el odáig, hogy már a kereszténység fundamentumait is ki akarja küszöbölní,
mert a maga elmélete míatt nem rnérlegelí helyesen az evangélium szövegét.
Ellen esetben észre kellene vennie, hogy az evangéliumok misztériumokról,
titkokról szólnak, de nem rnitoszok, A bultmanni exegézis, mint Marlé nevezi:
"eg~sztencialista szeritírás-magyarázat", amely azt, amít ő maga lényegesnek
~s fontosnak érez, úgy akarja eltogadtatní a mai kor emberével, hogy közben
elej ti a kereszténység legdrágább kincseit: a misztériumait. Elej ti pedig egy
olyan hit 'kedvéért, mely teljességgel egyéni, alanyi és - vérszegény.
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Igen figyelemre méltó, hogy a harmadik front, a vallástörténészek és filo
zófusok részéről - mint 'Marlé írja - nem egyszer komoly támogatást kapott
a katolíkus álláspont. Az vegyrk résztvevő, Henri Birault például rámutatott,
hogy a rnodern gondolkodás nagy úttörője, Nietzsche, nem azt tartotta a leg
fontosabb feladatnak, hogy miként lehetne a kereszténységet - archaikus ele
meit kiküszöbölve - modermzálni, hanem ellenkezőleg, hogy rníként lehetne
az idők fölé emelni. "demodernizálni".Egy másik résztvevő, Paul Ricoeur. aki
jelentős .munkát végzett a rossz és a bűn jelképrendszerének feltárása körül,
azt hangsúlyozta, mennyíre fontos volna a modern bölcselet számára: vissza
állítani e kérdésekben a "nyelv teljességet" - azaz a keresztény tanítás teljes
rnondanívalóját, beleértve a mísztéríumokat is.

Lényegében azonban a három álláspont eléggé mereven állt egymással
szemben és a távolság az eszmecsere után sem csökkent közöttük. Amint Marlé
leszögezi: természetes, hogy más a kísérletekkel és elméletekkel dolgozó spe
kuláció, és ismét más a szeretetteljes elfogadáson felépülő hit. A kettő útja ha
mar és könnyen eltér egymástól. Az előbbi szüntelen viaskodik a misztériumok
kal, az utóbbi elfogadja azokat s általuk lendül a magasságok felé.

A Imi katolikus felfogásunk szilárdan vallja, hogy az evangélium nem mí
tosz, a kereszténység tehát nemis szorul rá a demitizáció rnűtétére, Az "Ent
mythologislerung" bultmanni tanában és annak elterjedésében azonban mégis
rejlik valami figyelmeztetés. Meg Ikell Iátnunk, hogy a katolikusok között is
vannak sokan, akik előtt Krisztus történeti valósága elhomályosodik, Vannak,
akiknek vallásossága valóban részorul la "demitizációra", a legendás ízektől

való rnegtísztulásra, annál is inkább, mert az ilyen mitikus ízekkel fertőzött

vallásosság omlik össze leghamarabb a lelkekben. Szerepet visz ebbe az örök
emberi vágyakozás is: a függetlenülés a természet törvényeitől. Éppen a hívő

emberek sorában találjuk azokat, akik egyszerűen nem akarnak tudomást
venni a törvényekről, melyek életünkön uralkodnak. Az egyik véglettel szem
ben, mely nem tud hinni abban, hogy a természetfeletti behatolhat alétünk
szférájába, ők a másik végletet képviselik: megkövetelik Istentől, hogy lépten
nyomon forgassa fel a lét törvényeit az ő kedvükért. Ezek számára a vallás
sok tekintetben a varázslat eszköze. A varázslat vágyából pedig valóban míto
szok születnek. Mitoszdk amelyerknek semmi közük az igazi keresztény vallá
sossághoz,

Az igazi kereszténység a létben megnyilatkozó ellentétek egyensúlyának és
a belőlük sugárzó feszültségnek mély átéléséri alapul és épül fel. Ez annyit je
lent, hogy Jézusban csorbítatlanul kell elfogadnunk teljes Istenséget és teljes
emberséget. A létben pedig, ugyanakkor, amidőn isteni küldetésünk szerint
uralmunk alá akarjuk hajtani a földet, egytonmán komolyan kell vennünk a
lét törvényeit és Isten gondviselő segétségének tényét. (Sinkó Ferenc)

BETLEHEMTOL A MAI BETLEHEMEKIG. A karácsonyi ünnepkör idején
templomaink kedves dísze a betlehem, Krisztus születésének rnísztéríurna plasz
tikus figurákban és a betlehemi tájkép keretében ábrázolva. Az alkalmilag
templomainkba tévedt szemlelő talán nem lát benne többet jámbor lelkek ke
gyes játékszerénél. Pedig lényegesen több annál. A "biblia pauperurnnak", a
"szegények bíbltájának" a középkorból napjainkig fennmaradt változata. Tör
ténete, rnint a kérdés ismert olasz szakértőjének Angelo Stefanuccinak 570 ol
dalas monográfiájából (Storia del presepio, Róma) megállapíthatjuk: évszáza
dokat ölel át és előzményeiben visszanyúlik a kereszténység kezdeteidg.

A keresztény hívő lelkét, szellemet, képzeletét Krisztus születésének misz
tériurna rnindenkor éppen úgy vonzotta, mint megváltói szenvedésének, halá
lának és feltámadásának drámája. Ez a vonzás vitte a Szentföldre, a betlehemi
barlang felett épült bazilikába a távoli országok zarándokait már a negyedik
század elején, ez ragadta meg Szent Jeromost annyira, hogya betlehemi bar
lang közelében telepedett le, tanítványát Szent Paulát, hogy ott temetkezzék
el - amint Jeromos rnondja - "ahová először hulltak ki a Megváltó könnyei".
Ezért lett egyik fő célpontja a nyugati zarándokoknak a római Santa Maria
Maggiore bazilika, ahova a moharnedánok elől Theodor pápa idején (642-649)
átvitték a betlehemi bazilikából a szent jászol darabjait. A keresztény léleknek
ebből a szerit éjszaka utáni vonzódásából születtek meg a katakombák karácso-
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nyi és vízkereszti vonatkozású képei, a keresztény ókor és középkor többi meg-o
számlálhatatlan művészeta alkotása, mely a megtestesülés titkát és szereplőit

ábrázolja, ebből fakadt a IX-X. században a középkori karácsonyi misztéríurn
játékok áradata is, amelyekbe a keresztény lélek beleöltözött. hogy necsak né
zője, de szinte szereplöje, résztvevője legyen a megtestesülés színjátékának.

A mai értelemben vett betlehem születési dátumául 1223 karácsonyát,
Szent Ferenc greccioí karácsonyi miséjét szekták megjelölni. A Poverelle a
karácsony szent ihletétől megragadva ezen az éjszakán Greccio népét kivezette
a közeli erdőbe, annaik egyik barlangjáiba s az ott felállított jászol előtt rnori
dott rnisét, A jászolhoz odaállított egy szamarat és egy ökröt is. hogy a betle
hemi barlang egyszerűséget, hangulatát minél tökéletesebben fclídézhesse.

A greccioí karácsony mélységes élményt jelentett a résztvevőinek s Szent
Ferenc fiain keresztül évszázadokon át ihlette a szerit éjszaka hangulata után
vágyódó lelkeket, de maga a betlehem - legalább is egyes formáiban, régebbi
eredetű. A Santa Maria Maggiore bazilika "jászol kápolnájáról" már a VII.
századtól kezdve vannak feljegyzések. Nápolyban 1025..,ben már állt a Santa
Maria ad presepe vagy más néven: a Stalletta - Szűz Máriának a jászolról
vagy az istállóról elnevezett szentegyháza.

Az viszont kétségtelen, hogy a betlehem-állítás szokása Szent Ferenc után
terjed el Itáliában és Európában nagy mértékben éppen a franciskánusok mun
kája nyomán. Az első teljes betlehemet, amely máig is fennmaradt, Arnelfo <li
Cambio készítette elI289-ben a római Santa Maria Maggiore számára már
ványból.

A legrégíbb betlehemes fafigurákat Krakóban őrzik a Szent András temp
lomban; 1370 körül adományozta azokat a templomnak Erzsébet Magyarország
és Lengyelország királynéja, Nagy Lajon királyunk anyja. A betlehemele klasz
szíkus hazája azonban kétségtelenül Itália. Itt fejlődött ki a betlehemállítás
évszázadokon át virágzó hatalmas mozgalommá, amelybe az olasz fantázia be
levitte színte minden gazdagságát. A mozgalom a XV., XVI. és XVII. században
fejlődött ,ki és a XVIII. században érte el virágkorát.

Ahány vidéke van Itáliának, annyi féle irányzat, stílus alakult ki az olasz
betlehemekben. A római betlehemeket - különösen a korábbiakat - a komoly
méltóság, rnértéktartás és szűkszavúság jellemzi. Csupán a legfontosabb sze
replőket ábrázolják - a szerrt családot, a pásztorokat az állatokat és a má
gusokat.

A nápolyi betlehemek ezzel szemben bőbeszédűek. A betlehem tulajdon
képpen Nápolyban bontakozott ki te~jes gazdagságában. A nápolyi művészek,

pl. Giovanni Merliano (1463-1526), Giuseppe Sammartino (t 1793), azon a cí
men, hogy Betlehemet a maga teljességében akarják megjeleníteni, odavará
zsolták a Kisded köré az egész emberi életet. Betlehemeik utcácskáin ott ka
varog Nápoly színes világa, a magánházak, a kocsmák, üzletek, műhelyek né
pe. Van olyan betlehemiik, amelynek legaljára a művész odarakta a - poklot
is. A nápolyi betlehemek közül számos karácsonyi ének és zenedarab szüle
tett meg. Az egyik itteni kolostorból egész betlehemes kottatár került elő, va
lóságos kincstára a régi olasz muzsíkának. A mozgalorn fénykora itt III. Károly
nápolyi király (1715-1788) és kortársa, Padre Rocco domonkos, a "b~tlehem

apostola" nevéhez fűződik. Károly valóságos szerelmese volt a "presepioknak".
A sziciliai művészok képzeletét erősen és gyakran foglalkoztatta a betlehemi

gyermekgyilkosság. Félelmetes realizmussal és részletességgel ábrázolták a nagy
tragédia jeleneteit. A sziciliai betlehemek nagy művészei voltak pl. Giovanni
Antonio Matera (1653-1708), a festett fafigurák megalkotója, és Giulio Gaetano
Zumbo (1676-1701), a viaszfigurák utolérhetetlen mestere. Az északolasz bet
lehernek sorában sajátos kettősség észlelhető. A nagy északolasz városok, Ve
lence, Genova, Milano "presepioi" ugyanolyan raffinált tökéletességű műrerne

kek, mint a római vagy nápolyi másaik. Olyan tehetségek működtek itt e té
ren, rnínt Guido Mazzoni (1450-1518) és Anton Maragliano (1664-1741). Az
Alpok völgyeiben erősen érezteti hatását a tiroli népies fafaragó művészet.

Primitiv bájúbetlehemek sorát találhatni errefelé, amelyek az európai folklór
legszebb megnyilatkozásai közé tartoznak.

Amint említettük, az olasz betlehem a gótika századaiban indult fejlődés

nek, a reneszánszban bontakozott ki és a barokkban érte el virágkorát. Nem
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egy városban valóságos iparággá fejlődött ki a betlehemes figurák készítése"
Iparos dinasztiák, neves művészek és névtelen parasztok, alkalmi fafaragók
versengtek évszázadokon át, hogy szépítsék és gazdagítsák az olasz templomo-o
kat és otthonokat alkotásaikkal. Anyagut egyformán nesználtak fát, kerámiát.
viaszt, nemesebb fémet is. Külön típusként lehet felemlíteni az ún. öltöztető

betlehemeket. amelyekben a csupasz bábukat díszes helyi stílusú ruházattal
látták el. Maradtak fenn koráll-betlehemek, ezüstből készült rnuzsíkáló betle
hemes órák is. Mint minden virágzó mozgalornnak, az olasz betlehem-szerétet
nek is kifejlődtek a maga túlzásai is. A Róma környéki Surdi betleheme :360
négyzetmétert foglalt el. Volt állítólag olyan római főpap, aki annyira bele
szeretett a kis figurákba, hogy az egész palotáját a kapualjától a legtávolabbi.
padlásszebáig egyetlen betlehemnek rendezte be.

Fennmaradtak olyan betlehemek, amelyekhez legendák, érdekes történetek
fűződnek. Például hadd említsük Napoleon betléhemét. 1779 karácsonyán aján
dékozta anyjának egy öreg pásztor még Ajaccioban. Napoleon, anyja tudta
nélkül, leszedte a háromkirályok aranyozott koronáját és szétosztotta testvérei
között. Magának pedig a csillagot vette le a betlehemről, azt tűzte homlokára
s úgy járt kelt. Az öreg pásztor ajándékáról később megfeledkeztek, ötven év
rnúlva 1835 karácsonyán bukkant ,rá újból Napoleon anyja, a "Signora Madre".
a házi lomok között. Megrendülve nézte az öreg holmit, amelyen annak idején
fia szinte látnoki módon előre eljátszotta élete lényeget.

Az olasz betlehemeket nem egyszer említik föl az Itáliába került idegenek,
utazök. A római és nápolyi betlehemekrőlmegemlékezik útleírásaiban Goethe is.

A krakóí Szent András templom figurái, melyekről fentebb megemlékez
tünk, bizonyítják, hogy a betlehernek korán eljutottak Európa más országaiba
is. Egy feljegyzés szerint a füssení Szent Magnus apátság betleheme számára
1252-ben öröklámpát adományozott Thabhofen apát. Mégis, európai viszonylat
ban is a barokk, közelebbről a XVIII. század a betlehemek virágkora.

Az európai betlehetnek között is annyi változatot figyelhetünk meg, ahány
vidéken csak meghonosodott és kifejlődött a kedves szokás. A német Krippe, a
francia créche, a spanyol persebre. a portugál presepio, a lengyel szopka vagy
zláb, a magyar betlehem, a cseh bétlém, a horvát jaslice, a holland karstkribbe,
az angol crib, az orosz jaszli, a finn seimi, a dán julekrybbe, az izlandi ma
inseak mind egy-egy külön, sajátos formája a karácsony fígurálísan plasz
tikusan megjelenített misztériurnának. Az olasz betlehem legközvetlenebb
hatását Spanyolországban feitetteki. Itt szamos olasz művész működött

hosszabb időn át. A német betlehemes fafaragóművészet függetlenebbül
fejlődött. Legfontosabb központjai Tirol, Oberammergau, Berehtesgaden,
legismertebb művészeí és mestereí Stammel, Günther ( t 1790), Boos
(1730-1310), Ludwig (t 1830) voltak. Német földön alakultak ki azok a betle
hernek. amelyek nemcsak a szent éjszakát mutatták be, hanem - több-kevesebb
átrendezéssol - annak előzményeit, az angyali üdvözlettől kezdve Mária lá
togatásán át a szálláskeresésig. és Jézus gyermekségének további jeleneteit is:
bemutatását a templomban, a szent család menekülését Egyiptomba, csendes
életét Názáretben.

A francia betlehemes figurák között külön típust alkottak a provence-i
"santonok". A kis szobrocskák Provence népét vonultatják fel sajátos népvi
seletében a Kisded előtt. Érdekes típusa a francia betlehemnek a "creClhe par
lante", a beszélő betlehem. Ezei{ből alakult ki lengyel földön III. Ágoston ide
jén a lengyel "szopka", Hatottak a cseh "bétlémek" kialakulására is. A magyar
betlehemeket - hogy röviden utaljunk erre is - kettősség jellemzi. Amíg ré
gebbi templomi betlehemeink úgyszólván alig egy-két kivétellel külföldi, fő

ként tiroli eredetűek, él egy sajátosan magyar változata is a nép körében a
hordozható kápolna-betlehem formájában. Utóbbinak egyik változata volt a
Dunántúl és a Felső-Tisza vidék néhány községében legutóbbi időkig fennma
radt bábtáncoltató betlehem.

A barokk virágkor után hosszabb időre lehanyatlott a betlehem Itáliában
és Európában általában is. Megvoltak az ellenségei is. Németország egy részé-
ből, és Németalföldről még a reformáció szorította ki, rníg Angliában inkább
megtűrte. Franciaországban a forradalom hatására pusztították el sok helyen.
Ausztriában II. József, a "sekrestyés császár" hozott ellene szigorú rendszahá-
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lyokat. Egyes helyeken ahol túlzásokba tévedtek a betlehem készítők, az egy~

házi hatóságok is ellene fordultak és rendeletekkel igyekeztek megakadályozni
.az eltévelyedéseket.

A hanyatlás kora után a romantika, majd a XIX. század modern kezdemé
nyezései indították meg újra a lassú fejlődést a betlehemele történetében. A
bennük felhalmozott hatalmas kultúrtörténeti dokumentumanyag felkeltette a
történészek, néprajzkutatók és a múzeumok fígyelmét is. EgyiJk-másik itáliai
és németországi rnúzeum (pl. a nápolyi San Martinc és a münehení Bayerísches
Natíonalmuseum) hatalmas betlehemes gyűjteménnyel rendelkezik.

Száz éve, pontosabban 1860....ban alakult meg Ausztríában az első modern
betlehem-pártoló egyesület. Nagyobb lendülettel az első világháború után in
dult meg a betlehem barátainak munkája, különösen XI. Pius pápa apostoli
Ievele nyomán, amelyet 1923-ban a greccíoí karácsony hétszázadik évfordulóján
adott ki. Olaszországban külön betlehemes szövetség - Assocíazíone Italiana,
Amici del Presepio - létesült, amely évenként kiállttásokon rnutatja be a kü
lönböző országok betlehemeit.

A 'betlehem XX. századi történetének legjelentősebb mozzanata, hogy a
karácsony plasztikus ábrázolása megjelent a világ legtávolabbi templomaiban,
Japánban, Indiában, Afrikában, Oceániában is. A pásztorokat, a bölcseket és
az angyali békeszózatra várakozó szegényeket jelképező figurácskák japánd,
hindu, abesszin, arab és más népek ősi ruháiba öltözve is ott állnak a kisded
Jézus jászola és a mellette virrasztó édesanyja körül. (Sinkó Ferenc)

JEGYZETLAPOK. (Színvonal és mínőség.) "NyíLt látóhatár és keresztény
bizonyosság" a címe annak a rendkívül elgondolkoztató tanulmánynak, amely
ben a következőket olvasom: "AJhol színvonal és minőség van, ott minden ál
láspont, még az egymással szemben legellenségesebbek is, valami kimondha
tatlan módon kapcsolatban áll egymással, mint egy kör pontjai, melyek mind
egyenlő távolságban vannak a középponttól ; mert ezek az álláspontok mind
határozott kapcsolatban állnak az igazsággal. Ugyanígy a színvonaltalanság
lápvidékén is minden összefügg egymással: akik a zavarosban halásznak, mind
egy családba tartoznak."

És egy lappal odább: "A rnűvészet és az irodalom világában, sőt a tudo
mányéban is, nem egyértelmű-eminden színvonaltalanság, kontárság és giccs a
nem-igazzal? Mi más volna valójában a giccs, rnint a nem-igaz a művészetben?"

Igen: a giccs a nem-igaz. A hazugság. Nem egyszer éreztem már úgy ma
gam egy-egy tömény giccs előtt, rnintha szernérmetlenül a szemembe hazuríná
nak. Az aztán meg éppenséggel kínos, ha a társaságunkban valaki rajongani
kezd a giccsért. A csókolódzó porcelán galambpár, a vérző napnyugtában me
rengő hímzett őzike és a szoknyáját libegtető balerínává kiképzett hamutartó
épp oly feszélyezett szégyenkezést kelt bennem, rnint a "művészetikedvelő"

háziasszony, aki büszkélkedve mutatja polcán a csókolódzó porcelán galamb
párt, falán a merengö hímzett őzikét és asztalán a szoknyás hamutartót.

Ki érzi jól magát olyan körben, ahol mindenki hazudiik ?

(Nyílt látóhatár.) Ugyancsak az előbb említett tanulmányból ídézem: "A
szabadsággal rendelkező és szabadságra törekvő tudat nyílt látóhatára és a
hitben való Ikeresztény bizonyosság egyáltalán nem zárják ki. egymást. Sőt, úgy
látom, hogy voltaképpen csak a kettő együtt elégíthet ki, s a kettő közöttá el
lentmondás nélkül lelkiismeretünk feszültség és konfliktus híján szűkölködve,

álrnossá és nagyothallóvá váljk, A nyílt 'látóhatár, ha nem rnozdíthatatlan kö
zéppontból éljülk meg, könnyen lehet egyérte1mű relatívásta ísmeretlen-hajhá
szássa1. Az olyan hit viszont, mely habozik tudomásul venni az új Igazságokat,
könnyen rnerevedhet meg bizonyos szellem-ellenes ddeológíaí klauzúrában. Az
olyan egyház, rnely hdtigazságaít bizonyos meghatározott szellem- és gazda
ságtörténetiRonstellációloloal azonosítja, a tévedés (nem-igazság) útjára tévedt."

Tudjuk, a ikatolikus egyház semmiféle történeti konstellációval nem azono
..itja hítrgazságaát. Az viszont már más ikérdés, nincsenek-e olyan katolikusok,
akik egyházukat, vallásukat, sőt vallásuk hitígazságalt is, ,,sajáJt szakállukra"
bizonyos történelmi konstellációvaű azonosíciák gondolkodásukban, s bizonyos
- eltűnő - társadalmi. struktúrálohoz kötnék. (r. gy.)
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