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APRILIS 4-~NEK ÖRÖK MEMENTOJA. Minden nemzet visszatérő ünne
ped eszméknek. eseményeIknek születését, vagy egy korszak halálát jelentik.
ilyen dátum nekünk áprídís 4-e is. A születés valójában nem ünnepség virág
gal, tortável és jókívánságo'kkal, amelyek közül sokszor legegyszerubb és leg
ígazíbb a teli poharak ikoccanása. A születés vér, Ikönny és veríték, szívnek,
szemnek. testnek tartozéka; az élet afájdaloon és a rnurika patakjának ere
dése. A kiinduló pont, amelyre április 4-én vissza Ikell gondolnunk, mi.ndaz
az anyagi pusztulás, ami előtte volt és amit lezárt. Realista regények kíznerít
hetetlen témája és dckurnentfílrnek megrázó I"iportja ez, de mí most nem az
any~ értékeik pusztulását idézzük, hanem a biosznak és az étJh.osznaik pusz
tulását, amely magában hordozza a pusztulás mínden dimenzióját. Vésszate
1cintve, rní a fasizmusban felismerjük a szellemnek és lé1e1knek olyfajta lep
il"áját, amelynek logikája befelé és jelensége kifelé - a pusztulás. 1938 febru
árjában közvétlenül az Anschluss előtt tanulmányt írtam, amelyben kemény
krHMcitgyaikoroltam a fasizmus fölött, s ez a krítnkárn, amely a Ikortársalk
eléggé általános nemtetszésével és értetlenségével találkozott, nem enyhül
hetett 1945-ig sem. Meghurcolásaírn íközelebbről engedték láttatní az olyan
emberek szornorú [elenségét, "al.ldlkneik - mínt Romain Rollandnál olvasható 
a szíve elsorvad az agyvelejük javára, de az agyvelejük nagyon Iklksi".

Az e1Jmú1t háborúban látnunJk kellett, hogy a tudomány korszakában élünk,
de nem egyúttal a bölcsesség korában is. Éppen ebben a korban' még a llOli
tika is a IkuruzsWk allürjeít vette fel és az emberiség ősikora tért vissza a
harctereken és az ostromlott városokban. Nemcsak a dekadens, romlott embe
rek lettek hulló levelek természetszerűen, de a nemzetek ifjúsága, ereje, er
kölcsi értékei is természetellenesen.

Fegyverek mellé állt legnagyobb !fegyvernek 'a szellern ereje és a vallt
szenveoely, és folytatta az embernek és legértékesebb szerveínek pusztítását.

Láttunk !katonai szellemet és szerveket, amelyek visszájára fordították
Juin marsal szellemes defínícíóját: "A katonaszellem olyan növény, amelyet
gondosan kell ápolni, hogy gyümölcsöt ne hozzon." O, katona-szeldem, éretlen
és mérges gyümölcseí t Sohasem felejtünJkel! De veletek d.s szembenézett a
sokszor névtelenek. ihősdessége, az élet !hősiessége, amely nem abból állt, hogy
kevés lbajunik volt, lhanem, hogy helyén v0I1t a szívünk.

Egy napnak el !kellett hoznia azt az ünnepet is, amikor az irodalom, mű

vészet és tudomány, vallás és politítka egyszerre és együtt hirdeti a Ibiosz és az
étihoz j~zságaj,t. Stauffer-rel el kelil fogadnunk a tézíst, hogy a népek között is
lehet szeretet, amely igazabb és erősebb, valamint tartósabb is, mínt, a háború,
vagy annak ihJideg, vagy meleg zaja. Ez a szerétet nem romantikus vágyálom,
nem utópia, hanem történelmi realitás és világpolitikai tényező alkar Ienní.
Minden állaJIl1lférfi, alki ezt a ezeretetet megvetí: gonosz ember.

Eljött az a nap, amely a harcok leverő 'keserűségei és a romok feletti győ

zelem örömei közé állította a 'béke etikai értékét. S ez már a megesniékezés
jövő távlata. Visszatért a Hegyi beszéd boldogságet sugárzó áldása azokra,
aki!k békét teremtenek. Ennek a~ének Szent Agoston történetbölcseletében
két [elzőt ad: "Nihil laetabilius, nihil utilius", semmi örvendetesebb, semmi
hasznosabb. Most értettük meg igazán az utollsó két évszázad európai művésze

tét és költészetet, amely a tyrthadoszí énekek helyett az orosz Tolsztojjal, az
olasz MontíVial, az angol Tennisonnal, a német Schillerrel örökszép gondola
tOkat állított a bélke mellé, Most értettük meg a kínai bölcs tanítását is: "Min
denki iránt viselkedjél úgy" rruntha vendéget fogadnál." A Dzsaínák szent éne
kéből lkiáltotta Azsia nagy lelke, Gandhi is a világkaitasztr6fájára: "Szenve
dőklkel mindég érezzetelk részvétet." A japán népnek is akadt költője, alki fel
tette a kérdést:
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A világon biztosan testvér minden ember
és egy család,
óh mégis miért zúg a hullám és szél
az 6ceánon
vihart remegtetön?

Aprilis 4-e a <béke mellé állLtotta a szenvedés egyetemességét, az együtt
érzésnek ezt a szolidarítását, amely minden nép sZalbadságánalk és önállóságá
naik ikivÍ'vásátesZJmei zászlójára írta.

A béke mellé állította ill mUlllJkát, amely az eLpusz.tult és szétroJ:)banAott
városi és falusi struktúrák helyébe új8lbb és enodernebb technikát varázsojt.
Odaállította nállUJIllk a szegénység- és nyomor felszámolását, odaállJította a
transzparensek mellé az értelem és tudomány fényét is. A lbéke mellé állította
tiszta fogalmazásban az. emberi jogdkat. Ahogyan Pasternák. szoviet ikIöltó mon
dotta: "Az ember a földfoltok Lalk6ja helyett, az ddók. 1aJkója lett", amiihez ihoz
zátehetjük, ihogy tér és idő helyett az ember tudományáJbBiIl ma már a szelle
máségnek a laJkója . .szabó Lőrínccel lIIli ds el.énekelJhetjüJk, ihogy érzékeinkbe ma
már nemcsak szemétkocsiíkat zudí,t a valóság, hanem terveícet és új aikaTásdImt.

. Hogy az április 4-ével megIkeroettbéke távlatából csaíc néhány adatot hozzak
fel: a világon 50 OOO orvosi szaklap van, amelyek évente 1 200 OOO új ci~t

hoznak; a földön rnínden harmadtk percben valaiki az általános fizilkáról tart
előadást; rnínden ötödiik percben konferencia foglalikozik az elektromosság, a
biológia, az orvostudomány és a technika előrehadadáséval.

"Voir ou perur ?" - ez a ,tudomány és <Il gondolat útja: tisztán látni, vagy
elpusztulni. Ez az életüDik útja is. S ahogy megíemertük az anyag három arcát
a sokféleségben, az egységben és az energíéban, arhogytereiJnket mindig he
töltik az anyag sugárzásai, ahogy az atom szíve míndíg egy a másik atom tar
tományával, í'gy teremtsűk .meg rni is az erlkölcsi ·értJékek sootézdséV'e1 az egy
séget,hazáI1iktban is, a nemzetközi életben is, ibiztosítsUlk a fejlOOést, az emberi
haladást. (Tóth János)

KERESZTSÉGI FOGADÁS. A keresz~ fogadás fogalmán a keresztség
szentségének litocgiájábaal egy kettős aktust értünk. Első részében a megke
resztelendő ellentmond a sátánnak és ezzel elkötelezi magát Krísztua eörvényé
nek: követésére, a másodilk részében pedig vallomást tesz a Kmsztus-hirrletbe
hit meLlett. Ez a kettős aktus színte olyan régi, mirrt maga a keresztség ki
szolgáltatása, Mínt valamí magától értetődő ősi szokást említi. a II. században
Tertullianus ezt a fogadást: "A vízbe állva vallJuk meg a keresztény IhiJtet, és
tanúsítjuk. hogy .mí ellene rnondunk az ördögnek, pompájánaik és angyalai
nak, ami a bálványok imádása" (De spectaculis 4).

Bővebb leírást olvashatunk Szent Kynllos [eruzsálemí püspök Kr. u. 348
körül mondott ikatehétikus beszédeiben. Ezt mondja a már megJkeresztelteknek:
"BeléPtetek a keresztelő helyiségbe- (bantísteríum), nyugat felé fordultatok és
meghagytáík nektek, hogy ,kinyúj.tsátok: !kezeteket s minlJha jelen vokia, úgy
mondjatok elden a sátánnak, Ezt rnondottátok: ELlentmondok neked, sátán, és
mínden cselekedetednek és mínden pompádnak I" Ez az első része a !kereszt
ségi fogadásnak, amelyre ,köve1lkez.ett rögtön a másod.ik rész, amely Jeruzsá
lemben egészen rövid volt a IV. század dereka táján. Kyrillos ugyanis így foly
tatja beszédét: "Amilkor a sátánnak ellentmondasz, megnyíliiik számodra Isten
paradicsoma, rnelyet Keleten ültetett, aihonnan a bűn miatt az ősSzülőket szám
üzték. Ennelk je~épe az, hogy nyugatról kelet felé fordultál, mert az a vilá
gosság égJitája. És aikkor ezt !kellett mondanod: Hiszek. az AtyáJban és a Fiúban
és a Szentlélek/ben, és a 'bűcn:bánat keresztségében" (Catech. mystagog. I, 2 és
4-9). . .

VHágos, hogy öntudatuk használatában lévő, felnőtt keresztelendőket té
teleznek fel ezek a szövegek, aildik tudatosan vállalják magwkra Krisztus tör
vényének üoövetését és az általa hirdetett hirt; valdását, Aim aJbbain a Il"égmúlt
időben is voltaik - sdklkal inkább, mint sokszor gondolják - akik kisgyerme
keket is elvittek .keresztelni, oly szülők gyermelkeit, aiJc,ik mindketten keres.?,:
tények voltak. Egy ókeresztény mű, amely a IV. században keletikezett vég-
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leges formájálbaln, bár tartalmalag ,kétségtelenül a katakombák egyházának ko
rából való, a mi Urunk Jézus Krisztus Te~tamentoma című könyv nem hagy
erre vonatkozóan !kétséget: "A gyernnelkek, akik !képesek .feleLni, adjanak fele
letet, ismételvén a pap szavait, ha ellenben még nem tudnak válaszolru, vála
szoljanak helyettülk a szülőlk vagy más családtagok" (!Testam. D. N. J. Chr.
II, 8).

A legúj~blb kutatások derítették Ici, unennyíre ŐSI'Iégi' valami ez a szerep
vállalás a kisgyermekek helyett. A esecsemőkeresztelés ugyanis, amint töb
bek iközött J. Jeremias monografíára kimutatja, az L század óta szokás volt
az őskeresztények között (Die Kindertaufe in den ersten vier Jahrhunderten,
Göttingen 1958). Nagyon valószínű ugyanis, hogy az apostoli idŐ/k,ben történő
kereszteléseknél, amidőn egy egész 'nagy család mínden tagját meglkeresztelték,
abban a csecsemők is benne voltak. így például, ,amilkor Péterapostol Caesarea
ában Cornelius római századost "rolmnaival és Ibizalmas barátaival együtt"
megkeresztelte, vagy amidőn Pál apostol Filippiban egy Lydia nevű bíborárus
asszonyt "házanépével együtt" rmeglkeresztelt, Korintusban pedig Kriszpuszt,
a zsínagóga elüljárójá,t "egész családjával együtt" részesítette a keresztség
szentségében, J. Jeremiás és mások biztosra vesziJk, hogy ebben a csecsemők

is bennfogladtatnak, annál inikább, mert a korabelí szokás az volt, ihogy a zsi
dósághoz megtérő pogányok, akik "prozeliták" lettek, vagvts nem vették fel
a körülrnetéjkedés szertartását, hanem tágabIb értelemben lettek a választott
nép tagíaívá, ennek [elzésére rituális fürdőt vettelk, a tebilá-t, és' ebben a cse
csemők is részesültek. Ha pedig valaki zsidónak született, azt Gtiv;étel nélkül
születése után a nyol.cad:ilk napon a ,,s2lÖvetség" jeIéül körülmetélték és így
elkötelezték az ószövetségi törvény. megtartására. Egészen természetes ~hát, ha
a keresztény szülők ,gyermekeit is a keresztséggel már ocsecsernő korukban
megkeresztelték. Ezt a szokást tanúsítja a Kr. u. 156...ban Icivégzett Polykarpos
szmírnaljiüspök is, akí a máglya előtt ádlva kijelentette, hogy már nyolcvan
hat esztendő óta szolgálta Krisztust, ez pedig csak azt jelentiheti, hogy cse
csemő GtoráJban ikereszteltijk meg. A /kutatás mai állása mellett bizonyos, hogy
az első három században általános volt a csecserilők megkeresztelése és ezzel
a keresztségi fogadás letétele a szül& vagy a "rpatrirnusolk", azaz a !kereszt
szüLaik által. Csupán a IV. században keletkezett a szokás, hogy- sokan vártak
agyeI'lffiekek Gteresitelésével, amíg ezek felserdültek.

Mindenesetre századokon át SOkan voltak, ailcik már öntudatuk használa
tára érve !keresztelkedtek meg. 'Ezeknek életük legnagyobb élménye maradt a
szent éjszaka, husvét éjjele, amidőniin.nepélyes rnödon részesültek az első és
legszükségesebb szeritség misztériumában.

Ha ellenben megkérdezne valaki minket, van-e élményünk keresztségünk
ról, CSaJk azt felelhetnök: nincsen. Nem emlékezhetünk semmire sem, hiszen
nem voltunk értelmünk használaténál, amikor megkereszteltek bennünket, A
keresztszüld mondotta el helyettünk a keresmségi fogadás ünnepélyes szavait:
"Hiszek. .. a mindenható Atyában, az ég, és a föld teremtőjében.··Hiszek . . .
Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban ... Hiszek a Szent
lélekben, a katolikus anyaszentegyházban ..." És ugyanők mondották helyet
tünk, hogy ellene mondunk az ördögnek és minden cselekedetének és minden
csábításának. Nem egyszer ikényelmetlen érzést okoz némelyíkürsknél: lehet-e
valakit egy életre el:köte1ezni Krisztus törvényére és hitére?

Igaz, hogy az első áldozás előtt, míndenütt a vílágon, ünnepélyesen meg
ismétlik ezeket a fogadalmi szarvakat, ugyanezek a szavaik hangzanak el az ujjá
született husvéti vigilia estéjén milliók ajkán évről-évre a világ ,templomaiIban.
Mégis a probléma felvetődi'k: ,bármiJy valóban ősi. színte az egyházzal egyidős

szokásról van szó, de helyes dolog-e, lehet-e valakit, amiikor még nincs eszé
nek és szabad akaratának használatáben, elköteleznd ? A keresztségi fogadás
problémája tehát lényegileg azonos azzal, lhelyes-e az egJlház gyakorlata, ami
kor csecsemő'ket is keresztel ?

Nem kiselYb egyéniség, mint Rotterdami Erasmus jelentette ki a reformáció
hajnalán - bár maga ka,to~iikus maradt -, hogy meg lehet ugyan a cseese
mőt ikeresZJte1ni, de ha felserdüI, meg ikell őt 'kérdezni, elfogadja-e, amit a
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keresztszülők egykor az ő nevében megígértek, és ha nem hajlandó, akkor nem
is köteles a keresztény élet parancsait követni. Még a hitújítók sem fogadták
el azonban a nagy humanista okoskodását, hanem a mai napd.g megtartották
a csecsemők keresetelésének. ősi szokását, az egy baptis.ta szektát kivéve. Az
egyház tanítóhívatala pedig éppen Erasmus szavait idézve irtélte el, mínt a hit
tel ellenkező téves tanítást, azt a hiedelmet, ihogy a keresztségi fogadás nem
kötelez,

Valóban, ha meggondoljuk, mi történik a keresztség szentségének ilciszol
gáltatásakor, megértjük, hogy nem esik erőszak a csecsemókön. Az Isten
ugyanis gyermekévé akarja fogadni az újszülöttet, adci az eredeti bűnben szü
letett iés nem ahkalmas, hogy Isten országába juthasson. A keresztséggel vi
szont Isten országának tagja lesz és végtelen boldogság örököse. seniki sem
mondaná, hogy ne juttassanak hatalmas örökséget a kisgyermeknek, mert még
nem tudja ésszel felérni, mekkora jót jelenrene az neki. Éppen Igy vagyunk
a ,legnagyobb jóval, az Isten életében való részvétellel is. A szeritség ajándék,
amelyet az Isten 00. A felnőttekre nem akarja erőltetni, hanem rájuk bízza,
elfogadják-e, A kicsinyeket azonban nem akarja ettől az 'ajándéktól megfosz
tani, csupán azért, mert még nincsenek szabad akaratuk birtokában. Hiszen
Jézus kífejezetten megrnondatta,' engedjék hozzá a 'kisdedeket, enert pontosan
ilyeneké az Isten országa. Ezért, amint már Szent Agoston rámutatott, az egy
ház, mint jóságos édesanya, a kicsínyek részére kölcsön adja másoknak lábát,
hogy a ikeresztségre vi,gyék öket, szívét, hogy helyettük higgyenek, nyelvüket,
hogy ezt a hitet megvadlják, és akaratukat, hogy az 'Í,géretet megtegyék. Nem
követnek el ezzel méltánytalanságot, mert a legnagyobb jóban részesítik a
csecsemőt (Sermo 176, 2).

Az pedig nem igazságtalanság, hogy a keresztségi fogadással a keresz
tény életre kötelezik el a csecsemőt. Hiszen azzal, hogy valaki megszületík, már
ezzel a ténnyel egy meghatározott országnak, nemzetnek;. ikornzaknak állam
polgárává és részesévé vált. és magától értetődik, hogy amikor értelmének
használatára jut, fokozatosan ránevelik, hogyan. tartsa meg az [llető ország
összes törvényeit, amelyek születése tényénél fogva kötelezilk őt. senkit sem
kérdeznek meg, el akarja-e fogadni immár felnőtt korában a törvényeket, vagy
melyeket vet el. A keresztség új születés, amellyel az egyén Krisztus tulajdo
nává 'lett, Istennek ,gye11l11€lke, wki ezért köteles Isten törvénye szerint élni és
országána!k könnyű és édes igáját, magára venni.

A ihdt és a hit szerinti élet vállalásában és a keresztény törvény nehézsé
gei 'Ik'özött az Isten Illem hagyja az embert magára. Segíti kegyelmével, amely
akkora, hogy ha él vele az ember, rníndíg meg tudja állni a helyét, Segíti a

. szentségek által, elsősorban a bérmálás szentségével, eneívben a serdülő kor.
küszöbén az ember a Szentlehket kapja, hogy lélekben is felnőtt tudjon lenni,
erőt és világosságot kapjon ahhoz, hogy hitét állhatatosan vallja és hite sze
rint éljen. (Rad6 Polikárp)

A LEGRÉGIBBFELTAiMADASI MITOSZ. "Ra Krisztus pem támad fel,
akkor hiábavaló a mí tanításunk, hiábavaló a ti hitetek is" 1(1 Kor. 15, 14).
A feltámadás a kereszténység alaptanításai közé tartozik. Világnézeti ellen
felei ezért is akarják elvitatni ezt a tanítást a kereszténységtől, amikor olyan
hiedelemnek mondják, amelyet a korabeli pogány mísztéríumvallásokböl vett
át a kereszténység. Különösen a Tammuz-mítoszra hivatkoznak, jóllehet a mi
megítélésünk szerínt a mélyreható különbségek miatt a kettő még egy vonalba
sem hozható.

A 'I'ammuz-mítosz legrégebbi alakja a sumér Nípper városából került elő és
főszereplője nem is Tammuz, sumérul Dumuzi (igazi Ifiú), hanem lna:nma, a
"menny úrnője" (későbbi nevei lstar, AfT()CUté, Venus). Tíznél több töredékből
áll, különböző helyeken őrzik és míntegy 50 év kellett hozzá, hogy az agyag
tábla töredékei egybekerüljenek. Igy is vannak benne kisebb íhíányok és a vége
még most sem befejezett, pedig már 400 sornál több ismeretes belőle. Előttünk

lévő alakját sumér nyelven írták a Kr. e. második évezred első felében, tehát
mintegy 4000 éves. De egészen biztos, hogy sokkal régebbi. Nagyon kedvelt
történet volt, melyet átvettek a sumérok utódai is. Egyik változatát hozza Ko-
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mor6czy-Rákos! Gilgámes círnü könyve "IstAr pokolra szállása" cím alatt (51
59 l.). Ez azonban mintegy ezer évvel fiatalabb a sumér nyelvű mítosznál. A le
let utolsó 82 sora meglepetéssel szolgált, amennyiben kiderült, hogy Inanna nem
férjét, Dumuzit ment kiváltani az alvilágba, mint eddig hitték, hanem maga
helyett őt vitette oda. Ez az egész költemény értékelésére vonatkozólag igen je-
lentős felfedezés. ! I

Az eposz egy haladó gondolatritmussal kezdődik: "A \ tföntlévő nagyból
(menny) levetette tekintetét a lentlévő nagy (alvilág) felé; Az istennő a fönt
lévő nagyból levetette tekintetét a lentlévő nagy felé". Irianna a föntlévő

nagyból levetette tekintetét a lentlévő nagy felé". És Inanna elindul az al
világ, Kurnugea felé, a "visszatérést nem ismerő ország" felé, Nem tudni, ih,ogy
miért indul el, taBn hatalmát akarja kiterjeszteni, talán szeszélyből. Magával
viszi a "hét isteni törvényt", fejére teszi a 'koronát, felékesíti magát ékszerek
kel, ünnepi ruháját magára ölti és kifesti a szemét. .Miníszterének, Ninsubur
nak, megadja az utasításokat, hogy mit kell tennie, ha nem térne vissza: "Ú,
ki állandó támaszom vagy, kedves szavú miniszterem, őszinte szavú lovagom,
leszállok most az alvilágba ... Rendelj számomra siralmat, mínt a romok felett
szokás; az istenek összejövetelének termében üttesd meg értem a dobot; istenek
házában kutass utánam." Meghagyja neki, hogy 'először Enlil istenhez {szél és
eső istene) menjen, könyörögjön nála, Ihogy mentse ki az alvilágból. Ha nem
adna segítséget, menjen Nanna istenhez (holdísten) és őt kérje. Ha ő sem hall
gatná meg, meníen Eriduba Enki istenhez (bölcsesség istene), aki ismeri "az
élet táplálékát" és az "élet italát". O biztosan fog segíteni. Miután megadta az
utasítást, elindult az alvilági útra egyedül. I

Amikor megérkezett a lapislazuli hegyhez, ahol az alvilág palotája volt,
bebocsátást kért. Nem mondja meg az igazi okot, hogy miért jött, mert külön
ben nővére, Ereskigal, aki az alvilág királynéja, nem bocsátaná be, mert harag
ban van nővérével. Ereskigal azonban mégis bebocsátja, de csak úgy, mint a
többi halandót. "Mélyen meghajoltan. meztelenül" kell eléje vezetni. Az alvilág
kapusa megnyitja a hét kaput, bebocsátja Inannát, akitől mínden kapunál el
vesznek valamit ékszereiből és az utolsónál még a ruháját is elveszik tőle. Mi
kor kérdezi, miért történik ez, a választ a kapus adja: "Tarts csendet, Inanna,
az alvilág törvényei tökéletesek, 6, Jnarma, az alvilág szertartásait ne vesd
meg!" .

Igy került aztán nővére elé, aki az alvilági hét bíróval, az Anunnakikkal,
ítéletet mond felette. Ereskigal ránéz haláltekintetével. egy szót mondott ki és
Inanna tetemmé merevedett és a "tetemet felfüggesztették egy szögre".

Miután eltelt a Ihárom nap és három éjjel, s Inanna nem tért vissza, mí
nisztere rnegüttette a dobot érte az istenek gyűléstermében és gyászolta úrnő

jét. Utána elindult, hogy megkeresse az isteneket. Enlil is, Nanna is megtagadta
a segítséget, ezért Enkihez ment el utoljára, aki meghallgatta kérését. Vörösre
festett körméből sarat vett elő és ebből két nemnélküli lényt formált, Kala
turrut és Kurgarrut. Kioktatta őket, hogy míkép jutnak el az alvilágba, hogyan
kell ott viselkedniök. Kérjék el a szőgön függő tetemet, hintsék meg az ..elet
taplálékával" és az "élet italával". Igy is tettek. De Inarínának nem szabad el
hagynia az alvílágot, amíg.maga helyett nem ad mást, mert "aki leszállt az al
világba, soha nem távozott kártalanítás nélkül az alvilágból". Iriannának valakit
kell maga helyett küldeni. Ezért az alvilágót nem egyedül hagyja el, hanem
ördögök kísérik földi útjára. Ezek az ördögök olyanok voltak, akiket nem le-:
hetett megvesztegetní, mert "nem ismerték az ételt, nem ismerték az italt, nem
ettek a sóval behintett lisztből, nem ittak az italáldozatok vizéből". Ezzel a kér
lelhetetlen kísérettel rnegy el Inanna Umma és Bad-tibira városokba Ezeknek
főistenségei azonban megalázkódnak előtte és így megmenekülnek az ördögök
kezéből. Ekkor elmegy Kullába, amelynek főistene Dumuzi,' a pásztoristen.
Inanna férje. örömmel és pompával fogadja IInannát. Ez annyira haragba hozza
Inannát, hogy megadja az ördögöknek az utasítást, hogy ragadják meg és vi
gyék el helyette. Inanna rátekintet a halál tekintetével. Dumuzi sírt, sápadt
lett. Imádkozni kezdett Utuhoz, Inanna fivéréhez, a napistenhez. hogy mentse
meg: "Vtu, ki fivére vagy asszonyomnak, férje vagyok a te nővérednek! Én
vagyok, aki a tejfölt hordja anyád házába, én vagyok, aki a tejet hordja Níngal
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házába! Tedd kezemet sárkány kezévé. tedd lábamat sárkány lábává. engedd,
hogy kimeneküljek az ördögök kezébül, ne legyek az ő zsákmányuk." Itt vége
szakad a költeménynek és nem tudjuk, mi történik Dumuzival. Máshonnan azon
ban tudjuk, hogy egyike lett az alvilág isteneinek, tehát nem szabadult meg az
ördögök kezéből.

Ebből a tartalomból is eléggé nyilvánvaló, hogya Tammuz-métosz nem lehet
Krisztus feltámadásának ősforrása. Az evangéllsták először iJézus halálát álla
pítják: meg. Elmondják, miképp halt meg a keresztfán, aztán átszúrták a szívét
és végül az őröknek jelentést kellett tenniök Pilátusnak a bekövetkezett halál
ról, mert csak így adta ki Jézus holttestét. A második beszámoló a temetésről

szól. A holttestet kősírban helyezték el, melléje 32 kiló illatos fűszert tettek,
a sír nyílását kőlappal zárták elj melyet lepecsételtek és a sírt katonák őriz

ték. A harmadik rnozzanat a katonákról számol be, akik a földrengéstől meg
ijedtek, s megállapították. hogya síron nincs ott a záró kő. A katonák erről je
lentést tettek a főtanácsnak. A sírt üresen látják az asszonyok, valamint Péter
és János, akik azt is megállapítják, .hogy a !holttestet burkoló lepedők össze
hajtva feküdtek a sírban. A negyedik mozzanat az Úr Jézus többszöri megje
lenése egyes személyeknek és csooortoknak, Együtt eszik tanítványaival, be
szélget velük, engedi, hogy testét megtapogassák és sebeibe ujjaikat bedugják.
Ezt a feltámadást hirdetik az apostolok, és a főtanács nem a feltámadást vonja
kétségbe. Jellemző erre, hogy nem fogja perbe az apostolokat sírrablás míatt,
noha erre törvényes rendelkezés is volt, hanern csak azt tiltja meg nekik, hogy
a feltámadást hirdessék.

Am túl a tartalmi párhuzamosság teljes híányán a Tammuz-mítoszban és
az evangéliumokban megnyilvánuló szemlélet is merőben más. Amítoszban
testvérek gyűlölik egymást, istenek nem segítenek, nincs hatalmuk, alá van
nak rendelve a sorsnak; Irianna szeszélyből megy a túlvilágra, ott isten létére
meghal és nincs ereje feltámadni, rászorul, hogy életre keltsék: így tulajdon
képpen nem is saját erőből történő 'feltámadásról van sz6, hanem feltámasztás
ról; nem ezeretetből adja életet, hogy másokat megmentsen. Azoknak a lénye
ges tulajdonságoknak. amelyeket a kereszténység fűz Krisztus halálához és fel
támadásához, egyike sincs meg ebben a mítoszban, amelyben egyedül a fan
tázia visz szerepet. A valóság legcsekélyebb [elét sem fedemetjük fel a rní
toszban. míg Krisztus feltámadása a mi meggyőződésünk szerint a történeti
kritikát is kiállja. Húsvét a kereszténység számára mindenkor tényt jelentett:
a Názáreti Jézus értünk meghalt és valóban feltámadt. (Kosztoltínyi Istvá.n)

AZ OLVASO NAPLOJA. Tíz elbeszélés van Déry Tiibor új noveIlás köte
tében.* A legrégibb, A fehér pillangó, 1950....ből \'1a16, a Ikét .legfrissebb, a Libi
kóka és a Két ,asszony 1962-1ből. Három a Lízből, a címadó Szerelem, a Phile
mon és Baucis. meg a Két asszony olyan remeklés, melyet az olvasó aldgha
felejt el; bizonyára lesznek, akik negyedikül melléjÜok állítják A tehén cí
műt. Alkinelk kedve van efajta tanulmányelohoz, az u.tóbbit egybevetheti A
[ehér pillangóval: témájuk más és más, .legföljebb annyiban rokon, hogy mínd
kettő ..mai", iBetve az volt fl maga idejében; az egyik árokép egy rnunkás
lányról, a másik egy szövetkezeten kívül maradt, és szövetkezetbe adott te
hene életéért .kűzdő öregasszonyról. Az előbron, bárimennyí szó és tínta folyt
is annak idején ikörülötte, ma már in~káibh csalk 'bizonyos nehezen leplezett
kényszeredettséget érezni, valamiféle szándékolt frisseség,re-sr6foltságot, ami
aztán végül is üresen jár; éppen az hiányzilk belőle - le,galáibbó.s a mai olvasó
úgy érzi, hiányzik belőle - ami ezt a témát fölemelJhetné, kénysrer-mosolyú
aktualitásnál többé tehetné: a mély emberség. A .fiiatalok, akik egymásra ta
lálnak, épp úgy .kínosan k1isénelk hatnak, mínt a lány értetlen-maradi anyja;
s az író míntha semmiképp sem akarta .volna észrevenni, vagy Iha észrevette,
rníntha nem akarná tudomásul venni, hogy az, amiről A fehér pillangában
anyja és lánya íkőz! szó van, talán mégsem olyan félvállról megmosolyogni
való, ahogyan A fehér pillangó könnyed-csinált táncritmusában elmondja. Mi
lyen más, mermyível hitelesebb, emberibb A tehén öregasszonyának indulata,
meg a termelőszövetkezet parasztiainak szótlan humánuma ? Tíz év a két el·
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beszélés közt; tíz éves írói érés, fejlődés, mélyülés ? Nem. Tíz év atmoszféra
különbsége; és két novellábnn :1Z n szinte mérleggel mérhető különbség, amí az
1950 körüIi idők sémálokal kötött ábrázolásmódia, meg az 1960-as évek szaba
<Jabb, öszíntébb, hitelesebb emberszernlélcte között van. A fehér pillangó ma
már inkább csak gondosan preparált kor-dokumentumnak hat, amolyan gom
bostűre tűzött, üveg alá tett pblle; A tehén viszont pontosan észlelhető kor- és
időszerűségében is általános érvényű emberi dokumentum.

Dokumentuma az áJbrázolás kiérettségének is. Ha valaki abkalmul tekintené
ezt a kötetet arra, hogy Déry Tibor írói útjáról beszéljen, elsősorban aligha
nem teljes Ieegyszerűsödését kellene hangsúlyoznia. Az ernittett négy clbeszé
lésPen,a kötet legszebb darabjaiban nehéz volna hivalkodó írói .mutatványo
kat tetten érni, Dérynél korábban nem. rdtka stiláris bravúrokat találni. Itt,
most már szemlátomást csak egyetlen törekvése van, a mínél pontosabb ész
lelés és közlés. Néha már-már kopár, csakhogy mínél hitelesebb legyen, A va
lóság, meg a valóság írói képe kőzt alig-alig tűr meg díszítő elemeket. Nem
magyaráz, nem elemez; ahhoz, ami látható, hallható, észlelhető, jóformán
semmit sem tesz hozzá. A felületre világít .rá, de olyan erősen, hogy alatta
egyszeriben láthatóvá válbk a lényeg: az, aminek a felszín a formája. Ezért
érdeklík elsősorban a, szavak, hangsúlyok, gesztusok; a környezet többnyire
csak 3TInYJÍ!ban érdekli, amennyiben kifejező funkciója van, vagyis a benne
élők [ellemét, sorsát közlí, miint a Philemon és Bancis októberi kertje, vagy a
Két asszonyban az öregasszony betegszebája. Képeinél nem sokat időzik, nem
tartozik a "festő" Irók közé; néhány erős, jellegzetes, puritán vonással rögzíti
öket, néha éppen csak annyira, mínt egy [elzésszerű díszletet, legföljebb idő

ről időre észleli egy-egy lkis változásukat: hogy a napfény leljebb csúszik egy
falon, vagy egy váz.O]bólhiányziik egy csokor. Mindezzel hamar, sietősen végez.
hogy aztán teljes figyeimét az emberekre fordíthassa, elsősorban beszédjükre
és beszédüket kísérő gesztusaikra. Emberei szinte egyedül csak azzal jellem
zik magukat, amit mondanak, és ahogyan mondják. A Vidám temetés egy
haldoklás története, s ennek keretében a haldokló feleségének portréja: sok
féleképpen lehetne elkezdeni, akár a szalonban őzvelgők rajzával, akár a ház
l~örének érzékeltetésével. akár egyébbel; Déry Tibor, [ellemzően, Í'1;y kezdi: .
"Ha V.-né felizgult. rögtön hebegní kezdett. Erősen felindult kedélválluootában
dadogott. Amióta férje állapota válságosra fordult, a mássalhangzóval kezdődő

szavakat gyakran csak nagy kínnal, többszöri nekifutásra tudta kiejteni ..."
Igy. ilyen orvosi lelethez illő pontossággal, az irónia legkisebb árnyéka nélkül,
S más-más hangnemben, ugyanezt észlelhetní a többi elbeszélésben is.

Az Irók sokszor azért beszélnek a hőseikről, mert vagy nem tudiák elég
hitelesen beszéltetní őket, vagy nem bíznak abban, hogy puszta beszéltctésük,
minden kommentár nélkül, elég erős benyomást kelt az olvasóban, és éppen
azt a benyomást kelti benne, amelyet az alaknak keltenie kell. Ezért ~1?:t8.n az
alak szavait hol lelkiállapotának érzékeltetésével nyomósitják h01ki"izvetet
tebb, szuggesztfv es7JköZÖ'kkel támogatják,' mintegy zenel-hannulatí aláfestést
adnak hozzájuk. Ritka az olyan kísérlet, amely mindent rábíz a beszéltetett
alak beszédjére. mint például Móricz annak idején A boldog emb,'?Tben, mely
ben annnk, aki figyelemmel olvassa. lehetetlen nem éreznie az írói kísérlet él
vezetét és ízgalrnát is. Ami Déry Tibort illeti: ő sem beszél a hőseiről, ő is
csak beszéltett őket. Ha a Szerelem elbeszélésciből ld lehet elemezni vala
milyen ars poetieát, az nagyjában ilyesféle: az író ne vegyen vészt abban, amit
elmond, ne avatkozzék bele semmíkéooen a történetbe, hanem csak lásson,
halljonvészlellen s amit lát, hall, é~ZJlel, azt a lehető leghitelesebben közölje.
ne adjon hozzá semmit, érje be a fölvevő ~ép, a film vagy a magnó szerepével.
Ha jól rögzít, s amit rögzített. jól, hitelesen közlt: abban jobban, teljesebben,
hatásosabban van benne a valóság, és a valóság értelme is, mint ha magva-.
rázgatná, színezné, beállitaná. Nem a valóságot kell beáll ítaní. hanem a föl
vevő gépet kelí oda és úgy állítaní. hogy a valóságból a kgtöhbet, és a v8116'
ságot a legjellemzóbben ragadja és rögzítse meg.

Egyi;k.,másilk novella a kötetben voltaképpen nem is több, mínt rnűhelvta

nulrnánya ennek az ars poeticának. míntezv technikai gyakorlat. Ehhez a félre
érthető megállapításhoz azonnal hozzá kell tennünk, nehogy valaki kicsiny-



lésnek .vélje: az efaj,ta techn,ikai gyakorlatok dgen magasrendű művészí tel
jesítmények. Voltaképpen talán csak az tudhatja, aJki már próbálta, milyen
nehéz dolog, ésIÍl~kora rnűvészet 'kell hozzá, hogy az iTÓ egy-egy "életből

ellesett" fig,um ,éLő beszédét élőn visszaadja. Mi sem naivabb tévedés, mint
azt l~épze1n.i, hogy e!hJhez elég az alak szavatt lejegyezni. Szó sincs róla lA
szavak ~iihülneik, hangsúlyukat vesztik; olyanok Iesznek a papí'ron mint a ki
pukkadt lég:görrfuők. Nem elég a szót, hanern rögzétení kell, és tolmácsolní,
közölni kell a hangsúly,t, a bésred médiát is, a figura egész levegőjét, a szája
mozgását, az arca játékát, az ajka rebbenését, s míndezt anélkül, Ihogy erről

alkár esaíc egy szót is eítenénk: mindezt abban, ahogy beszél, ahogy a szavait
ejti, ahogy a haTlig>súly:áJt me~úzza vagy elharapja. Utaltam az imént A boldog
emberre; utalhatok egy más címével -ís jellemző másdk rerneklésre ebben II
nemben: Illyés Gyula nyolc lapos Hangfölvevő cfmű írására, az Ebéd a kas
télyban kötetben. Hangfölvevés ez, va16ban; de az élőhangé, sőt' élő "stílusé", s
ezúttal is igaz, hogy "a stílus az ember", 'V'ag)7!Ís ahogyan egy-egy alak beszél, az
egyben 'az alak jelleme, s~t sorsa is, és az írónak nem elég szavakat "fényké
pezníe", mert ez még nem lesz több, többé vagy kevésbé ügyes iparnál; élő

szavaikat ken rőgzíteníe és közőlníe: élőn átadott szavaloban sorsot és jellemet.
Egyik-másik novella a Szerelemben, mondom, voltaképpán nem is több,

mint ilyen magasrendű művészí-c.techníkai"gyakorlat, Ilyennek érzem a már
más vonatkozásban említett Fehér pillang6t; ilyen a Libik6ka. Pillanatkép.
rnondhetfuk az utóbbira, ainaga nemében kitűnő, de ennél a nemnél van ~a

gasabbrendű, drámaebb és epiJkusabb. A Két asszony például. Mi "töl'téni'k"
benne? Semmi. Egy öregasszony azt hiszi elitélt fiáról, hogy Amerikában fil
mezik; menye holtáig Ieleményesen táplálja benne ezt a tévhitet. Mindez ab
ból bonta,ko~ilk iki, ahogyari beszélnek egymással; s az öregasszony kicsit már
egyűgyű, nyűgösködő, németes beszédmódiában, és vele szemben a fdatal
asszony kétségbeesést leplező ihányiveti szójárásában már eleve mdrident ér
zünk, még míelőtt bármíféle eseményről értesülnénk. Mint amikor belén valaki
egy szobába, betoppan -egy társaságba, elkezd beszélni nem is különösebben
jellemző dologról, s abból, ahogy beszél, negyedórán belül nagyj.ából megismer
jük, noha előzőleg rnít sem tudtunk róla. A beszédnek nem csak egy ddmenzíója
van. És a beszéd nem csak jelen, hanem a jelenben a múlt és egy ikJksita jövő is:
[ellem és sors. A Philemon és Baucis nem ds azért olyan szívszOr:Í,tó, mert az
öregasszonyt végül agyonlövík, a korom sötét utcán, hanem legdnkább' talán
azért, rnert olyan közvetlen, 'beszédéből ismerős dsmerősünlkiké vált: mert elő

zőleg hallottuk egymással beszélgetni az öregelkeit, hallottuk zsörtölődní, do
hogní, egymásért aggodalmaskodni őket, olyan felej1JhetetIenUl hiteles hangon,
olyan szinte tapintható jelenléttel, hogy szavadoban még a Ieheletük melegét
is érezhettük.

Alkár ezt a noveldát olvassuk el, akár a Két asszonut, akár a Szerelem
címűt: lehetetden a Játszólag szerivtelen közlésmődban észre nem venni a rnély
írói és emberi megindultságot. Ez azonban sosem szavakban árulkodik, so
sem szubjektfv módon jelentkezitk. Alázattal, sőt áhítattal, a valóság mögé
húzódik; 'nem maga akar érvényesülni annak örvén, hanem míndenestül
annalk szolgálatába áll; mintegy megtagadja magát a VlaJ6ságém, a való
ság érdekében. S aval6ság hálás az áldozatért: teljessége erejével fölkelti
az olvasó lelkében is az í!I'Ó megéndultaégát. A Szerelemben, a Két asszonyban, a
Philernott és Baucisban. Talán egy árnyalattal kisebb feszültséggel A tehén
ben is. Talán fölösleges az elmendattok után újra elmondani, hogy ezek az el
beszélések. és J~iv.áU az első három, remekel az új magyar novella-irodalom
nak. Egyáltalán, a magyar novella-irodalomnak.

Korántsem mondanárn ezt a Vidám temetés!'ől meg a Számadásról. )\1:i
az, ami amazokban oly maradandó hatást kelt, s többet: rnegrendétőt? A mű

vészí-emberi igazságuk, hdtelességük, Mi az, ami e két utóbbiban zavar ? Az,
hogy nem érzem művészíleg igaznak őket. Igaz-nemigaz felémássága legjob
ban a Vidám temetésen szemléltethető, Fele részében, elejében és végében
pompás kép egy vegyes, részben deklasszá,lta,kból, részben "men5kból" álló
társadalmi csoportról, meg a leendő maid valóságos özvegyről. Fele részében,
középső részében ahaiddkló beszél:getése egy fiatal festőnővel, s~eImi be-

242



szélgetés, aJikonyfényben, a halálos ágyon, elmúlás és ifjúság találJkozása, fl
nomari temperált, okos szavaik, kellő önir6nda, kellő fegyelem, életbölcsességek
a ha1dok!lás hősí-lemondé-Ieszámoló adagolásában, s az impavidum ferient va
lamíféle semmiképpen-sem igaz fenn!köl·tsége... aiki elkövette azt a megbo
csátható meggondolatlanságot, !hogyakötetet !há·tulr6l visszafelé kezdte olvas
ni, vagy folyóiratokból ismeri a Szerelem című elbeszélést, vagy a Philemofl
és Baucist, az feszélyezetten, már-már szégyenkezve olvassa a Vidám temetés
középső részének e furcsán szarupos. ürömmel kevert pátoszát. Ha nem is egé
szen ebben a hangnemben, de valahonnét rníntha ismeros volna neki ez a dal
lam. Tűnődik, töpreng: hol találkozott már ezzel a művi intellektualtzmussal ?
S egyszerre eszébe jut. Igen, bizonyos olajozottsággal, a' stílus más,görgő
csapágyas retorfkájával. rosszabb napjaiban Márai írt ilyesmit. Nem maritha
Déry Tibor utánozná Márait; a világért sem. A novellaíró. az elbeszélő intel
lektuahzmusa a rokon bennük, a magasztossággal kompenzált szárazság, a
hősinek álcázott helyzetben gyakorolt tételesség. a cselekmény, az epika he
lyett az előkelően fésült szöveg, Kétségtelen, hogy nagyon komoly dolgolcrö!
esik szó, többek között az élet értelméről és a halálról. A novella számára
azonban nem szekott előnyös lenni, ha élet és halál kérdéseinelk párbeszédes
megvitatására használják; az író ezúttal tévedett a műfajban. Írhatott volna
aforizmát, esszét, traktátust, elmélkedést, s rnind vremeket. De novellát írt,
sőt ezúttal egy pompás, friss, csupa-zamat novéldába érthetetlenül befércelt
betétet. MintJha kétféle modora vegyülne összebékítetlenül a Vidám teme
tésben, egy régebbi, már túlhaladott, s a kíalakuló új. az ígazi, az az "objelk
tív", amelynek remekei a Szerelem, a Philemon és Baucis, a Két asszony.

A SzámadásIban is nagyon komoly dologról van szó. Véresen és vérre me
nően komoly dologról, ahogyan a dm is utal rá. De elihiszem ezt a számadást?
E'l!hiszem, hogy valaki fogy számol le, és ezért számol le magával? Meg kell
mondanorn: egy árva szőt sem hiszek az egészből. Nem hdszem, hogy egy pro
fesszor, a:ki méeíscsak é-rtelmes ember. egyszerűen lesétál az utcára és viláJ~á

megv: dísszídální akar egy az ő esetében mondva csinált vétekért, aztán meg
IWndolja a dolgot és mégsem disszidál, hanem a határtól pár száz lépésnyire
leül a hóba, mert ő méztscsas; ide tartozik, és szemét lehunyva fi,gyeli, amint
fokozatosan megfagy, olyan tudományos szakszerűséggel, mintha a katedrán
adna elő. Mi ez? Valóság? Nem. Van enneIk hitele? Nincs. Ilyet el leihet
kéozelnd, ilyen professzort lombilk:1Jan elő lehet áJllítani, ezeket a problémékat
múvi úton bele lehet ültetni a fejébe, ezeket a síma mondatokat magnószalagon·
el lehet helyezni és gombnyomásra meg leihet indítani benne, erre az előkelően

ídeaenes mozaásra meg lehet tanítani. De ilyen a valóságban nincs. Ez le
vezetés egy táblán; a levezetés szubjektív őszinteségében senIkinek sincs joga
kételkedni, de a levezetés szubjektfv őszintesése nem mentí objek1iív hamis
ságát művészdleg. S jellemző: ezúttal éppen legf'őbb erénye hagyja a leginlkábib
cserben az írót; a beszéltetés párj,át ritkító művésze egyszeriben olyan rekedt
~ép.Jhangon beszélteti boldogtalan professzorát s már szdnte a hangját is olyan
képtelen pózba merevíti, hogy csalk meg kell szólalnía, s már sem hisszük,
hogy él.

Egy régtob modorkísértése ? Pillanatnyi Indiszpozlciő ? A hőssel való em
beri lközösSiégérzés <pillanatnyi rövidzárlata? Mindegy. Egy Déry-rangú elbe
szélő mértékJenem a rövtdzárlatai, hanem a fényei; nem az áramtalan rutin
kedvetlen fdrgásána1k percei, hanem 'az áram magasfeszültségű, huzamos iz
zása, :gg a Szerelera kötet néhány elbeszélése, a t,fz közül négy, de legalább
három erős, szép, tiszta és maradandó fénnyel világit.

•••
Valóban dzsungel volt a két háború közt a magya!' saító világa? Aki elol

vassa Bodó Béla új könyvét", "egy szerkesztőség regényét", nyugodt lélekkel
rámondhatja: valóban dzsungel volt. A közgazdasági róvatok rnocsarának kö
zepén farkasok tanyáztak s időnként alaposan lehűtötték az igazságért futká
rozó ifjú riporterek buzgalmát. Voltak a dzsungelnak olyan kedves, ártatlan,
ártalmatlan lakói, mint a költői lelkületl1 Londesz bácsi, aki otthon titokban szo-

• Lapzárta' után. Szépirodalmi könyvIdadó, 1961.



bája mínden zugát megtömte babbal, lencsével, borsóval. hogy öreg napjaira éhen
ne vesszék. Voltak benne olyan furcsa, befuccsolt lángelmék és tréfamesterek.
mínt a mínísztert ugrató Rudi úr, s olyan finom, nagyrnűveltségű, csiszolt mo
dorú szerkesztő urak és kiváló írók, amilyen Laczkó Géza volt. Dzsungel volt.
igen, ha a lap anyagi érdekei. s olykor nem is a lap, hanem a közgazdasági
rovatvezető érdekei úgy kívánták. lármásan kiteregettek másodrendű ügyeket.
s e1tussoltak börtönt érdemlő bűntényeket, Aki tapasztalatlanul merészkedett
a bozótba, előbb-utóbb fönnakadt indáiban; ha sokat kapálódzott és kiabált.
rövidesen megfulladt, vagy megfojtották, Az érdekek szövevényesen össze
fon6dtak; a nagy politikának megvoltak a hátsó kis ajtajai, és a miníszterek
nek a maguk kis hiúságal. A nagy vadak vagy fölfalták egymást. aszerint,
melyik bizonyult erősebbnek, vagy szövetséget kötöttek és fölfalták közösen
a kisebbeket. Bod6 Béla könyve leleplezésnek is beillik.

De minden éremnek két oldala van, mondják ; és a dzsungelban is akad
nak kedves szígetek, kellemes ösvények, ízes gyümölcsök. A farkast csak a
karcsú, olcsón kapható gazellálc érdeklik, meg a megfejhető behemót vadak;
az őzike-riporter, amíg nem zavaria köreit és ügyeit, kedvére futkározhat kö
rülötte, témái és szerelmei után. Bodó Béla könyvének nem kis érdeme, hogy
a kettőt együtt adja, úgy, ahogy megismerte és átélte: az egész. dzsungelt,
ordasaival és píllangóíval, útvesztőivel és tísztásatval, édes és mérges gyümöl
cseivel. Nem ül bíróí székbe ítélkezni és kárfhoztatni; elmondja, mi volt, s
hogyan volt. egy kort egy szerkesztőség életének tükrében, és egy szerkesztő

ség ben töltött élet tükrében. Nehéz élet is volt, szép élet is volt; mindenkinek
kedves az ifjúsága, akármilyen nehéz is volt. Persze idealizálni se idealizál;
valami kedves, finoman árnyalt iróniával nézi egykori önmagát és bohó-édes
kalandjait, fanyar kudarcaít, vídám sikereit, fürge vállalkozásait és fondor
latait; közben közvetlen. friss korképet is ad. Nem, nem "korképet", ez a sz6

. túl nehézkesen hangzik; inkább gyors széljegyzeteket ró egykorkép margó
jára; és tudjuk, az ilyen margójegyzetek érdekessége néha vetekszik a kor
képével, s egy ügyes kézzel odavetett figura, egy lelkes fiatal riporter például,
aki lihegve lediktált riport után még Iihegőbb sietséggel lohol a budai talál
kára, néha épp könnyedségében lehet olyan jellemző, mint egy feszesen fogal
mazott értekező ítélet.

Nem, a szerkesztöség regénye nem igazi "regény", nemis annak készült;
lazán egybefűzött novellisztikus emlékezés-sorozat, vagy emlékező novella
füzér ; röpke kézzel rótt tussrajzok. mintegy röptében rögzítése - esetleg az
emlékezés röptével - annak a múlékony, hamar széjjelporló anyagnak, amely'
a nagytablókból rendszerint kimarad; de semmi színezés, semmi stílízálás
nem kárpótolhat érte, hiszen a mindennapok közvétlenségéért nem kárpótol
hat semmi. Ezt keressük régi korokból ránk maradt memoárokban, levelezé
sekben. följegyzésekben; ebből próbáljuk rekonstruálni egy-egy elmúlt kor
levegőjének szagát, ízét, fénvtörését, vilf6dzását. Ebből, ezekből, ileyesmikből.

Ha majd egy-egy későbbi nemzedék, vagy a maiak legfiatalabbja, rnely
nek személyes emlékei már nem lehetnek róla, komoly igényű történelmi mű

vekből és irodalom- meg sajt6történeti tanulmányokból megismerte ezt a két
háború közé eső kort, s arra is kiváncsi lesz, ami tájékoztató műveiből termé
szetszerűleg kimaradt, mert az összefoglalások a személyes emlékek és hajdani
míndennapok teljes anyagát nem, csak színtézísét adhatják; sok mindent meg
tudhat majd Bodó Béla könyvéből is. De ne gondoljuk, hogy ez a könyv csak
holmi "adalék"; jól megírt, igényes olvasmány is a Lapzárta után, és nem
utolsó érdeme az a föl-fölcsillanó írórtlával árnyalt könnyed elbeszélő mód,
melyben az író a maga kedves-személyes riporterhősének lelkéből lelkezett
stílusát teremtette meg. (Róna.y György)

SZlNHAZI KRONIKA. A Vígszínház mutatta be Mesterházi Lajos: "Az
ártatlanság kora" cimíí színmíívét.

Zavarba ejtő, meglepó darab, egészében lés részleteiben is. Ha hinni lehet
Mesterházi Lajosnak, az elmúlt közel százév alatt nem sokat változott a világ.
1879-ben írta Ibsen "Nórá"-ját és most 1963-ban egy budapesti színpadon ismét
felbukkan ez a Nóra, azml a különbséggel, hogy Ilonának hívják és a férje
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nem lizletember. hanem akadémikus, oreosprojessaor. A problémqJa azonban
lényegében ugyanaz, mint múlt századi elődjéé, unja lmagát a "baoaBzobában"
el> I~i akar torni beLőle. I

De nem ez az egyetlen meglepő, amivel a (lar(lib szolgál. Fölmegy a függöny
és öt nőt lát'unk strand-,"uluíuan egy BaLaton-menti terruszon, Szemmel lát
hatóan unatkoznalC és hog'lJ az unaLmat eLűzzék, szidják a kosztot, (ho{Jy túl
zsíros) pletykálnuk, malackodnak, szapulják a férf~kat és kanasztáznak. De
hogy téuetiesue ne essünk, a dialóyusokból hamarosan kiderül, hogy I/'i.em a
harmíncas éveket írjuk, nem ,egy "békebeli" siófoki panzió terraszára vitt
el a szerzó, hanem a hatvanas éveK eLején járunk:és, ez (1\ )Magyar Tudormányos
Akadémia üdüLóje. Az asszonyok részben alwdém4.kus Ijeleségek, részben az
akadémia női dolgozói. Mindenképpen a szerencsekiválasz,tottjai azonban,
hi:>zen ebben az üdülőben úgy láts·zík nincs kéthetenkénti turnusváltás, a je
lenlevők láthatóan az egész nyarat itt töltik. Ezért is unják már annyira egy
mást.

Ennek a női kvintettnek különleges funkciója van a darabban. A főcselek-'

mény egyes jelenetei közé iktatva újra és újra megjelenne,k és a történtekkel
kapcsolatban mintegy a rezonőr szerep ét játsszák. Erre annál j.s ink/Ílbb alkal
masak, mert hiszen a jelek szerint a lwnasztán ,kívül valóban nincs más ~zó

rakozásuk, mint hogy "kibeszélik" a távollevőket és egymást. Ebbe aztán úgy
belejönnek, hogy a rvégén ~r fellázadnak az író ellen, nem elégetJm,ek meg
többé lU számukra kijelölt második hellyel, vitá:ikkal, egyéni problémáikilwl
túlharsogják a j'őcselelaményt és egyszeriben a darab igazi problé.májának,
mondanívaLójának hordozóivá lesznek. Erről a:ronban ;talánkésőbb.

Lássuk előbb magát a főcselekiményt. Rózsa Szilárd alwdémikus, orvospro
fesszor igazán sikeres ember. Itttun» és külföldön egyaránt elismert szakte
kíntély, egyik kongresszusról p, másikra utazik. Anyagilag is kitűnóen állnak,
semmijük se hiányzik. Van 'egy gyermekük is. A felesé,ye, Ilona, ez \/Iz újsütetű

Nóra mégis kikivánkozik sokak által irigyelt helyzetéMI. O maga is végzett
orvos, egy ideig férje laboratóriumában dolgozott, de betegsége miatt abba
kellett hagynia. Most azonban úgy ,érzi, érteltmJetLen és tartalImatlan az élete,
amelyet nem tud kitölteni a csak feleségi és családlanyai hivatás; ő gyógyítani
szeretne. iCsodálato.sképpen ezt a felismerést egy dzsessznnuzsikus kristályosítja
kí. benne, akivel a parton ismerkedile meg, orvosi tanácsokkal látja el és mez...
lesleg ,még bele is szetet. Felvillan egy romantilkus falust idill képe, amikor
az asszony majd vidéki körzeti orvos lesz, a muzsikus pedig (detklasszáUloott
egykori Dohnányi-növendék) mint énektanár visszatérhet eredeti hivatásá
hoz. Egyetlen beszélgetés azonban, amelyet a zenész a külföldi útróllvisszatér~

Rózsa Szilárddal folytat, visszarettenti őt a várható felelősségtől. Kü!:önben is
túlságosan megszokta már jelenlegi életmódját. De híába hátrál meg a "mu
zsi/eus Gyuszi", Ilona-Nórát már semmi és senki sem tarthatja vissza. Elmegy.
Maga se tudja hová, de elmegy. És mi fejcsóválva nézünk utána.

Legfőképpen azért, mert az egész történetet igy, ezekkel a szereplőkkel nem
tudjuk elhinni. Elméleti konstrukciónak érezzük, tJ,minek talán bizonyítania
kellene valamit, csak ,az nem derül ki, hogy mit. Talán azt, hogy a (nőnek is
lehet önálló hivatása. Dehát ez a tétel ma már, és különösen itt nálunk, nyitott
kapukat dön'get. Amellett. ez a oorabbeli Ilona egyáltalán nem győz meg arróz.,
hogy számára ,valóban olyan életfontosságú ,kérdés az önálUl orvosi ,hivatás.
Végtére is a férjét a dzsesszmuzsikus kedvéért alwrja elhagyni. De ezt a hir
telen jött nyári szerelmet később épp olyan könnyedén elejti, mint ahogy bele
gabalyodott. Mennyire volt komoly az az érzelm'lii /Válság és mennyire .vehetjük
komolyan a másikat? Ilona ;tizenkét éve él együtt a férjével. Hogy-hogy fnem
vetődött fel :rruir elóbb ez a probléma? A száz év előtti Nóra olyan társa(lalmi
körülmények között élt, hogy ez elképzelhető, és ő joggal hányj;a férje szemére,
hogy nem veszi őt emberszámba, holott egy magy on komoly teljesítmény áll
már mögötte (két keze munkájával memette meg fér;ét az életnek). Ilona
férje, Rózsa Szilárd azonban, ha kissé öntelt és erőszakos is, felvilágosult em
ber, aki megbecsüli felesége képességeit~ munkatársának 'is 'tekinti és önálló
orvosi elhelyezkedése ellen is lényegében csak azért vdn kifogása, mert 
mint lmondja - rossz vért szülne, ha Ő, az akadémikus 'Professzor a saját fele-
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s~g~t prowzsálmi be az am'ligy is nehezen kapható pesti orvosi' állá.sok egyikére.
(Es ebben van .is némi igazság.)

Hasonló kérdőjeles mondMokat leírhatnánk még a háromszog másik ,két
tagjával, az orvosprofesszorral és a dzsesszzenésszel kapcso/(z,tban is. A néző

nek azonban az az érzése, hogy az író számára eZsősor'ban nem is a~ Ő problé
májuk, annak hihető iVagy'hihetetlen volta az érdekes. Ami őt alapvetóen fog
lalkoztatja, az a házasság, a férfi-nő viszony erkolcsi problematikája. 'ETTe
triutat a rezonőr női kórus összeállítása is. Kik ezek az asszonyok7

Schmidtné, mielőtt jóva! öregebb férjéhez feleségül ment, az erdélyi vá
rosban mindenféle nemzetiségű áJtvonuló hadseregek teljes tisztikarának volt
hív.atásos búfelejtetője. Nem éppen épületes múltjából a szép (7!) emlékeken
kívül, stílusát is megőrízte és az lŐ "szaftos bemond.ásaí" bíztosítják az igény
telenebb nézők körében a legnagyobb sikert. Péter Olga, aki meggyőződéses

kommunista (miután fiat.al korában súlyos sebet kapott), megpróbálta teljesen
racionális alapo kra helyezni a férfiakhoz fű,ződő kapcsolatát (időnként felme
legített viszonya VIOlt Rózsa Szílárddal is) és most tele 'l-"lZn kiábrándultsággal,
cinizmussal és ,keserűséggel. Ari (tisztviselő az akadémián) egy nős em.ber ked
vese, de volt,aképpen a feleség szerepét játssza meLLette, hiszen; még az ingeit
is lÓ vasalja és ő biztosítja számára a munkához szükséges nyugalmat is, wmit
otthon, "idegbajos felesége" és "ct lármázó gyerekek" mellett nem tud tmeg
találni. Az operaházi elóadásra mégis a feleségét viszi a férfi, míg Arinak a
rokonok ,és ,barátok körében is csak megvetés és gúnyos mosoly laz osztályrésze.
ütt van aztán űrömyné egy csendes fiatalasszony, akit férje ottf,elejtett az
üdülőben, nem ír, csak üzengeti, hogy majd jön, de nem jön. Özvegy Berczikné
egészíti ki az ötösfogatot. O Go "régi értelemben vett"erköLcsöt képviseli. Négy
gyereket nevelt fel, az isteni gondviselésről és a házastársi hűségről beszél,
társai azonban lépten nyomon nevetségessé teszik és megalázzák (hogy csak
azért volt Ihű, mert olyan csúnya volt, hogy senkinek se 'kellett, a férje is csak
érdekből veÚe el, viszont fűvel-fával megcsalta.)

Még egy női szereplője van a dar,abnak. Gízi, az eLvált asszony, a Motel
kávéfőzőnője ,aki a muzsikus Gyuszi mellett a nyári feleség szerepét tölti be
és azzal igyekszík lebeszélni a férfit Ilona iránti fszerelméről, hogy (ha nem is
mondja szószerint igy) nem való ő azok közé az úri népek közé, mert ugyebár
"suba a subához, guba ~ gubához" (siet),

Hét kátyuba jutott asszonyi sors. Ezt vázolja fel la hosszú fközjátékok révén
erősen noveLLísztikussá váló darabboan Mesterházi. Az egy Berczikné kivételé
vel mindnyájan nagyon boldogtalanok. Az író szerint egy hamis, álerkölcs
áldozatai. De hogy mi lenne az taz igtazi erkölcs, ami :megrvrálthatja őket, azzal
adósunk marad. A maga szempontjából Mest,erházi szerint mindegyiküknek
ígazaJ van, az összkép mégis riasztó és negatív. És az író még csak kísérletet
sem tesz arra, hogy kivezető utat mutasson az ingotlányból, amelyben hősei

botladoznak. .
Persze lehet, hogy ez nem is volt szándékt1ban. Az irodalormbaro számtalan

példa van arra, hogy az író egy merőben neg,atív kép felivá.zolt1sával indít
(akarva, nemakarva) a jóra. De Shakespeare legkomorabb drámájában, Dosz
tojevszkij legsötétebb infernói mögött ís ott érezzük a műcész alapvetóen eti
kus szemléletét. Azt, hogy ő (ha nem is mutatia) pontosan tudja, hogy mi a
különbség JÓ" és rossz között. És végső soron ezen alapszik mindenféle', eT'kölcs.
Mesterházi hősei vitáik során szívesen emlegetik a ~,tisztessé,g" szót. Hogy
m á r nincs-e, vagy 'l7li é g nincs-e. Anélkül, hogy valami közösen elfogadott,
konkrét tartalma:lenne számukra a szónak. Ami magában véve még nem lenne
baj, hiszen az írónak jogában áll ilyennek ábrázolni őket. A hiba ott van, hogy
az az 'érzésünk: az írónak magának sincsenek világOlS fogalmai arról, hogy a
szóbanforgó területen, mit tart az erkölccsel elLentétefSnek vagy azzal össz
hangban állónak. Művéból mindössze Jctnnyi ~erül ki, hogy azt a (nézetekben
megnyilvánuló) anarchiát, amit ábrázol, ó sem tartja jónak.

Valójában lL kérdés korántsem olyan bonyolult, még akkor sem, ha valaki
- mint Mesterházi - nem is fogad el örök érvényű,transzcend,eseredetű

erkölcsi szabályokat, és ha az egész kérdés kivül is esik a büntető törvény
könyv .hatáskö1'én. Azt mondottuk, hogy az erkölcs ott kezdődik, a.mikor kü-
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lönbséget teszünk a jó és a rossz, az erény. és; a bún között, bárhonnan vagy
bármiből deriváljuk ris' az erkölcsi előirásokat. Ha valaki nem fogadja el az
isteni eredetű abszolút ~erkölcsöt, 'a jelen esetben még mindig ott áll rendelke
zésére az az általánosan kialakult és a vallástól függetlenül is (a marxÍZ'mus
által is) elfogadott közme,ggyőződés, amely a férfi-női kapcsolat egészséges és
természetes keretének a monogám házasságot t,artja. Nyilván innen 'kell ki-,
indulni és nem megfeledkezni arról, :hogy a döntő itt nem is az, hogy botlik-e
aztán valaki (hiszen az emberi .természet esendő), hanem az, hogy botlását
valóban annak érezze ami és ne szerkesszen hozzá egy csak a saját!maga. szá
mára érvényes elméletet. Mert különben valóban ah árny ember, annyiféle lesz
az erkölcsi szabály. Mindez aZ01/,ban túlmegy ,már egy szinmúkritika keretein.
A darabbal kapcsolatban talán még csak annyit, hogy semmiféle erkölcsi
rendszer nem ,képzelhető d az értékek .és a velük kapcsolatos köteleIlségek
bizonyos rangsora nélkül. Ebből a szempontból pedigl ,nagyon is vitatható, hogy
Ilona házastársi és anyai hivatása [(amelyet csak ő tud ellátni, ha mégannyira
únja is az öreg professzorok kézfogását) nem 'dőzi-e meg gyógyitói kötelezett
ségét (amelyet sokan el tudnak végezni, nálánál jobban is) ha egyszer olyanok
az adottságok, hogy mind a kettőre nem vállalko~hat.

A darab címét ,adó "ártatlanság kom", az az ,elmúlt idő, amikor 'Ilona Imég
mint hétéves gyermek arról ábránc1ozott, hagy ő "doktor ,bácsi" lesz. A leg'
több emberi őriz a szívében ilyen tiszta gyermeki álmokat. De vajon valóban
megalkuvás-e, ha később cserben hagyjuk őket, ahogy Mesterházi állítja?
Nem arról van-e inkább szó, hogy ra közösségi életbe ;való beilleszkedés kiroe
teli meg tőlünk, ,hogy lemondjunk az önmagunk és \/Íbráindjaink hiárnytalan
érvényesítéséről? Es vajon nem az-e a legnagyobb baja Mesterhtizi hőseinek,

hogy túlságosan önmagukkal vanna:k elfoglalva és képtelenek kilépni ön
magukból? Ha ezt akarta megm;utatni, vállalkozása t(llán nem is hiábwva.Zó.

A Vigszínház mindent aneatett, hogy az előadással az írónak segítsen.
A szereplők közül a főhőst .alakitó Ruttkai :e1)a kapta a leghálátlanabb [euuia
tot. Nem rajta múlott, ha Ilonát még neki sem tudtuk egészen elhinni. A plety
káló asszonyole kvintettje már sokkal vérbőbb alakításokra adott alkalmat
Sulyok Máriának, Bánki Zsuzsának, Tábori Nórának, Schubert l!Jvának és
Sándor Izának. Gizit, a kávéfőzőnőt Békés Rita vitte színre, hitelesen. Szakács
Mikós az orvosproiesszor, Benkő Gyula a ,muzsikus és Nagy István a félszeg
tanársegéd szerepében a szövegadta lehetőségek között egy-egy jellegzetes
figurát keltettek életre.

A Nemzeti Szinház Kannara Színház,a mutatta be Jerome iKilty "Kedves
Hazúg" című kétrészes játékát. A két szereplő ;Számára írt ,játék G. B. Shaw
nak és P. Campbell ass~onynak, a századforduló legünnepeltebb angol színész
nőjének négy évtizeden át tartó levelezését dTOJmatizálja. Furcsa és erőltetett
vállalkozás, hiszen a levél i.gazán nem drámai műf,aj, még akkor sem, ha két
ilyen érdekes művészegyéniség írja. Amellett a levélváltásokból a jelek sze
rint csak nagyon hézagosan rekonstruálható az a különösvonzq,lom,ami a két,
élete delén túl jutott ember között kibontakozott. Ez érthető is, hiszen Shaw
és Campbell legtöbbször ugyanabban a városban, Londonban éltek és lf!velet
csak akkor írtak, lw. távol voltak egymástól. Valljuk be, nem nagyon izgal
mas leveleket. Shaw írásain még csak érzik, hogy mesterségbeli író fogalmazta
őket és helyenkint nem nélkülözi.k a meleg költőiséget sem. J';1rs. C(I;rrl(pbell
levelei azonban bizony meglehetősen laposak és közhelyesek. Igazát" Lukács
Margit varázsos tehetsége kellett hozzá, hogy ezekkel a szövegekkel ilyen f1zínes
és élő alakot jelenítsenmeg.

Persze a sz.erző Jerome Kilty cis bele-bele irogatott a jelenetekbe, hogy
valamiféle dramaturgiai egységet teremtsen a hol rövid, holterjedelme's leve
lek sorában, és ,ez is zavaró. Nem tudjuk mennyi a saját szövege és merunyi az
adaptáció ebben a még formabontásnak is bizarr játékban, amelyben a sze
repZök az egyik pillanatban ,még párbeszédet folytatnak, hogy a következő

pillanatban, mintegy a dialógus folytatásaképpen, levelet oloosnak fel. Ki-ki
a sajátját, amit írt. Ez is szokatlan. Az ember általában a kapott leveleket
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szokia elolvasi (csöndesen vagy akár hangosan) és nem azokat, amelyeket
végre megirt. ,

iVlarton Endre, a rendező még aránylag a legszerencsésebben fogta meg ezt
a minden immanens színpadi törvénynek ellentmondó darabot és az irodaLmia3
szöveg-interpretáLásra tette a hangsúlyt. A két szereplő (Shaw sokkal hálá
sabb szövegeit Major TaTlUÍs olvasta) maszk nélkül, estélyi ruhában (amely
Mrs Campbellen finoman stilizált v.olt) jelent meg az ugyancsak stilizált szin
padon és végül lis azért mindznek ellenére ~ellemes szinházi esté.vel ajámdé
kozta meg a nézőt.

Az előadásnak ,azonkivül még az a h<l.szna is megvolt, 'hogy most már
minél előbb szeretnénk magyarul olv,asni a teljes levelezést, amelyből 1IIéza
gossága ellenére úgy látszik sokat' megtudhatunk a nagy ír nevettetőről. Leve
lei már igya hallottak alapján is megerősíteni 'látszanak azt a régi gyanunkat,
hogya cinikus gúnyolódó szerepében tetszelgő, vén ímposztor, lelke mélyén
érzeigős polgál' voLt a javából. Csak szégyellte ezt bevallani A feltevés min
denképpen kézenfekvő, hiszen a Shaw-darabok túlnyomó részében lehetetlen fel
nem ismerni az "épater le bourgeois", a polgár meghökkentésének szándékát.
Az ilyesmi pedig csak egy másik polgárnak juthat az eszébe. Mert ugyan me
lyik alkotó művész gondol különben arra, hogy pont a polgár mit fog szólní
a művéhez.

Shaw ezekben a levelekben is igyekszil, hűnek maradni önmagához. Go
rombáslwdik, gúnyolódik, de gyakran kiesik szerepéből, hogy felvegye a sze
relmesdiák hamis pátoszát. Erezni lehet, mennyire szeretne végre örmagára,
igazi énjéhez találni. De valójában ezt a szerelmet vagy inkább barátságot
sem vállalta. Pedig egy igazi, szenvedésekkel teli szenvedély talán előbb meg
váltotta volna abból a szecessziós érzelgösséggel palástolt világnézeti sívárság
ból, amelyről a levelezés legmegdöbbentőbb dokumentuma, az édesanyja ,halá
Láról és temetéséről beszámoló levél tanúskodik. Részvétkeltően embertelen
írás.

Érdekes, hogy azt az igazán őszinte szenvedélyt, amit se szerelem, se halál
nem tudott kiváltani belőle, lazt a vi!á.gháború mégis kiváltotta. Mik01' arróL
il', felforrósodik a hangja és a legnagyobb humanistákhoz méltó sorokat vet
papí1'Ta.

Shaw élete utolsó időszakában egy másik levelezést is folytatott egy apaca
rend főnöknőjével. Egyfajta szelíd rezignáció jellmezi ezeket a leveleit. Lehet,
hogy ekkorra már megsejtett egyet s mást a leglényegesebb dolgokból is. De
nem lett konvertita, mint .ahogy más határozott világnézetet sem tudott saha
magáévá tenni. Ahhoz túlságosan polgár maradt hosszú élete végéig.

(Doromby Károly)

KÉPZOMŰVÉSZET. A Nemzeti Galéria "Nagybányai !estők"-kiállítása.
Sokszor leír ták és elmondották már, hogy a magyar művészet történetében
mennyire nagyfontosságú dátum 1896, amikor Hollósy Simon vezetésével né
hány nagytehetségű fiatal f'estőmüvész munkálkodása színhelyét Münchenből

a Partium és' Erdély határán fekvő, ösí, gyönyörű fekvésű kísvárosba: Nagy
bányára helyezte át. "Nagybánya ószerű épületeivel s gót tornyával, mint egy
darab középkor, rnit itt felejtett az idő. A város és az egész völgy felett sajátos
tiszta kék köd, mínuha az ég leereszkedett volna a földre", - írta erről a táj
ról egyik útilevelében Petőfi. Hollósyt s társait (volt közöttük egy-két nagybá
nvar születésű piktor is) vonzotta ez a vidék, amely csendjével. békés hangu
latával elősegítője Lett a művészí koncentrációknak, az elmélyült alkotásnak, s
tájszépségeinek változatosságával jelentősen hozzájárult az idetelepedett festő

csoport művészi hitvallásának, nagy szándékainak megvalósulásához. Mi volt
ez a művészi credo, mik voltak ezek a nagy szándékok? Röviden' így felelhet
nénk: friss, elemi erejű érzésekkel, a konvenciókat és szkérnákat melIőzve for
dulni a természethez, - ahhoz elfogulatlanul, közvetlenül közeledve.

E művészí elvek ma már magátólértetődőek, - a századvég képzőművé

szeti elrnaradottságban azonban heves ellenkerest és gunyoros támadásokat vál
tottak kl. Hiszen művészetrközállapotalnksosem voltak siralmasabbek, mínt a
vacuumnak ezekben az évtizedeiben, arnikor a hivatalos műpártolásés a nagykö-
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zönség ízlése, ítélőképessége egyaránt a mélypon ton állott. Ezeknek a - kiegye
zés utáni - évtizedeknek művészeti légköre olyan volt, hogy Szinyei-Merse ke
zéből negyedszázadra kihullott az ecset, Karcsay Lajos s mások színtén korán
búcsút mondtak a festészetnek, Böhm Pál tűzijátékokat rendezett, Szontágh
Géza Diegó vándorcirkuszok tagjaként égő gyertyákat s kardokat nyelt falusi
vásárokon, Karvaly Mór festő - Srgnor Andrelli álnéven - szintén vándor
bűvészkéntkereste kenyerét, Dósa Géza, Nécsey István, Szi7cszay Ferenc, a ka
rikatúrista Faragó József, Kardos Gyula azöngyil:kosságba eneneküle ... Szé
kely, Lotz, Benczur értékes műveket alkottak ugyan ebben az időszakban is,
de őket inkább csak tisztelte a publikum, - műveiket kevéssé ismerte. Mint
Lyka írja: "Körülbelül úgy viselkedtek velük szemben, mint a klasszikus írók
kal szemben: éppen nem vqltaik doapósak." Az akkori ikriállításlátogatók romé
nek szívéhez a rossz novellákat, banális történetkéket elmesélgető, a münchení
leckét rosszul felmondó festészet állt közel. Az efféle rnűvek alkotói - Déri
Kálmán, Margitay, Aggházy, Pap Henrik, Peske, Roskovics - voltak az ünne
pelt mesterek ... E festők - évtizedekkel a barbízond művészek,Crot, Courbet,
- Manet Olympiája és Reggeld a szabadban című kompozícíója után - ilyen
"művekkel" arattak hatalmas hazai sikereket: "Az ellenállhatatlan", "Jaj!",
"Pi~ piros alrna", "ügyetlen széptevő", "A kis torkos", "Melyik itt a Lizi acis
asszony?", "A kikosarazott kérő" stb. Az anekdotízáló festészet mellett az aka
démíkuseörténetí ptktúra is virágzott még a századvégen, de rnilyen messze
volt ez már Székelynek, Madarásznak az abszolutizmus ellen tiltakozó, mély
patriotizmussal telített történeti festészetétől. .. üres csillogás, a történelem
könyvekből kínlódva kikeresett - és sokszor aulikus - témák jellemzik e ha
nyatlásnak indult historikus művészetet, (Feszty: "Zoltán eljegyzése Harnzsá
val, Ménmarót leányával"; Dudits: "A fiumei pedesta fölolvassa Mária Teré
zia királynő adománylevelét".)

S ebben a korszakban előállt néhány fiatal ember, akik új irányt adtak a
magyar művészetnek. Az ábrázolási ügyességnél többet nem adó, az é.rnény
melegével mít sem törődő rutin-piktúra árjával szemben színte religiózus ko- .
molysággal fordultak a természet felé; - lemondva kigondolt ötletekröl, a rnű

vészetén kívül álló hatáskeresésről. - csak daimán-jukra figyelve. "A CISO

port tagjai kiléptek a műterem zárt falai közül, közvelten érintkezést kerestek
és találtak a természet jelenségeivel, a »hű ábrázolásra« törekvő pepecselés
helyett egyéni megfigyeléseiknek hódoltak s nem az akadémia paragrafusai
szerint, hanem az élmény és látomás közvetlen behatása alatt fogalmazták
meg ritmikusan rnozgalmas, színárnyalatokban gazdag képeiket. Nem szakad
tak el tárgyi motívumoktól, de volt már képi ideáljuk ..." - írja a nagybányalak
szerepéről Kasstik Lajos. Németh Lajos viszont a nagybányalak fellépésének
művészetetikai [elentőségét hangsúlyozza, - rámutatva, hogy "utánuk már
nem lehetett a régi rnédon festeni. Amelyik festő ezt nem vette figyelembe,
az - bármily nagy egyéni kvalitásai ellenére is - kikerült a· fejlődés sod
rából." (Németh: Adalékok a századforduló magyar irodalma és képzőrnűvé

szete kapcsolatához círnű tanulmánya, "Irodalomtörténeti Közlernények", 1963.
évi l. szám). Fülep Lajos is "a munkának bennük élő etikájára" hívja fel a
figyelmet, "Magyar művészet" című nagyszerű könyvében (1923), - hozzá
téve, hogy a mély művészi erkölcsön túlmenően a nagybányaiaikat az fOgilal
koztatta, ami az akkori európai művészek legjobbjait, II ezért "e korszak ma
gyar művészete valóban nemzeti, mert valóban európai".

Amit az eddigiekben pár mondatban érintettünk. az inkább Nagybánya
történeti jelentőségével volt kapcsolatban. Nyilvánvaló azonban, hogy sok be
cses és érdemes jelenség (íhogy egy-két irodalmi példával illusztráljuk mon
danivalóinkat: Kármán, Vitkovícs, Kazinczy, Jósíka, Dugonics stb.) helye és
rangsora más, ha történetileg, és más, ha esztétikailag helyezzük mérlegre,
A történeti vizsgálódás az emberiség és a nemzet kultúrájának folyamatossá
gába állítja be a rnüvészt és a művét, s igy mondja ki ítéletét; - az esztétikai
viszont a mű korok-feletti, nem hervadó és nem Illanő, örök értékeke figyel.

HolZósy, Thorma János, Iványi-Grünwad, Réti \István - .míndegyikük al
kotott néhány olyan művet, amely ma is eteven érték. De ki ne érezné, hogy
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pi. Hollósy ,,'l'engerihántás"-a vagy Thonna "Szenvedők"-je (s a példákat le
hetne tovább sorolni!) fejlődéstörténetileg számottevő alkotások ugyan, ám
egykori hatásuk megkopott, varázsuk csökkent, esztétikai lelkesedésünk irán
tuk már nem maradéktalan.

Egészen más a helyzet azonban Ferenczy Károly: számos alkotásánál. Mun
kái mellett társai. jórészt elszünkülnek. Bár nekd is vannak gyengébb munkáí
(igy pl. a 'korai szentendrei művek között), viszont nem egyalkotásából a leg
nagyobbak: Gíorgíone, Rembrandt, Watteau, Ohardin ídö-felettísége sugárzik.
Ismeretes, hogy az 1950 körüli művészetpolítíka - állítólagos "apolitikussága"
és az "elefántcsonttorony" iránti vonzödása miatt - Ferenczyvel szemben
Hollósyt tekintette a legj,elentősebb nagybányai meaternek. (Feltehetően a
"Rákóczi-induló" című kepterv miatt, amely Hollósyt évtizedeken keresztül
foglalkoztatta, azonban vázlatoknál tovább nem jutott vele.) Ez a Ferenczyt
háttérbe szoritaní igyekvő "átértékelés" a müvészí kvalításkűlönbségeket tel
jesen figyelmen kívül hagyta, de rnéltánytalan volt azért is, mert Ferenczy 
bár nem volt harcos alkat - mégsem volt olymértékben "apolitikus", mint
ahogyan első pillantásra vélni lehetne. Büszke vísszavonultsága, tartózkodó
magatartása félreérthetetlen és szakadatlan negácíója v:t>lt az akkori hivatalos
potrtlkai és művészetí élet talmíságának, maradíságának, montenegróí hori
zontjának.

Ferenczy naturalistának vallotta magát. Ahítattal figyelte, tanulmányozta
a természetet, és nem festett másképpen, mint természet után. (Élete utolsó
éveiből való Pieta-tanulmányainak koszorút tartó, lebegő angyala volt tud
tunkkal az első .és egyetlen kivétel ez alól ...) Tehát: naturalista volt, de ez
a megjelöles csak igen fogyatékosan jellemzi a mestert, hiszen a képzőművé

szeti naturalizmus nem azonos a Zola-, Verga-, Bródy Sándor-, "Sárarany"
féle irodalmi naturalizmussal. Képzőművészeti értelmezésben az impresszio
nizmus és a poíntdlldzmus is naturalizmus, annak végső fázísa.) Ferenczy natura
lizmusában nincs semmi közönséges és prózai, képei rníndíg többek közönyös
"természetkivágásoknál", mert őnála )l látomásnak és a képzeletnek is nagy
szerepe volt. Művészí páratlauságát szepen jellemezte barátja, Petrovics Elek:
"Mély értelmének, költői vénájának, soha meg lI1El!Il tántorodó művészí érzü
Jetének fölényes tudás állott szolgálatában. Tudás, mely csupa erő és komoly
ság, s amelyben semmi sem volt abból, amire az átlagos ecsetforgatök annyira
büszkék: az ügyességből és bravúrból. Azt, amit festés alatt értünk, senki sem
művelte szebben kortársai közül, senkinek sem volt bátrabb és önállöbb a
színlátása, Egy róla szóló tanulmánynak Emerson módjára bátran lehetne
azt a cimet adni: Ferenczy Károly, avagy a festő ..."

A mesterből áradó fluidumot, lényenek kívételességét, nernességét min
denki megérezte, aki kapcsolatba került vele. A nagybányai művészéletről

szóló regényében; "A félbolondv-ban így szól róla Tersánszky J. Jenő: "Ha van
embernek önálló, egyéni légköre, ami igézettel hat bárkire, aki közelébe kerül,
Ferenczy Károly egyénisége ilyen volt a legnagyobb mérvben. Az életnek jó
índulatú és joggal kicsikét gunyoros, fölényes szemlélete, a tiszta művészet

megrendíthetetlen tisztelete és ebben a tekéntetben a jónak csalhatatlan föl
ismerése és elkülönzése a rossztól, - hát valahogy így lehet kdfejezni azt a
légkört, ami Ferenczy személyét ikörülsugározta... A röneszánszban voltak
csak ilyen művészcsaládok,akiket valahogy körülleng az áhítat fölismerhetően,

az, amivel mesterségükön csüngenek. Nekem rníndíg nagy kedvem támad, hogy
kezet csókoíjak ennek az öregnek 1"

Ismeretes, hogy Ferenczy - bár "szabadgondolkodónak" vallotta magát 
sok bibliai tárgyú, sőt keresztény szemléletű képet festett. ("A tékozló fiú",
"ljegyi beszéd", ,Levétel a keresztről" stb.) Kevésbé közismert azonban, hogy
egyszer egy oltárképmegbízáshoz is közel állott. Lechner Ödön, az építész őt

hozta javaslatba a pozsonyi. Szent Erzsébet templom főoltárára szánt - a ró
zsacsoda jelenetét ábrázoló - képhez. Petrovles szerínt a "művész nagy kedv
vel készült a feladatra." A megbízást azonban Túry Gyula kapta meg, a század
rordulónak ez a furcsa "egyházművésze", aki több, a maga korában becsült
oltárkép mellett - minden különösebb aggály s a lelkiismeretbeli összetérhe-
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tetlenség gondolatának felmerülése nélkül - megfestette II neVE-'S történetíró
Thall.óczy Lajos bécsi házának hírhedt obszcén freskóit.

A Bényi László által rendezett kiállítás - az öt alapító nagybányai mester
rnunkáín kívül - felsorakoztatja a Bányán megfordult többi művész - így
Koszta, Csók, Glatz, Szőnyi, Barnemissza Géza - rnunkáit is. Czóbel Béla,
Tihanyi, a Galímbarti-házaspár s mások munkáí már azt jelzik, hogyan tört
be Nagybányára Párizs felől Cézanne, Van Gogh, sőt Matísse és a kubisták
szellemisége, S ha cikkünkben elsősorban Ferenczy Károly művészete előtt

hódoltunk, - kiállítási beszámolónkat hadd zárjuk a nagy mester közöttünk
élő fia: Ferenczy Béní nevének említésével; néhány nagyméretű rajza - az
utolsó teremben - a tárlat nagyszerű fináléja. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (A Magyar Vonósnégyes h a n a o e r s e n u e.;
Már a legutóbbi szereplésiik: után is a legelső vonósnégyesek közé soroltuk a
Magyar Vonósnégyest (Székely Zoltán, Kutner Mihály, Koromzay Dénes és
Magyar Gábor), jóllehet akkori teljesítményüket kissé beárnyékolta az együt
tes fáradtsága: Mostani hangversenyükön aztán olyan kívételes élménnyel aján
dékozták meg aZeneakadémía közönségét, amílyenre gyakran kell egy életet
várni. Mozart, Bartók és Schubert egy-egy vonósnégyesét játszották, csodá
latosan kidolgozva, lélegzetelállító tökéletességgel. Nehéz lenne különbséget
tenni az egy,es műsoTszámok között, nehéz lenne mércével megállapítani, me
lyík volt a jobbik, szebbik, hitelesebbík.' Egyaránt hítelesnek és korszerűnek

éreztük Mozart klasszíkus derojét, Schubert félelmetes dialógusát, melyet az
ember folytat a halállal - mindazonáltal talán még így is kiemelkedett Bar
tók IV. vonósnégyesének tolmácsolása.

A III. és IV. vonósnégyes megkomponálása közben eltelt esztendő (1927-28)
Bartók fejlődésének egyiK' leglényegesebb szakasza. Ekkor rajzolódik ki zene
szerzői arcéle határozott, karaktensztikus vonásokkal. A IV. vonósnégyes ben
alkalmazza először az újszerű építkezési módot, az ún. "híd-formát". A zene
művek középpontjába állit ja a csúcspontot; a középső tétel lesz rendszerint a
mú gondolati tartalmának hordozója.

Bartók maga is érezte a IV. vonósnégyes úttörő jelentöségét. Nyilatkoza
taiban sokszor említette és szenvedélyesen szerette volna megnallgatni a Pro
Arte vonósnégyes elöadásában, amely - állítólag - tökéletesen megfelelt a
szerzö intenciCnnak. A nagy port vert oroszországi útról (1929 január). irt leve
lében is említi Bartók a IV. vonósnégyest, hazatérése után' adott nyilatkozatá
ban pedig szerzői estje egyik kiemelkedő érdekességének jellemezte az új
quartettet. A bemutató után a Magyar Hírlap tudósítója, Péterfi István, a kö
vetkezőket írta: "A negyedik Bartók quartett a legutóbbi opusa a mesternek ...
A kompozició a modern zeneirodalomnak kétségKívül egyík legjelentősebb al
kotása és Bartók Béla ezzel a remekművel ismét beírta nevét - mint már
annyíszor - a zenetörténet legfényesebb lapjaira .. .". - A mű síkeres fogad
tatása mindenesetre azt igazolja, hogy Bartók akkoriban már nem állt egye
dül. ..

Egy ízben már megkíséreltük párhuzamosan, egymás mellett elemezni, Bar
tók Béla és József Attíla egykorú műveít. Akkor arra a következtetésre ju
tottunk, hogy et két kiemelkedő alkotóművész "kompozíciós rendje" sokhelyütt
közös vonásokat mutat, E megfigyelés bírtokában, de a könnyebbség végett is,
megpróbálunk ismét hasonlóságoKat kimutatni a IV. vonósnégyes ben, illető

leg József Attila 1928-ban keletkezett versei ben.

A vonósnégyes első tétele (Allegro) polifón felépítésű: szigorú rendben ér
vényesül egyre markánsabbanaz először még szinte elrejtett motívum. A tétel
is e főgondolat megismétlésével zárul. József Attilánál is megfigyelhetünk ha
sonló építkezést. A Két dal címú kétrészes költeménye második darabjában
például a vers elején intonálja a költő a főgondolatot, majd hosszú időre el
rejti új és új képek mögé. A csúcsponton, a költemény végén azonban szinte
belénk szuggerálja ismét a főgondolatot:
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Derűs vagyok és hallgatag,
pipám is, bicskám is elhagytam.
Derűs vagyok és hallgatag.

Hopp, szél, fúdd szét e dalomat !
'NH~(;S senki, akire rámondjam;
"ürömét lelte a nyomorban."
l"elhő valék, már süt a nap,
Derűs vagyok és hallgatag.

A musodik és negyedik. tétel szimmetrikus párjai egymásnak. Edwin v. d.
NüU JeUemzi iegplaszttkusabban mondanivalójulWt (istnerteti: Kárpá,ti János):
" . " A erestissm~o titokzatosan tovasuhanó, fantasztikus lények világát tárja
elénk." Bartok: e misztikus poézisének ősét alighanem Beethovennél kell keres
nunK, ám rokonit/lat3uk Jozset Attila egyik. régebbi elemzésünkben idézett
KLánsok címü versével is.

A htd-formálasnak megfelelően Bartók művének legsúlyosabb tétele a kö
zépso, lIarmadik: non troppu, lento jelzesű. Ennek a teteInek legszebb folyta
tasa a Zene harmadik, kbzépsö resze, amelyben ugyancsak a természetet jele
nn'i meg az alkotó. Bartok: tienot átsszonáns, ködös fogalmazása' látszólag mesz-,
sze esik: a természet realizmusa tót, ám annyira él, mozog, villódzik náLa min
den, ann:yira ott érezzük a középpontban az ember,t is, hogy l,ehetetlen az ő

termesze tpoezisé ben a kettot, embert es tájat elkülöniteni. - József Attila köl
teszete meg egyenest arról nevezetes, hogy nála a táj sok esetben csak háttérül
szolgál uauutu. váratlan, forraoolmi robbanásnak. Az 1928-as termésből a För
geteg cimű költemény ennek jó példája.

A förgeteg fekete vadezüst
csattogó szivek árnya!
Munkaruhám ő, szivemet hűvös

hajlásaiba zárja!

Te förgeteg, fekete vadezüst,
parasztharag bográcsa,
rotyogó mérget, engem főzz, nagy üst
és fordíts a világra!

A zárótétel elégikus, variált témaszövéSi módszerét Bartók így okoIta meg:
"Nem szeretem a zenei gondolatot változatlanul megismételni," Valóban, a
tartalmi újdonságot csak a zárt furmarend állandó feloldásával, vagy új [ormo
típusok kildsérletezésével lehet élővé érthetővé tenni. Az alkotó állandóan me/;
újítja módszerét, s igy próbál egyre közelebb kerülni közegéhez, a világhoz.
Ember és világ e kisérletező közeledésének s egymásban, egymásért élésének
pedig aligha találhatnók szebb példáját, mint József Attila 1928-ból származó
Medáliák ciklusát. Erdemes 'idézni ennek első darabját, amelyben talán a leg
frappánsabban érezni a természetből kiragadott és az embereket meg nem értő

költő szivszorító egyedűliségét (ez az érzés volt Bartók művészetének ís egyik
mozgatója).

Elefánt voltam, jámbor és szegény,
hűvös és bölcs vizeket ittam én,
a dombon álltam s ormányommal ott
megsimogattam a holdat, a napot,

és fölnyújtottam ajkukhoz a fát,
a zöld cíncért, a kigyót, a kovát, -
most lelkem: ember - mennyem odavan,
szörnyű fűlekkel legyezem magam - -

Költészet és zene néhány párhuzamát elemeztük s nyilvánvaló, hogy Bar
tók művének csak a költői tolmácsolás lehet kongeniális megszólaltatója. A
Magyar Vonósnégyes pedig éppen ezzel ragadott el. Székely Zoltán - Bartók
művészetének lelkes szószólója -, de a többi művésztársa is, a költészet és
zene találkozásának ritka. pillanataival ajándékozott meg. (Rónay László)



VAN GOGH ÚTJA A TEMPLOMI SZOSZÉKTOL AZ ÖNGYILKOSSAGIG.
Borinage! Mint panaszos zokszó jajdul e~ a név, rnely Belgium Hennegau tar
tományának egy tenyérnyi darabját jelöli. Annyit jelent, 'mínt: akna, tárna.
Am ez az akna egyértelmű a nyomorral, a szenvedéssel, a mocsokkal, az ál
laténál is alacsonyabb sorssal. Ez az akna csupán a bányatulajdonosok számára
hoz profitot, csupán számukra aknázza ki a !föld méhének kincseit - a bá
nyásznak, aki alászáll a fekete, csillogó szénért, ez maga a földi pokdl. Minden
egyes alászállás színte halálos veszedelmet jelent, hiszen a vágatokban suitó
lég surrog, a szerencséülenségek egymást érik, ám biztonsági berendezéseknek
nyoma sincs, ezek csak drágitanák a termelési költségeket . . . 1879. áprflis
17-én minden eddiginél hatalmasabb katasztrófa rázza meg a vidéket. 610 mé
ter mélyen, I3Z egyik folyosóban hirtelen robbanás következik be, mely fel
tépi' a felszínt, ledönti az elevátor tornyát, rengeteg embert ÖT meg. A tárnák
ban tombol a' tűz, hat detonáció követi egymást. A mentés szinte kilátásta
lan, mégis nekifognak. Isszonyatos jelenetek [átszódnnk le,borzalmasan össze
roncsolt holttesteket, vérző sebesülteket. félőrült, megőszült emberi roncsokat
hoznak a felszínre ... A mentési munkálatokban részt vesz Vincent van 'Gogh
is, Borínage fiatal protestáns lelkipásztora.

Mert van Gogh komolyan vette hivatását, szinte a katakombák korának
szigorűságával alkalmazta a keresztényi elveket. Segített a rászorulókon és, I:'Z

a segíteni akarás míndenben hátraszorította az önérdeket. Ruháit elajándé
kozta, utolsó falatját megosztotta, nyomorúságos viskóban lakott, szalmán
hált. Ez a magatartása mélységesen ellene hangolta fellebvalóit, a brüsszeli
missziósközpont vezetőit. Ellenőrzésük úgyszólván természetes volt, hiszen a
századvégi polgárság keresztény szemlélete általában még ott tartott, hoav a
szegény ne zúgolódjék, a túlvilágon majd kárpótlást kap megnyugvással foga
dott szenvedéseíért. A fiatal van Goghtól is azt várták tehát a brüsszeli mél
UJSágok, hogy lelki vígaszt nyújtson a szegényeknek... ám legkevésbé s-em
olyasmit, hogy rnelléjük áll,iona sztráikokban, hogy közébüle keveredjék s
ezzel eljátssza osztályának tekintélyét.

A nap szerelmese című amerikai. színes, szélesvásznú film n:l<!,vjiiból ez
zel a mozzanattal indítja el a Vincent van GOgJh életéről készített darabot.
Szerenesés választás ez. hiszen mi sem világítana jobban bele ennek a rend
kívül érzékeny léleknek "labírintusába. Magatartása. mélysézos humánurna itt
virágzik k ielőször, itt. Borinage szénporos szürkeségében, feketesarú utcáin,
sötéttónusú nyomortanváln. IMár itt is kezében van a grafit. szántia a panirost.
hogy megörökítse a robota vgörnyedő ember ólomsúlyú mozdulatait. Rajzol
még csak "kedvtelésből", ám ezekben a technikailag tökéletlenalkotásokban
is megcsillan már az egyedülálló egyéniség, a lélke varázsa. És ide, Borinageba
jön érette először Theo, a hűséges testvéröccs. itt kapcsolódik eggyé életük,
hogy soha többé el ne szakadjon köztük a rnélységes szeretet és igazi megér
tés köteléke.

ilVIennie kell, el kell hagvnia a bánvavidéket. Lelkét görcsként gyötri a
csalódás, elhatározása, hogy szakít eddigi életével és festő lesz. Szol<':1lni akarja
az emberiséget. Ha egyháza nem adott erre lehetőségeket, akkor maid a PTa
fit nyelvén mondja el megrázó tapasztalatait. viláaaá kürtöü az égbekiáltó
bűnöket, hogy szánalmat ébresszen korának rabszolgát iránt. És Theo, akivel
még a hágai évek alatt megfogadták, hogy életüket az emberiség szolgálatába
állítják megérti törekvéseit, felajánlja segítségét.

Vincent lázasan tanul. Mindent tudni akar az ábrázolás titkaiból, a ter
mészet épp úgy érdekli, mint az emberi. vfl~v'Íllati test; az életet akaria vá
szonra villlni,a dolgozó ember míndennaní é1etPt - ahogya szántóföldön, a
takácsműhelyben, a tengerparti ha1.ás'Ttanyán dol anz ik. ahogy eszik. pihen. örül
vagy szenved. Visszatér közben a :szülői há-b-i. a nueneni parókiára. Ania is
protestáns lelkész s képtelen megérteni csalódott gyermekét, Festészeti tanul
mányait sem nézi jó szernmel, azt akarja. hogv fia. ha már nem marad pan
nak, valami "rendes" polgári elfoglaltságot keressen. Napirenden vannak kö
zöttük a nézeteltérések. Vincent azonban lázasan. a megszállottak buzgalmával
járja a vidéket, vázlatokat készít a nyári pompájában viruló brabanti tájról
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s közben beleszeret özvegyen maradt unokahugába. A fiatalasszony azonban
határozottan visszautasítja. Üjabb csalódás, újabb lelki teher vár érzékeny
idegrendszerére. Hágába utazik, ahol rokonánál. Mauvenál tanul. Közben fel
szed egy szerencsétlen asszonyt, Christinet, akit gyermekének apda ellhagyott
s mosással meg javarészt pwstitucióval kereste kenyerét... Két esztendeig
együtt élnek, már ott tart, hogy feleségül veszi, ám csakhamar be kell látnia,
hogy képtelen élettársa felfogását megváltoztatmi ... így midőn édesapja hirte
len halála miatt haza kell utaznia, végképp búcsút vesz a nőtől.

A film csak nagyjából követi van Gogh életének ezeket a fejezeteit. De nem
is követheti híven, hiszen a festő életének, ez a szakasza rengeteg statikus ele
met tartalmaz, amit csak a cselekmény lelassítása árán lehetne érzékeltetni.
Igy is sokhelyütt szernmellátható nehézségei támadnak a rendezőnek. arniket
a festmények "szcenirozása" által kisérel meg áthídalní. Ragyogóan sikerült
a "Takácsműhey" figuráinak s a "Krumplievők" paraszt-entériőrjének meg
elevenítése. Nagy hiba viszont ,hogy az apa és fia közötti feszült légkör alap
motívuma, Vincent vallási csalódottsága, elsikkad és így a szítuácíó sem te
kinthető hitelesnek.

Amint gyorsul van Gogh életének további futása, úgy lendül neki a film
is. A rendező is elemében van, felleli a "filmszerűbb" megoldásokat s nem bíz
mindent az iHusztrációkra, sodra lesz az eseményeknek, kilép a "művészettör

téneti óra" eléggé didaktikus légköréből. •
Vincent Párizsba költözilk, Theohoz. Kedves, de egyben eléggé terhes ven

dége lesz öccsének. Különcségével, ezertelen modorával képtelen magát meg
kedveltetni Theo barátaival.. Viselkedése öccse egzísztencíáiát is majdnem alá
ássa, Theonak Vincent miatt több nézeteltérése támad főnökével is. A párizsi
tartózkodás mégis gyümölcsöző lesz. hiszen alkalom nyílik arra, hogy megis
merkeljék kora művészí 'törekvéseivel, az impresszionizmussal, a szimboliz
mussal, a pointillista teohriíkával, a japán piktúrával s magukkal a feS'tőkkel is.
Ott van Signack, Sisley, Pissarro s főkérit Gauguin. Felfedezi és magáévá teszi
a harsogó koloritot, a világos színeket, ismerkedik a Inapfénnyel és örök rajon
gójává válik. Szűk és szintelen már Párizs, délre vágyik, a napsugár igazi ha
zájába.

Ariesbe utazik, megejti az aranyló sugárzás, a hömpölygő búzatábla, a
napraforgó kicsiny napkorongja. Művésztelepetakar létesíteni, de csak Gauguin
jön, a jóbarát. Közösen dolgoznak, együtt laknak, ám ez a közösség csakhamar
megmérgeződtk. A sikeres, praktikus,erősz,akos'Gauguin szímbolísta "gondo
lati" festészetével nagyon messze áll van Gog!h természeti felfogásától. A 00
résnek óhatatlanul be kell következnie. Egyetlen széles hahota elég hozzá.,.
Ami ezután jön, az már lavinagyors zuhanás az idegösszeroppanásba.. az őrület

mesgyéjére, az öngyilkosságba. Ennek már csak állomásai vannak: az arlesi
kórház, Rey és Gachet doktorok magánintézetei ... S aztán a revolver, majd a
vég a szeretett, az egyetlen testvér és barát, T'heo karjaiban.

Mint már említettem, itt a harmadik hammadban kap igazi sodrást a .tUm.
Itt, Arlesban már rninden hiteles, mínden mozdulat mögött rengeteg mondandó
feszül. Hús-vér alakok elevenednek meg a filmkockákon, nem pedig albumi ké
pek . .. Mintha Borínage és Arles közöbt 'kissé elmélázott volna a rendező,

Vincent Minelli.
Színek, színek, a sárgának és a kéknek örvénylő rkavallkádja mindenütt.

Az örjöngő rnísztrálban tajtékzó búzatáblák felkorbácsolt huUámad... a !kép
megelevenedik, pontos, hiteles. A fészíkűket féltő varjak, mint az őrület erín
nái törnek rá a festőre . .. ÉS az alakok l Roulin postás, a pá,rtfogó jóbarát;
Milliet, a zuáv ; az örömtanyák kacér, cigányos hölgyei és mindenek fölött
Gauguin! Igen, és ez is hiba. Mert Gauguin alakja "testreszabottabib" az őt

megjelenítő Anthony Quinnek, mint van Goghé Kirk Douglasnak .v;. Mélysé
gesen megrázó a vég "expozíciója" is ... Az elmegyógydntézet egyik Hjú apá
cája mintha valamit megsejtene van Gogh titkából. Nézi, nézi a. kicsattanó
örömnek tűnő sárga ragyogást és csodálkozva feLkiált: "Ereken a színeken
szinte nem is látszik a szenvedés" ... Jaj. mert minden csodálatos ragyogás,
napsárga örvénylés mellett is ez a filrn egy rendkívül érzékeny lélek irtóza-
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tos gyötreLmeit tárja elénJk. Nemcsak a meg nem értett zseriíét.: hanem a durva
világ által állandóan félretaszított emberszeretőét is. Ez a humanista Iélce'k
tragédiája.

Minden hibája rnellettezért művészí a fiLm. 'I'őretlenül ívelő példázata az
emberi gonoszságnak és egyben emberi nagyszerűségnek. Ivét egyetlen mar
káns vonallal rajzolta az élet Bortnagétól a halálos ágyig ... Nincs és nem ds
lehet hitelesen pontos életrajz s épp í,gy nem létezik- életrajzi film sem. Csak
az van, az a maradandó, amit ennek az ürügyén mondani akar; illetve mon
daní tud..És .,a nap szerelrnese" nagyon sokat mondott ... (Bittei Lajos)

LISZT FERENC - BOGISICH MIHALYRÚL. Nyolcvannégy évvel ezelőtt
jelent meg Bogisich Mihály úttörő műve: A keTesztény 'egyház ősi zenéje Bo
gisich ezzel Magyarországon is megindította azt a reforrnmozgalrnat, amely
Németországban már évtizedek óta míndjobban terjedt és amelynek az volt a
célja, hogy a gregorián éneket visszavigye a templomokba és ezáltal klszorítsa
onnan a XVIII. század óta oda befurakodott világias opera-zenét. Ennek a
könyvnek a megjelenése alkalmából Liszt Ferenc az alábbi levelet intézte Si
mor János esztergomi érsekhez:"

Eminenz!
DUTchlauchtigsteT FÜTst Primas!
Gediegene ATbeiten übeT die Entstehung und Entwicklting der chTistlich

katolischen KiTchen-Musik sind übeTall selten,und, meines ,Wissens, in un
gaTischer Sprache kaum vOThanden. Herr Michael Bogisich, Kaplan zu Maria
HimmelfahTt in Budapest, hat ein ungarisches WeTk verfasst, welches die
.,Urmusik tier chTistlichen KiTche, von den Aposteln bis zur GTÜndung der
niederléindischen Musikschule" .ausführlich darstellt. Die Dedication dieses sehr
verdienstlichen WeTkes geTuthen bereits, Eure Eminenz, gnéidigst anzunehmen:
und es erlaubt sich nur dessen weitere FÖTderung Eurer Eminenz zu empiehlen,
in unterthéinigsteT UnteTwürfigkeit und dankbarer ETgebenheit, treu gehoTsa,mst

6-ten September 79. Rom. F. Liszt.
A levél magyar fordítása:
Eminenciás Uram!
Főméltóságú HercegpTimás ÚT!
A keTesztény-katolikus egyházi zene keletkezéséTől és fejlődéséről szóló

alapos mű mindenütt Titka és tudomásom szeTint magyar nyelven aligha léte
zik. Bogisich Mihály ÚT, a budapesti Nag1lboldogass'Zony templomkápliínia,
magyar nyelvű művet frt, amelyben kimeTiti5en- ismeTteti ,,mkeTesztény egyhiiz
ősi zenéjét az apostolok korától a németalföldi zenei iskola megalapításaig".
Ennek az érdernes műnek az ajánlását Eminenciád méltóztatott máT kegyes'.!n
elfogadni: és ez lehetővé teszi nekem, hogy csupán annak további twmogatástit
ajánljam Eminenciád figyelmébe, - a legalázatosabb tisztelettel és hálás oda
adással hűséges tisztelője:

Liszt F.
Róma, 1879. szeptember 6.
Liszt Ferenc tehát helyeselte és megbecsülte Bogisich Míhály törekvését és

munkásságát, sőt - amint Bogisich könyvénelk előszavában elmondja - ta
náccsal és buzdítással is támogatta őt. - Bogisich Mihál,y megérdemelte Liszt
Ferenc pártfogását: ezt mutatja egész élete, rnelyet a lelkipásztorkodás mellett
a zenének szentelt, Akadémiai székfoglalójában "az általános egyházi s la ma
gyar ősi zene munkásá't-nak vallotta magát. Munkásságának ma is élő ered
ményei az Országos Magyar Oecillia Egyesület megalapítása, vaJamim aZOIk
a szívünkhöz nőtt régi egyházi énekek, amelyeket ő Ihozott elő a feledés ho
mályából és tett közkínccsé. Gondolj unk csak - sok más mellett - a "Boldog
asszony 'Anyánk" és az "Ah, ihol vagy magyárok tündöklő csillaga" kezdetű

énekre.
Bogisich Mihály Pesten született 1839~ben és itt végezte iskoláit is, még

pedig a gímnázíumot a piaristák iskolájában. '.Díz éves kora óta alapos ének-

• A levelet az esztergom! prímás! levéltár őrzi. Jelzete: Simor-levéltár, Cat, 44, 582'l/1879.
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·és zeneotctatásban crészesült. Mestere Mátray Gábor volt, a Nemzeti Zenede
i,gazgatóin és a magyar zenetörténeti kutatás kiváló munkása, Három évtized
del később az ő utódja lett Bogisich az a'kadérniad tageágoan. - A teológiai
tanulmányokat a bécsi Pazmaneumban végezte. 1863~ban szantelték pappá és
előbb falun (Szomor és Kürt), majd 1868. óta Budapesten volt káplán. Előbb
a tabáni, majd a vízívárosí, végül a belvárosi plébáníán töltött tizennégy káp
lánév alatt [elentős tényezője volt a főváros zenei életének: titlkára és ma
gánénekese a budai zeneakadémiának. majd a Nemzeti Zenede titkára. Meg·
szervezte a budai egyházi énekkart, ének- és zeneművelcet komponált, rnűvelte

a vallásos és a zenei irodalmat. - 1874. májusában először történt meg, hogy
a magyar bíboros magyar földön, a budai vár kápolnájában vette át a bíborosi
bireturnot uralkodója kezéből. E nevezetes ünnepség alkalmával előadott éne
kéért és egyúttal egész addigi működésének elismeréséül értékes gyűrűt ajándé
kozott a király Bogisichnaik. - Eközben élénk figyelemmel kísérte azt a moz
galmat, amelyet Proske Károly regensburgi kanonok indított el és Wftt Fe
renc Iandshutí plébános öntött maradandó formába a Cecilia egyesület meg
alapításával. 1874~ben Bogísich ma,g'" is résztvett a németországi Cecilia egye
sületnek R('gensburgbairí tartott V. naggyűlésén. Az ottani zenei !bemutatók ha
tása alatt írta a Kereszténll egyház ősi zenéje című rnűvét, amelynek alapján
1880-ban - a mű megie1rln"sét követő évben - az Akadémia levelező fagjává
választotta. 1881~ben él hlldRpesti tudományegyetem a zenetörténet magánta
nárává képesítette Boaistohot. Ugyanebben az évben tartotta akadémíaí szék
foglalóját a XVIII. századi magyar, egyházi népénekekről. - 1882-ben budavári
plébánossá választották. Az ő plébánosaága alatt történt a Mátyás-templom
újjáépítése, aminek érdekében sokat fáradozott. Szeretett plébániatemplomáról
végrendeletében is megemlékezett. midőn nagy bronz csUlárját és fali karos
gvertyatartóít a templom Szerit László-kápolnájának hagyta, - Érdemeinek
elismeréséül a rnílleníumkor pristinai címzetes püspökire nevezte ki a király.
Közben úíabb művoí telentek 'meg, ik?iztük a Szepedi Ferenc Lénárt egri püs
pök énekes könyve 1674-bőlés az Oseink buzgósága című ima- és énekes
könyv. 187!J-ben az Országos Magyar Cecilia Egyesület megalapításával koro
názta meg eddigi rnunkássását. - 1898-ban az esztergomi főkáptalan kanonok
ja lett. Esztellgomba kőltözése után már nyugalmasabb évek következtek, de
ezután is megmaradt a zenei élettel való szeros kapcsolata. - 1919. augusztus
7-én halt meg. Teste az esztergomi bazilika kríptájában pihen. (Prokopp Gyula)

.JEGY?:ETLAPOK. (L07)ag a kádban.) Nemrégiben egy-egy mese-tordítás
sal kancsolatban még szívósan küzdenem kellett el'tr-egy olyan szőért, melyet
~mk;)tllanlllak, furcsának találtak. Mondták, mjt néoieskedem meg ré~ieskedem,

fl ma,jgyerek meg sem érti. mit akarok mondani. Ha nem érti. megtanulja: ha
nem ismeri, megértí jelentését a szövegből, érveltem; s ha valakit, hát a mín
den hallomásra fogékony mesehallgató gyereket tanítsuk ízes, jó, tiszta magyar
ság~'). Rámhazvták, nem nagy meggyőződéssel.

Nos. megérti a gyerek, vagy "lern érti? Ime egy példa.
Bnndikát édesapja fürdeti: édes anyja a kisebbik gyerekkel van elfoalalva.

Fd"S7f"TP sezélvkiáltások hallatszanak a fürdőszebából. A mama béslet. ott
lát la tehetetlenül, csurom vizesen a papát. s a kádban pucéran Bandíkát, amint
:íc1>17.111 fri'r"kÖJi-csapkodi,a lábával a vizet. Üszlk a fürdőszoba.

- Mil csinálsz. te haszontalan?
Mire Bandika:
- Toporzékolok; m int Laos lovag, mert ez a miha.~z71a, apu telelor-skott a

szapuanos vízzel a számat
Lajos Iovaz uavrm is a frnnc!a mesében harasosan tcmorzékot. mer! a .",1

has':l'(I csatlós e1felejt0!te kif{~nyesíteni a páncélját, (r. OU.)

Felelős kiadó: Saád Béla
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