
nőttnek vagy [átszótársának beszédét,
helyesebb volt, ha külön figyelmezte
téssel nem tette előtte "érdekessé",
amit mondott. Most azonban, hogya
testvérek legnagyobbika - bármily
fiatal' is még - elérkezett ahhoz a
korhoz, melyet "annus díscretionís't
nak nevez az erkölcstan, vagyis midőn

már képes megkülönböztetni a helyest
a helytelentől. a jót a rossztól, feltét
lenül szükséges, hogy közbelépjen.

Természetesen ennél a "közbelépés
nél" is körültekintően kell eljárni.
Amíg a gyermek valóban kicsiny s
feltehetően nem fogja fel teljes rnér
tékben az ízléstelen beszéd tartalmát,
elegendő az ilyesfajta figyelmeztetés:
ez nem szép, nem illő beszéd, jól ne
velt fiú, leány nem ejt Iki ilyen sza
vakat. Amint azonban a gyermek ér
termi képességével egyidejűleg a jó és
rossz közötti elhatároló készség is nö
vekszík, ha már feltehetően tudato
san használ ízléstelen, esetleg trágár
szavakat, arra is fel kell hívni figyel
IDét, hogy felelős 'kisebb testvéreiért,
játszótársaiért. Ha tehát okosat, jót
nem tud nekik tanítani, rosszra ne
oktassa őket.

Üjabb problérnát jelenthet, midőn a
gyermek arra hivatkozik, hogy .má
sok is így beszélnek". Olykor társai
nak a nevét említi vagy - ami "kí
nos" lehet - felnőttekre hivatkozik.
Itt bizony nem tehet a szülő mást,
mint hogy - bármennyire mérsékelt
szavakkal is - de nyiltan megmond
ja, hogy mennyire helytelennek, rossz
nak, következéskép nem követendőnek

ítéli ezeknek a gyermekeknek vagy
éppen felnőtteknek magatartását,
legalább is ebben a vonatkozásban.

NAPLÓ

•

Végezetül szólnunk kell még rovi
den a szülőí példaadás fontosságáról.
Köztudott, hogy a gyermekben mily
nagyfokú az utánzódcészség. S utánoz
ni, követni nemcsak a jó, hanem a
rossz példát is könnyen lehet. A szü
lőnek ezért állandóan éberen kell
ügyelni arra, hogy játékban elmerült
kis gyermekének "jó füle" van s köny
nyeri tanul olyasmit, ami sem neki,
sem pedig szüleinek, környezetének
nem válííc hasznára, illetőleg "díszé
re".

A józan közfelfogás szerint felnőtt

és gyermek szájából egyaránt vissza
tetsző li durva, ízléstelen, trágár be
széd. Mig azonban [óizlésű felnőtt tu
datosan tartózkodik attól, a még ne
velésre, árányításra szoruló gyermek
nél aszülőknek lelkiismerebbeli köte
lessége, hogy gyermeke előtt rámutas
son: a [óízlés, fegyelmezettség mínd
annyiunk érdeke s jelentős tényezője

a közösségí életnek is. Mindaz tehát,
ki ellene vét, a közösség ellen is vét
ikezik. Ehhez a motívumhoz, mely ön
magában sem nélkülözi a szociális
gondolat keresztény szempontú hang
súlyozását, természetesen még azt is
hozzátesszük, hogy a keresztény er
kölcstan kifejezetten "helyteleníti, sőt

bűnösnek mondía a tudatos ízléstelen,
durva, trágár beszédet. Az ilyent 
rnirrt Bernard HaTing iTja - a keresz
tény embernek még környezetében
sem szabad tűrnie. Szent Pál figyel
meztetése ugyanis szigorúan meghagy
ja: "Seminiféle tisztátalanság;... ocs
mányság, sem pedig léha vagy kétér
telmű beszéd, ami illetlen ... szóba se
jőjjön köztetek" (Ef. 5, 3-4).

Szennay Andrá!

ELTEMETTüK sne SÁNDORT. Borús ég, szemerkélő eső, sok-sok ezres
gyászoló tömeg: Ezek voltak Sik Sándor temetésének kísérő jelenségei. Az em
berek lelkében, minden egyes ember szívében, megtlletődöbt szomorúság, Min
denJkii eljött, akd úgy érezte, hogy kapott tőle, amíg élt. És milyen sokan, és
mennyit kaptak.

Rendtársai után a legtöbbet talán mí, akik olyan hosszú ddőn át voltunk
közvetlen munkatársai. Sirjánál állva éreztük, hagy a válás szomorúságában
egyetlen vígaszunk az a tudat, hogy míndrg magunk mellett érezhetjük Sík
Sándor bátorító és eligazétó szellemét. Sokait tanultunk tőle. így a többeik kö
zött azt, hogy tartsuk szemrnel állandóan az isteni akaratot, már amennyire
felismerhetjük.. Tartsuk szemmel munkánkban az egyház igényeit. Szolgálja
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mínden szavunk és cselekedetünk népünk és hazánk javát. De tőle tanulituk
azt is, hogy ne akasszuk soha szegre a józan eszünket sem. Ha. kétségeink tá
madnak, aikkor a józan értelmünk legyen a döntő. Ne zavarodjunk meg soha
a várt eredmények elmaradása miatt. Ha míndent megtettünk. legyen ez elég
nekünk, a többit bízzuk az Istenre.

Sik Sándor példázta nekünk az igazi becsületességet, amely meggondolja,
vállaljon-e nagy hivatást és helyt tud-e állini abban? Ha azonban vállalta,
állja is utolsó szfvdobbanásig. Ha megfogta az eke szarvát, ne eressze el. Eb
ből ragyogtak elénk követendő erényei: a tökéletes megbízhatóság, a szótar-"
tás, a következetesség, a hűség, az önzetlenség. \

A becsületesség mellett él nagylebküség: a jóság áradása, lendülete, izzása,
önemésztése mások érdekében. Nem szárnlált, csak adott.

Köszönjük a legnagyobb tanítást, amelyet beszédben, írásban, magatartás
ban oly kifogyhatatlan bőségben nyujtott. Azt, hogy a tiszta szeretetért érde
mes mindent feláldozni, mindcnt magunkra venni, mindent elviselni, mert e
földön igazi megoldást, egyensúlyt, békességet és boldogságet csak a szeretet
ben lelhetünk.

Íme néhány lényeges vonása annak a páratlanul gazdag szellemi örökség
nek, amelyet. ránk hagyott és amelynek megfelelő fölmérése kötelező és rövi
desen elvégzendő feladatunk. Erre gondoltunk már ott is, azon a Sik Sándor
emberi egyszerűségéhezméltóan sallangtalan és egyszerű temetésen.

-:Egyetlen beszéd hangzott el a szer-tartás keretében, Albert Istváné, 'a pia
rista rend első asszisztenséé, aki a hozzá legközelebb állók, rendtestvérei ne
vében búcsúzott tőle. A gyászbeszédet itt adjuk:

A nagy család nevében, .akík árván maradtunk, akik a kérlelhetetlen ha
lál csont-kezének szorftásától dermedt tagokkal. zokogva síró lélekkel "né
zünk utána lenyugvó Napunknak, amint száll, száll, mély bíoorban égve a
véghetetlen Óceán szívére". Amíg velünk volt, ő volt a biztonság. Úgy állt kö
zöttünk. mint óriás torony, amelyben zengett a harang, kegyelmes szívének
nagyharangja, és zengte, bongtabelénk szerető mély anyarnadár-szerelrnét, s
az Istenség örök trtkabt, hogy fölcsengett rá boldog rezzenéssetaprócska ember
csengettyű-szivünk.Most, hogy ledőlt a torony és elnémult harangja, most, hogy
felénk tátong a mélység, rnely felszakadt kidőhtén, most olyan Iájdalmasan
érezzük, hogy nagyon-nagyon egyedül maradtunk.

Hogy ki volt Sik Sándor, azt már lernérte a mindeneket számontartó föl
séges Isten ítélő ménlege. Szilárd hittel hisszük, hogy aki így énekelt: "úgy
imádkozzál cníndennap és ,úgy élj, hogy el ne törd előre gyenge szárnyát a
végső órán telsíró írnádnak" ; akí tudatosan előre nézett, és már messzíről í,gy
imádkozott: "Jaj, csak akkor el ne késsen, hozzád csukló szívverésem, én Iste
nem, csak az áment el ne vétsem"; - akinek életprogramja volt, nem egy-

. szerűen szép szavakba burkolt sóhajtozás, hanem szigorú következetességgel
megélt valóság: "Isten és ember férfíúra vár, aki szeret, nem hogy őt szeres
sék, aki cselekszik, rnert szent a kötelesség"; akinek élete Istenre nézés, Isten
ből az Istennek élés volt, szilárdan hisszük, hogy nem találtatott könnyűnek a
mérlegen. Amikor rni "sírva nézünk utána, ő már hallotta, aminél boldogí
tóbbat emberi lélek nem hallhat: Jőjj hű szolgáml "Amit vetettél, amit oíto
gattál, amit öntöztél. metszegettél és ápoltál", vedd munkádnak beérett -gyü
rnölcsét, gazdag szép életednek egy örökkévalóságra készített jutalmát.

Hogy mít láttak benne az emberek, annak hangosan beszélő bizonysága,
most koporsója mellett is, az ismert és ismeretlen tisztelőknek színte végelát
hatatlan sora.

Hogy rnít jelentett ő, mint a gondolatnak és szónak Ihletetc művésze, az
.örök igének Jélekkel szóró magvetője, azt majd leméri a Itörtén,e1em. És talán
"mikor a történelem Verdiktje elmondatik felőle, talán ott is kiderül azért,
hogy olykor nem is ő beszélt, az Isten szólt belőle". Aki úgy tudott muzsikální,
hogy Ieíkének édes melegétől jóságoa. melegbe ölJtöztek a fázó emberi sz:lvelk,

.akínek szaván - katedrán és szószéken egyaránt - úgy esüngtek, hogy szű-

.kek vo;ltak a faJlak, és a kicsiny emberek emberségükben kiegyenesedve, mint
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emberebb emberek emelJkedtek föl, annak nevét nem fogja eltakami a törté-
nelemnek egy elfordított lapja. .

De ne beszéljünk most ezekről. Ne beszéljünk Sík Sándorról az isten
ihlette és Isten-áldotta nevelőről, a tanárról. a professzorról, a művészrél, kQl
tóról és szónokról, ne beszéljünk a papról és igénytelen egyszerű szerzetesről,

- mert mindez volt Ő, és volt egészen; mégcsak az emberről se, hiszen hogyan
lehetne a legszínesebben és legszebben zengő szavakkal is megrajrolni az igazi
emberi, egy szépen emberi, egy istenáldotta-gazdag emberi élet teljességétt
Hogyan lehetne a tengert kícsínyke kanáltal ktrnerűteni! Nem! SíJk Sándort nem
lehet szavakkal eltemetni, életének gazdag szépségét nem lehet oly szép.. színes
szavakba öltöztetni, hiszen ahány megnyííatkozása volt, annyi szín, annyi ra
gyogó fénysugár áradt ki belőle.

Amíg velünk volt, örültünk neki, szeréttük és tiszteltök őt. Amig a mienk
volt, szomjas lélekkel hallgattuk őt és tanultunk tőle. Most, hogy az Úristen
elviszi őt tőlünk, rnegkőszőnjűk őt és míndazt, amit benne és rajta ikeres1JtüI
kaaJtunk, megköszönjük az Üríetenneík, hogy őt nekünk engedte.

Felejteni tudnánk-e azt a szinte minden sorából, minden mondatából
Istenre néző áJhítatot, Istenre mutató eleven élő hitet? Felejteni tudnánk-e am
a gyermeki hűséget, amellyel élt édesanyárrknak, az Egyhá.zna:k keoelén, és
énekelt az otthonról, "amelyben gyerekJI1ek gyönyörűség lenni, amelyért küz
dení férfinak érdemes, amelyneik kebelén édes elpbhenrii". Felejteni tudnánk-e
azokat a gyermekien tiszta, rníndenhová mélyen néző csodálatos szemeket,
amelyeik, rníntha csunyát nem is tudnának észrevenní; mindenben a kifelé
kiáltó mélységet, a felfelé mutató, imádságra indító, életet akaró szent ti1Jkot
látja, a kicsi gombában és csígabígában, az átokházi őzikékben és búgó galam
bokfban, a hegy felett lebegő sasban és áprilisi ioolyákban, elszálló őszi fees
kében, ablak alatt susogó hársban. kemény férfí-rnarokban, édesanyai szívben
és könnyesen is ragyogó gyerekszerreben.

És felejteni tudnánk-e am. az óriásira tágult, kdtárult nagy szívet, amely
szomjasan keres, és magához öle! rnindent, ami ember, ember-öröm vagy em
ber-fájdalom? 'Már elinduláskor igy énekelt: "Testvérem mind, akineik szent
az élet'", Férfnköra delén í,gy folytatja: "Embernek lenni, csak embemek, semmi
egyébnek, de annak egésznek, épnek, föld szülte földnek és Isten-lehelte szép
nek ... Halljátok a szívem, hogy piheg? Hallgassátok és megértitek... És ez
a lélek, érzitek-e, hogy lüktetés ölel a lelketek felé: ó nézzetek belé!"

Pedig, jaj, de sokszor nem volt könnyű embernek maradni, "amiikor az
emberek nem akautak emberek lenni", amskor megfeledkeztek róla, hogy ,,sebet
kapni fáj, és sebet adni fáj, és minden fájás fáj míndenkínek", mikor "ember
húson hízott a föld", és forrt az óriás sátánkatlan. amikor "az egYiIk félvilág
fölfalni késziilt a fél másikát". De "az őrülésele örök újűlásában" is nem szű

nik meg sükoltaní: "Mí,g ép az agy IS a szív meleg, Iegyünk, maradjunk embe
rek". önmagának pedig azt rnondja: "Egyetlen egy a szükséges: szeress! És
tégy, amit az Isten adta tenned. Mindenkié vagy, rnert mindenkiJhez küldött
szeretni, aki a szerel:mes Keresztről a világot átölelte, Egy szó tiéd csak, áldott
életednek értelme, célja, foglalatja: Testvér! Ezt, ezt az egyet, ezt mondd, ezt
imádkozd életeddel és haláföddal. A többit hagyd az Útisten kezére".

Sík Sándor tudta, hogy rajta van az Úiristen keze. Tudatában volt hivatá
sának, Istentől kapott küldetésének.. Vállalta azt és életével felelt reá. Vállalta
akkor is, amíkor az a hivatás, nem is egyszer, súlyos áldozatot jelentett, amikor
annak teljesítése kegyetlenül nehéz volt. Amit énekelt az Acélemberről. akiire
"egy holdas éjszakán ráül teiÜ1ével a szörnyű magány, s a látomások emlékei
től dereika már-már megroppanni dől", - nemcsak másoknak mondta, önrna
gánalk ds: "A mi törvényünk állani: mí vagyunk a vezeték várai. Az ismeret
len igét hordja vállunk. bennünk ide áJ11ítottaik: Allunk". És állt, és roskatag.
testtel is fiatal maradt léleleben mindvégíg, aki utolsó sóhajtáBáig mondta az
igent arra, amit hivatása szavának hallott. "A IUligy hivatások kegyetlenek,
meatelen kardok \közt vezet el útjuk". Ezt neki is meg !kellett tapasztalnia.
Mégis élete vége felé elzengte a maga hálaadó Te Deumját míndenért, amit
kapott, mindenért, amit tennie rendeltetett, míndenért, amit tennie megadacott.
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lDEi.JltT MÚLTA-E A LEIlKIlSMERETVIZSGÁLAT? A lelkiismeretvizs
gálat ősidők óta egyik alapvető gyakorlata az erkölcsi jóra törekvő embernek.
Mm- Pythagoras előírta tanítványainak, hogy míelőtit lefeküdnének. elmélked
jenek: "quo praetergressus, quid factum in tempore, quid non" - vessenek
száanot magulk!kal, mit tettek, mit mulasztottak el aznap. Vergilius a tökéletes
ember képét így rajzolja meg: ,,non príus jn dulcem declinat Iumina sornnum,
oranía quam lenge reputaverít acta diei" .- nem megy nyugalomra, míg ösz
szes aznapi cselekedetei felől hosszan számot nem vet magával.

Érthető, hOF még fontosabb szerepet tölt be a lelkiismeretvizsgálat a tö
kéletesség ösvényére lépő keresztény hivő életében. Hitünk tanítása szerint a
gendvíselés sajátos módorrfejtí kd tevékenységet bennünk. Isten szabad lény
nek tekint bennünket, akinek hatalma van cselekedetei fölött, hogy a gondvi
selés szándékeinak öntudatos munkatársa legyen vagy megtagadja közremű

ködését attól. "Már nem rnondalak titeket szolgáknak, rnert a szolga nem tudja,
mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, rnert mindent tudtul adtam
nektek, amit Atyámtól hallottam" (JaJ. 15, 15.) - oktatja Jézus az utolsó va
csorán apostolaíe,

Ahhoz, h9gy a hívő lélek Isten akarita szerepét betölthesse, ismernie ke1l.
az erkölcsi törvényeiket, cselekedetei külső körülményeit, ,legfőképpen azonban
ismernünk keN belső világunkat, cselekvéseink forrását. Ez pedig rendszeres,
gyakori lelkíísmeretvizsgáíat nélkül nem is lehetséges. Ezért sürgetik .a keresz
tény lelki élet nagy mestereí oly nyomatékosan a tökéletesség után vágyódó
hívői, tartson minél rendszeresebb, lehetőleg naponkénti lelktísmeretvizsgá
latot.

Az utóbbi időben azonban nem egy helyen és nem egyszer kétségbe vonják
a :régi meeterek által annyira ajánlott gyakorlatot, Vannak, akiJk Ikrétsél?Jbe von
ják hatásosságát és jelen:tőségét.Egyesek oly messze mennek, hogy megálla
pítják: nem való a mai embernek, ment individualizmusm, bizonyos egocent
rízmusra, énlkÖZlPOntiságra nevel, amitől pedig meg kell szabadulnia a közösségí
gondolat korában élő embernek.

Az Ilyen fajta állítások - hangsúlyozza Servais Pinc'kers O. P. a Vie Spi
rituelle 1963 májusi számában e kérdésről írott tanulmányában - alaptalanek
és tévesek. A lelkidsmeretvizsgálat csak ott eredménytelen, va,gy ott hoz rossz
gyümölcsöket, ahol híbásan, rosszul alkalmazzák. Ez az igazság minden esz
közre érvényes. A legjobb eszköz is csak annak kezében hasznos, aikJi meg
tanulja használata, alkalmazása művészetét.

A lelkíísmeretvízsgálat három mozzanatból áll: az elmúlt nap vagy más
időszak alatt elkövetett cselekedeteink megvízsgálásából, kielernzéséből, azok
megítéléséből. végül az erős elhatározásból, hogy helyesbítjfrk míndazt, amit
cselekedeteinkben, magatartásunkban rossznak taJ1áltunk. Lelkítsmeretvlzsgála
tunk csak akkor lesz eredményes, gyümö!csöző,ha a három felsorolt mozzanat
mindegyikét komolyan vesszük és tökéletesen járunk el 'bennük, helyesen, nagy
vonalúan alkalmazzuk azokat.

A Legelső, amit meg kell tanulnunk: nem szabad megelégednünk elkövetett
cselekedeteink felületes szemlélésével, úgy tekinteni őket, rníntha halott, me
rev tárgyaik volnának. A Ielkrísmeretvízsgáletban nem szabad a kereskedő mód
ján eljárnunk. aki üzleti napja végén összegezi nyereségeit és veszteségeit. Aki
nem megy tovább érdemei és érdemtelenségeí felsorolásánál, könnyen az evan
géliumi farizeus zsákutcájába kerül, szüntelen érdemeit hangoztatja, vagy pe
dig átesve az ellenkező végletbe, szaintelen méltatlanságán siránkozik és újra
meg újra megállapítja" hogy megint elbukott.

Mélyebrben kellbehartolnunk cselekedeteink mögé, mert azok egyáltalán
nem holt tárgyak, hanem szabad akaratunk éíő termékei, belső világunk úgy
sugarzak át 'rajtuk, ahogyan a művész egyénisége tükröződik a művekben, ame
lyeket alkotott. A belső hajlamaínkat, az indítékokat kell feltárnunJk, amelyek
tetteinket inspirálták és míndezek rnélyén magát szernélyíségünket, aktívítá
sunk legmélyebb forrását.

Konkrét példán lehet legjobban érzékelrtetni, mit jelent míndez gyakorlati
lag. Az egyik legáltalánosabb és Ieggyakortbb vétek: az Itélkezésrmások felett.
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Ha a vergrliusí "dulce somnum"előtt áttekintjük napi cselekedeteinket, alig
akad esténk, amikor nem kell megállapítanunk, hogy csendben vagy hangosan
ismét itélkeztünk mások felett. A tény puszta megállapítása azonban nem elég.
nem hozza meg azokat az igazi gyümölcsöket, amelyeket meg kell hoznia. Fel
kell tennünk a kérdést, mi volt az indító oka itélkezésünknek ? Ha tárgyilagos
sággal és éles szemmel vizsgáljuk az indítékokat, amelyekből ítélkező szavaink
fakadtak, meg kell állapítanunk, 'hogy rendszerint nem az igazság szeretete,
hanem kétes értéküIndulat sugallta azokat. Azért bírálunk másokat, hogy kü
lönbnek érezhessük magunkat. Hiúság, gőg, sérült önérzet lappang itédkezése
ink mögött.. Nem egyszer azért emlegetjük mások hitványságát, hogy azt bi
zonyítsuk: nem érdemes, nem lehet jónak, becsületesnek lenni. A jóra való
restség, a jóval szembeni megátalkodottság is oka lehet tehát az ítélkezésnek.

Amíg könnyűszerrel tudunk ítélkeznt, ha mások hibája felől kérdeznek
bennünket, egészen más a helyzet, ha rólunk magUlnikiról van szó, Szemünk bi
zonytalanná válik, úgy érezzük, hogy nagy sötét verembe tekintünk. Kez
detben alig egy-két hübát veszünk észre a sötétség felett, a legfeltűnőbbeket,

s azokról se tudjuk megállapítani, hova nyúlnak le, rnik az indítékaik, rní'ből

táplálkoznak? Tekintetünket fogva tartja a külső világ érzéki vonzásaival. Ha
befelé, önmagunk felé kell fordítani szemünket. hamar Iklifáradunk, hajlamo
sak vagyunk félúton megállni, félmegállapításokkal megelégedni. Nem csupán
szellemünk tehetetlenségét kell legyőznünk, de belső világunk alacsonyabb
rendű részének, érzéki rrrívoltursknak kifejezetten aktív védekezését is. Hibáink
és vétkeink megállapítása érzékenyen éríntí belső'világunk alacsonyabbrendű
részét. Vétkeink beismerése maga után vonja itéletünket önmagunk felett, el
lene kell mondanunk a bűn "chaI1me tentateur't-jének -és "saveur capiteuse"
ének - kísértő vonzásának és mámorítóIzének. Érthető, hogy az érreki ember
védekezik és küzd bennünk.

Lelkiismeretvizsgálatunk első rnozzanata - cselekvéseink és rnögöttük bel
ső világunk feltárása - csak akkor lesz eredményes, 'ha rninél jobban el tud
juk szakítani figyelmünket a külső világtól, ha koncentrálni tudjuk figyel
münket cselekedeteinkre, ha nem elégszünk meg felületes féleredményekkel.
hanem egyre tovább, egyre mélyebbre hatolunk cselekvéseink, bűneink okainak
feltárásában. Ez annál fontosabb, mert az első idők nehézségei után, amikor
üres és sötét veremnek érezzük lelkünket és belsőnket, csakhamar- az ellenkező

véglet kísért meg bennünket. Egyre újabb és újabb bűnöket és gyarlóságokat
fedezünk fel magunkban és végül valóságos vipera-fészeknek érezzük lelkün
ket, amelyben kibogozhatatlan tömkelegben nyüzsögnek a bűnök. Nem tudjuk,
rnelyikhez nyúljunk, hogyan teremtsünk rendet a zűrzavarban. Megkísért ben
nünket a csüggesztő érzés, hogy hiábavaló minden próbálkozásunk, a vipera
fészket nem tudjuk kífüstölni önmagunkból,

Am egy pillanatig sem szabad elcsüggednünk. Rendet lehet teremteni hi
báinlk látszólagos zűrzavarában. De éles szem és kitartás keH hozzá. Ha tovább
kutatjuk és elemezzük cselekvéseink okait, rájövünk, hogy belső hajlamaink, a
rosszak csakúgy, mánt a jók, nem úgy keletkeznek, ahogyan rendszerint má
sok cselekedeteit látjUlk: rendszer és kapcsolat nélkül. Hierarchia fogialfa egybe
azokat. Felfedezzük, hogy vannak bizonyos alapvető törekvéseink és hajla
maink, amelyek úgy irányítják többí IhajJamainkat és külső cselekvéseinket,
mínt a hadseregben a tisztek a katonátkat. Egyik ember alapvető mozgatója a
szeretet, a másiké az irigység, a ihaI1ffiadiké agő.g. Akkor értük el cselekede
teink elemzésének célját, ha megtaláltuk magunkban ezeket a végső mozga
tókat és indítékokat. Ha ezeket meg tudjuk ragadni, akkor veszítenek erejük
ből a belőlük táplálkozó és az általuk irányított többi törekvéseink is.

BáJrlmennyire is fontos azonban cselekedeteink elemzése, önmagéban még
nem elegendő. A lelkiismeretvizsg,Mat első feladata: feltárni belső világunkat,
er!köLcsi életünkbelsö mozgató erőit. De éppen mert eI1kök:Sliség(lnk a táTgya,
nem maradhat meg egyszerű 1Jénymegállapításnaik:. Itéletet is kela mondanía
cselekedeteink, 1.ö~véselnk,magatartásunk felett. Az itélet annyira hozzá tar
tozik: a lelkiismeret vizsgálathoz, hogy nem lehet elvállasztani a cselekedeteink
vimgálásától: a kettő egyejJen aktussá olvad. Minden egyes 1elkiismeretvizsgá-
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latban benne ikeLl 'lennie az itéletnek. Ahogyan egyre mélyebbre hatolunk az
elemzésben, úgy válik egyre határozottabbá itéletünk.

A Ielkrísmeret ítélő szavát nem lehet a bíróítéletéhez íhasonlítani. Aho
gyan az elemzésben helytelen kereskedő módján jámi el, ugyanúgy helytelen
az ítéletben az ügyeszi ~ bíró; magatartás. A "legista perspektívájú" lelki
ismeretvizsgálat könnyen válík vbelső pellengérre. Az erkölcsi eszményt úgy
kényszeríti rá érzelmi életünkre, mirit az öntőformát, és ezzel összetöri cselek_o
véseink spontaneitását, Az igaza Ielkiísmeretvízsgálat egy szivvel-lélekkel elfo
gadott - "inrteriorizált" - enkölcsi szemlelet síkján zajlik le. Ez pedig felté
telezi azt az erkölcsi érettséget, amely személyesen tudja megragadni az er
kölcsi eszmény belső hívását, a törvények,előíráso'k, parancsok belső értéket,
megérti, hogy ezekben az eszmény szólal és nyilatkozik meg egy mínden lé
lekihez hozzáahkadmazott nyelven. A hit és a szevetet bölcsessége meglátja a
tökéletesség fényét az erkölcsi eszményben. mely lelkünk mélyéíg megvilágét
bennünket, sz..abad és személyes szeretettel vonzódsk hozzá, megérti, hogy az
erkölcsi törvények és parancsok .nem afféle csendőrök. hanem vezetőink és
gyengeségünk segítői. Azaz: a Ielkíismeret itélete nem statikus aktus, nem a
bűnösség vagy az ártatlanság deklarálása, hanem átalakulásunkva,gyógyulá
sunkra, magasabb tökéletességünk rnegszerzésére irányuló szellemi erőfeszítés,

Arnidőn Ielkíismeretünk megállapítja hibánkat, nem az a célja, hogyelitéljen
bennünket, 'hanem, hogy még rnélyebben bocsássa belénk azt a fényt, amely
megvilágít, rnegvált, megerősít, átalakít bennünket a maga hasonlatosságára,

Alelkiismeretvizsgálatban tehát a múlt a jövő forrásaként érdekel ben
nünket. Tárgya, közbeeső célja: rnegtalální belső 'világunk mozgató erőit, aho
gyan azok múltbelí cselekedeteinkben megvalósultak. Végső gyakorlati célja
azonban - megtalálni a tájékozódást, az utat, a helyes rendet jövőbeni maga
tartásunkban, viselkedésünkben és cselekvéseinkben. Cselekedeteink megvizs
gálásának és megítélésének akkor van értelme és haszna, ha abból fel tudunk
építeni egy prograrnot önmagunk tökéletesítésére.

Ebben a végső célkitűzésben olyan hibákat lehet elkövetni, amelyek meg
hiúsíthatják minden addigi erőfeszítéseinket. Vessünk tehát ezekre a hibale
hetőségekre is egy pillantást. Az-erkölcstudomány megtanít bennünket, rnelyek
az erények, a 'hibák és a bűnök különböző fajtái. Pontos meghatározásokkal
.vílágossá teszi köztük a különbséget, elemzés és elvonás által. Már most, ami
kor hozzálátunk, hogy elméleti ismereteinket gyakorlattá és tettekké változ
tassuk át, könnyen abba a hiedelembe eshetünk, hogy a gyakoríatban is 'úgy
kell eljárrrunk, ahogyan az elméleti tudomány halad a céljai felé: külön-kü
lön, az elmélet sorrendjében kell legyőzni hibáinkat és meghódítani az erénye
ket. De tévedésbe esünk, ha így járunk el. Erkölcsi eszményeinkben mindaddig
nincs meg a teljes és igazi tartalom és hatóerő, amíg azok 'bennünk tapasz
talatilag megszült és személyes tevékenységünkhöz hozzáalkalmazott konkrét
ismeretekké nem alakulnak át. A személyes tevékenység jehlege más, mint az
elméleté. Amíg az elmélet analitikus és absztrakt, a cselekvés szintetíkus és ex
perimentális jellegű. -Akaratunk mínden aktusában teljes személyíségünkkel va
gyunk jelen. Egyszerre aletívízálódík azokban minden erényünk és minden hí
bánk, Bármelyik hibánkhoz vagy erényünkhöz nyúlunk, egyszerre érintjük
ugyanakkor az összes többit is. ILLúzió volna azt Ihinni, hogy sorba lehet venni
a hibákat, egymás után lehet leszámolní velük és ugyancsak az elmélet sor
rendjében lehet magunkévá tenni a morálís könyvekben felsorolt erényeket.
Végsőfokon ezért kell kiválasztanunk a Jegfontosabb hibáinkat, amely legna
gyobb hatást gyakorolja magatartásunkra és cselekedeteinkre, ezért :keLl an
nak kiküszöbö1.érsére összpontosítant rminden erőfeszítésünket,

Vigyáznunk kell ennek során, !hogy meg ne kísértsen a türelmetlenség és a
csüggedés. A lelkíísmeretvízsgálat általában: a tökéletesség nehéz és szűk ös
vényén való elöhailadás. Nagyon fontos parancsa: az állhatatosság, az ismétlés.
Ezért ikí~áa1ják a ilelati élet mestereí, hogy lehetőleg naponként végezzünk lel
kiismeretviizsgAlatot Minden elibukás urtán új,ra szemügyre- kell vennünk belső

világunkat, <gyarlóságaink okait, keresnünk kell azok legfontosabIb índítékaít;
Még akJkor sem smbad abbahagynunk a keresést, ha ú,gy érezzük, !hogy vala-,
melyest előre haladtunk. Nem szaoad elbízní magunkat a jóban akkor sem, ha
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llibát és bűnt aznap nem követtünk el. így haladunk apró léptekkel a csúcsok
felé. A tökéletesség útján is érvényes a díáktörvény: "repetitio est mater
scientiae" - az ismétlés a tudás anyja.

Végezetül tegyük fel a kérdést: rníndaz, amit eddig elmondottunk, indivi~

dualizmusra nevel-e, ellentétben áll-e a közösségí, a szocialízálódott ember mai
ieladataival ?

Kétségtelen, mi érzékenyebbek vagyunk a társadalom problémái, az em-.
beri élet közösségi vonatkozásai iránt, rnínt elődeink voltak. Sokszor úgy érez
zük, hogy személyes problémáink túlságosan kicsinyek és elhanyagolhat&: az
Emberiség nagy kérdéseihez és a belőlük adódó kötelességeinkhez viszonyítva.
Tevékeny természetű emberek nem egyszer megpendítik a gondolatot, hogy

,visszahúzódni a személyes problémák és a személyes jó lelkiismeret körébe,
:nem egyéb-e hipokrizísnél, álszenteskedésnél és az élettől való rnenekülésnél ?
Nekünk azonban meggyőződésünk, hogy helytelen ez a feltevés. A lelJtiismeret
vízsgálatugyanís, ahogyan mi értelmezzük. nemcsak, hogy ,nem áll ellentétben
.a közösségí enagatartással, hanem hatalmas erőforrása is lehel; annak. Nem
vitás, hogy aki a tökéletesség útját az élettől távol akarja [ármt, aki úgy kép
.zelí, hogya maga külön peoblémáí 'kedvéért elJhanyagolihatja a társadalom és a
köz problémáit, nagyon messze jár a tökéletességtől. Kijelenteni, hogy nem
-törődÜlllk embertársainkkal és csak a magunk tökéletessége érdekel bennünkés
- szemforgató álszenteskedés. Ugyanakkor viszont - ez a mi álláspontunk -
aki lenézné az önismeret fontosságát, félreísmerné az ember lényegét és a köz
-érdekeít is. A cselekedetek, akár polrtlkaí, a1kár szocíálís, aká:r gazdasági tet
tek legyenek, akár rnorálísak - az ember belső világából fakadnak, azon ke
resztül valósulnak meg. Mímden cselekedetünket befolyásolják belső indfté-

. kaink, képességeink, hibáink és erényeink. Amennyire helytelen volna az em
beri cselekedeteket csakis egyéni, belső okokra visszavezetni, épp úgy tévedés
volna elhanyagolní az ember belső világát. A színtézís 'fentebb kifejtett törvé
nye ebben a vonatkozásban is érvényes: nincs egyéni tökély jól rendezett kö
zösségi magatartás nélkül, viszont a közösség sem élhet meg lelédismeretes
emberek nélkül. (Sinkó Ferenc)

RÚNAY GYÖRGY ÖTVEN eVES. Sokunk nevében szeretném őt köszön
teni ebbő~ az a~kalomból. Mi még nuolc éven át tanu~tunk latint a gimnázi
umban, s a harmadik osztá~yban vá~aszthattunk második idegen· nye~vet: TIP
metet vagy franciát. Az utánunk következő évfolyam már oroszt tanult, de mi
végig megmaradtunk a német vagy a francia (s az ötödikben vá!a3ztott görög
vagy ango~) nieHett.

Igy szWethetett meg az a (pesti piaristáknál e~éggé szokatlan) he~yzet,.

hogy mire nyokadikosok. ~ettünk, voltunk ugyan néhányan franciások, de
jranciatanár nem volt az iskola tanári karában. Megkezdődött~z év, s jó idei{}
semmitevéssel teltek a francLaórák. Félrevonultunk a fizikum ba, hogy ne za
varjuk a németeseket, s aztán e~mulattuk az időt kedvünk szerint.

Mindnyájan tudtuk, hogy ez nem mehet így sokáíg. Mégis meglepődtünk,

- mikor egy napon egy sovány,hűvösen intelligens civil férfi fogadott minket a
jizikumban. Nem mutatkozott be, tőlünk sem kérdezett semmit: leü~tetett, és
elkezdett Corneille-ről beszélni.

Jó tanáraink voltak nekünk, most már elmondhatom: nagyon jók. De ez az
ember valahogy másképpen beszélt, mint a ,többiek. Beszélt, nem magyarázott:
először hűvösen, aztán mindinkább föIizzó odaadással, mindi{} a témát mu
tatva, sohasem önmagát. Valami fínom ökonómiával válogatta meg a szavait,
formálta ki a mondatait. Az volt az érzésünk, hogy mindenről beszél, ami a
kor, az iró és a mű szempontjából érdekes lehet, s mindig a beavatott bizton
.ságával és a messzire igyekvő fegyelmezett szerénységével. Egy negyedóra alatt
(l Corneille-i világkép nagy csomópontjainál voltunk: az honneur-nél és a
gloire-nál, aztán Racineról haHottunk, s aTTól a világnézeti fordulatról, mely a
két tragédiaírót elválasztja és szembeállítja. Mire eljutottunk odáig, hogy 8-10
sort eIolvassunk a Cidből, mindnyájunkat meghódított az "új tanár". Valami
.olyat adott, amit odáig senki más: felnőttnek éreztük magunkat meHette, nem
l1yereknek.
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S mire vége lett az órának, én már tudtam azt is, hogy Rónay György ta
nitványai lettünk. Előtte való napo/vastam Racine-tanulmányát a Vigiliában:
arról ismertem reá. Amit mondott, elmondhatta volna más is - akár a meg
jelent tanulmány nyomán. De a mondatainak, a gondolatmenetének sajátos
dallama volt, s az nekem, tizennyolc éves gyereknek elárulta őt.

Egy évig tanitott, - franciára és sokminden egyébre. Eleinte - legalább
úgy éreztük - inkább szívességből jött kozénk. Aztán megszeretett minket, s
megszerette a tanítást is. Azt kezdtük észrevenni, hogy szivesen van köztünk:
lehajol a gyengébbekhez, de a nye1.vi anyagon, az érettségi késziileten túl min
dig nyit ablakot - a nagyvilágba. Egy-két hónap múlva heti egy órát önkép
zőkőrré alakitott: magunk adtunk elő francia irókról, kőltőkről Villontól Ara
gonig. S viszont ő is részt vett az önképzőköreinken. Ott meg ő beszélt sok
szor, magyar kőltŐkről. Modernekről, olyanokról is, akiknek addig nevét is
alig ismertük. Sok irását olvastam azóta, sokszor volt alkalmam találkozni,
beszélgetni vele, de igazában ma is ,a tanárt látom benne. (Benne" wki életében
oly kevés ideig tanitott, s akkor is azzal ragadott meg, hogy tanár létére nem
volt egy csöppet sem tanáros!) S talán nemcsak azért, mert az első benyomás
mélyebb az utána következőknél. Akkor azért nyert meg, mert amit mondott,
esszéezerű volt: meqéreztiik: benne a problémákkal személyesen szembenéző

tudóst, s ugyanakkor az irót, a költőt. Ma azért idézi mindig ezt az első, ta
nári képét, mert ekármit ir, eeszét, regényt vagy költeményt, a mester finom,
.szerény, de nagyon intelligens biztonsága és felelősségtudata vezeti tali/át. A
nehézkesség és a nagyképűség hiányzik belőle, egyébként mindenben tanár:
táglátókörű, egyszerű szavú szolgája az igazságnak és a szépségnek, amelyre
rányitja a szemünket, s nekünk magunknak, -akik sose diákként ülünk mel
lette, mert első .szavával barátjává, társává fogadott.

"Két szót" még a legnagyobbról. Rónay köré diákkorunkban legendákat
.szőttünk. Tudni véltiik azt is, hogy jobban isme1'i Szent Tamást, mint teológus
tanáraink. Ebben - valószinűleg - nem volt igazunk. De, hogy a keresztény
ség olyan vonzón, és olyan moderniil éppen őbenne lépett elénk, az mégsem
diákos elnézésen múlt. Szent Gellért, Pázmány, a nagy franciák, Szetit Tamás
és Maritain otthonos tájak Rónay számára, ha nem szakteológus is. Igazi va
rázsa azonban az, hogya filozófiai, teológiai kérdések közt is ember marad:
finoman. szerényen, nagyon intelligensen és nagyon mély hittel figyelő, tájé
kozódó, vallomást tevő. Az irodalom nem megmagyarázni való tantárgy volt
számára. A kereszténysége sem egy történelmi múlthoz való ragaszkodás. Va
lahogy úgy, mint a nagy konvertiták: személyes akkor is, ha Istenről és iCsten
dolgairól beszél, s épp ezzel mutat igazán túl önmagán.

Idézzük talán József Attilát? Az ötvenéves Rónay György ma valóban
sokaknak tanára. Deelőszőr és elsősorban a miénk. Ezért mondunk köszönetet
neki. (Tótfalusy István)

AZ OLVASO NAPLOJA. A tizenhatodik század költészete könnyen hozzá
férhető az érdeklődő olvasó számára: ki van adva. A próza azonban jórészt
megközelíthetetlen, telhát ismeretlen is. A kor szépprózájáról "a szaktudomány
nak is csak átabotában kialakult képe van. Pedig ez a század a magyar szép
próza születésének százada". Hiába az: az olvasó nem olvashatja, nem jut
hozzá. "Hibás ebben a könyvkiadás, de hibás oktatásügyünk is - rnondja Ne
meskürty István,* és szavain érdemes elgondolkodni - hiszen a régi magyar
irodalom rémületes módon szorul ki a tananyagból. ki tudja míféle érvelés
folytán. De hibás írodalornkutatásunk is, mivel oly szívesen avatja tudós bel
üggyé a kor problémáit. Az olvasóhoz szóland, a közönséghez és nem a szakmá
hoz beszélni gyanús és kicsit eretnek dolog; pedig amit nem olvasnak, az tu
lajdonképpen nincsen. Csak akkor eleven az irodalom, ha hat, ha olvassáJk ..."

Igen: a "szakma" többnyire gyanakodva nézi azt az irodalorntörténészt, aki
a szakmán kívüliek érdeklődésére is számot tart; és többé-kevésbé bűnnek és
eretnekségnek mínősíti a tudományos ólomcsizmák levetését, a könnyedséget
és érthetőséget. Mintha a tudományosság, tudós ihitel és megbízhatóság legelső

* A magyar széppróza születése, Szépirodalmi KönYVlkiadó. 1963.
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föltétele és biztosítéka a tolvajnyelv használata és a lábjegyzetek halmozása
volna. Hbbás az drodalornkutatás, mondia Nemeskürty István; igaz viszont, hogy
az írodalornkutatás, a "szakJma" is előállhat jogos védekezésével: jó okai van
nak rá, hogy idegenkedjék attól a népszerűsítő rnodortól, amelynek: legszél-
sőbb válfaja a fecsegő regényes életrajz, ez a torz műfaj, ez a se-tudomány se
irodalom; s nem nundig csak a céhbeliek féltékeny ,gőgje vezeti, amikor ide
genkedve néz a belletrísztíkus fölületességre, elutasítva magától a problé
mák fölött atszökkenő metaforák és a kérdéseket megkerülő hasonlatok vég
eredményben meglehetösen olcsó kísértését.

Mindez azonban mégsem ok arra, hogy irodalmunk jó pár száz esztendejét
a könyvtárak leghátsó polcainak legsötétebb zugaiba száműzzük, és hova-to
vább teljesen kirékesszük irodalmi - sőt nemzeti - köztudatunkoól. Hogy ez
az egykori literatúra meglehetősen távol áll a mai embertől? hogy a mai em
bert a legkevésbé sem érdekli ? Lehet, hogy ez is igaz. De csak részben, Két
ségtelen, hogya tizenhatodik század irodalma, még szépprózája is elJIiasztja
azt, aki a régi szövegnek már első mondatain fönnakad; és kétségtelen, hogy a
belterjes tudomány aligha fogja előrébb segíteni. Viszont nincs olyan régi iro
dalom, amelyet ne lehetne kellően érdekessé tenni, s úgy "prezentálni", hogy
fölkeltse az olvasó fígyelrnét. Élővé kell tenni; persze ennek az a föltétele, hogy
élő legyen a tudós számára is: ne csak laboratóriumi preparátum, hanem va
lóban élő élet.

Nemeskürty István számára a tizenhatodik század irodalma valóban élő

élet; legalább annyi szenvedéllyel közeledik hozzá, mínt amennyi tudósi becs
vággyal, A megismertetés, közkinccsé tevés, megszerettetés akkora szenvedé
lyével, hogy az első pillanatban, az első lapokon színte meghökkent. Nem túl
ságosan is polemikus? Indulatában nem vagdalkozó egy kicsit? Nem; inkább
csak ari'ól van szó, hogy számítva az olvasó vonakodására. nem szép szóval
csalogatja, hanem erőteljesen tuszkolja az utcájába. És aki hagyja, hogy be
tuszkolják ebbe az utcába, nem 'bánja meg. Nem fog unatkozní ; és nem mú-

J "..zeumba jár, hanem élő valóságban, élő emberek közt. Ez Nemeskürty István
könyvének egyik nagy érdeme.
. Hadd álljak elő rniridjárt itt kífogásommal: kicsiség, de éppen azért nem

akarom elhallgatni, mert nemcsak hogy a könyvet érzem jónak, hanem az Író
tudós törekvését is jelentősnek és követésre rnéltónak, Csak élveznd tudom,
ahogy alakjaihoz. hajdanvolt íróihoz közeledik: emberi érdeklődését és köz
vetlenségétcMíért akkor ezt az élvezetet, és egyben a munka "tudományos hite
lét", hogy régiesen mondjarn, ,,megszeplősíteni" egy-egy szinte hetykélkedő

stiláris túlzással? Hogy Heltai például mindenkínél rnesszebb jutott széppró
zánk 1566-ig való fejlesztésében, azt a példák és oktejtések nyomán elhíszem;
hogy "az uralkodó osztály támadásában is rek.ordot javított", az ellen hevesen
tíltakozom, nem ugyan az egykori uralkodó osztály érdekeinek, hanem a "stí
lus méltóságának" védelmében, Vagy: amennyire meglep és elgondolkeztat egy
Heltai HálójáJból vett idézet, annyira zavar a hozzá fűzött kommentárnak akar
tan vulgáris fogalmazása: "Tehát még a történelmünk folyamán joggal szím
bólumma vált szígetvárí ostromot is a töröknek dmkkolva kísérte figyelem
mel az erdélyi polgár". Vagy: ha egy eszpresszóbelrcsevegésben hallom, hogy
"én is pont ,így gondolom", elengedern a fülem mellett a henye rnondatot, de
föllázadok. ha olyan igényes és szép munkában, amilyen A magyar széppróza
születése, először azt olvasom, hogy "Bonfini pont fordítva adja elő az ügyet",
majd pár lappal később ezt: "Elképzelhetetlen, hogy Brodarics pont a Mátyás
féle tervrajzok térképét hordta volna zsebében". - Ismétlem: kis szeplők ezek,
de mégiscsak szeplők; kár velük, ha csak elvetve, pillanatokra is, kompromít
tálni egy szép, helyes és példás szándékot és magatartást. S ha már a nyelvi
stiláris megjegyzéseknél tartok: arra is szeretném megkérni Nemeskürty Ist
vánt, régi, ízes magyar prózán edzett stílusából írtsaki a "nap mint nap" né
metkaptára készült kifejezését (Tag !ür Tag), hiszen van helyette jó magyar
szólás nem is egy.

A könyv a tizenhatodik századi magyar szépprózáról, bizonyos szepirodal
mi igénnyel készült elbeszélő prózáról szól. Az anyag nem valami bőséges, ki--
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vált ha más nemzetekéhez. olaszokéhoz. németekéhez, franciákéhoz mér] ük.
Többségében fordítás, ,tarpadóbb vagy szabadabb; ezeknek a fordításoknak a
vizsgálata, egybevetése az eredetivel, a fordítói módszer elemzése, a módszer
ben az egyéniség és az "esztétika" kitapintása nemcsak igen érdekes és meg
győző, hanem, úgy hiszem, bizonyos fokig úttörés is. Ha valaki megírja majd
egyszer a magyar műfordítás történetet, nagy hasznát fogja venni Nemeskürty
eredményeinek, és sokat tanulihat tőle. Pesti Cábor például épp úgy ezepuszi
meséket fordít, mínt Heltai; kettejük köztcsupán három évtized a különbség,
de ez a harminc esztendő valóságos vízválasztó, nem is a nyelvet, hanem a
fordítót módszert és magatartást, s a fordítónak a fordítandó szöveghez való
viszonyát illetőleg. Pesti még valóban "fordít", Heltai már inkább "átdolgoz",
saját igényeihez, szükségleteihez formálva eredetijét: a reformáció propaganda
szándékával nyúl az eredeti szöveghez, Nemeskürty István erre vonatkozó fej
tegetéseí mind helytállóak; nem is vitatkozni akarok vele, hanem csak egy
kérdést fölvetni a témával kapcsolatban. Igen: más Pesti. Gábor szándéka, más
Heltai Gáspáré; és más szándék rnás írói magatartást sugall. De nem magya
rázza-e kettejük különbségét a fordított szöveg kiilonbséqe is? Vagyis: Pesti
Gáspár latin szöveget fordít, Heltai németet; s a latin szöveg a némethez ké
pest szinte "szakrális": a nérnettel, mint egyenrangúval. magyar fordítója sza
badon bánik, a latinnak, mint klasszikusnak. aláveti magát. Illetve: a klasz
szíkus latinnak; rnert Heltai Bonfininak már kevésbé, Baronyai Detsi János
viszont Heltai után három évtizeddel Sallustiusnak teljesen, Ismétlem: rnindez
inkáob csak kérdés és ötlet, igazolásához alaposabb vizsgálat kellene, és a
megvizsgálható anyag, sajnosvelszornorftóan kevés, nem elveszett, hanem egy
szeruen nem vobt: éppen Baronyal Detsi János előszavának panaszából tudjuk.

Elszornorítóan kevés nemcsak a klasszikus latinból való fordítás. hanem
egyáltalán a széppróza r valtg egy maroknyi mű, Pesti meséitől Veresmarti
Megtérésének históriájáig, amelyről valóban ideje már lefújni a feledés meg
nem érdemelt porát; nem kis érdeme Nemeskürty Istvánnak, hegy ezt meg
tette: kihúzta ezt az érdekes, izgalmas rnűvet "a hitvitázó irodalom cifra, de
poros skatulyájából", ahová irodalomtörténetírásunk, ki tudja miért,begyömö
szölte, s aztán ott is felejtette. - Kevés anyag, alig egy maroknyi mű: Ilyen
szakadozottsúg mellett lehet-e egyáltalán folyarnatosságról, fejlődésrel beszél
ni? S ha lehet: a széppróza fejlődése ez? Teljesen jogos Nemeskürty István
szempontja. kiszemélni a század irodalmából rnindazt, ami szépprózának mí
nősíthető. A fejlődés gondolatával azonban, úgy gondolom, igen óvatosan kell
bánnunk. A "műfaj" még sokkal kevésbé él külőn, önállóan, tudatosan, sem
hogy saját, autonóm "fejlődéséről" beszélhetnénk. Születni születík a magyar
széppróza ; megszületni még nem egészen született meg a tizenhatodik század
ban. Bornemisza híres, méltán fifres műve, az Ördögi Kísértetek, noha való
ban áll róla míndaz, amit Nemeskürty István rnond, valójában egyelőre még
sem autonóm "széppróza", noha már megvan benne annak bizonyos ,igénye;
s ha fejlődési folyamatban áll: ez a fejlődés a posztilla-irodalomé. S hasonló
az eset Veresmartinál is; Pázmánnyal való bizonyos kapcsolatára Nemeskürty
István is utal. A példák, "jeles történetek" anyagát még sokáíg a prédikációs
irodalom hömpölygeti; s nem tudom, az Ördögi Kísérletek végeredményben
nem rokonabb-e - minden másfélesége ellenére is - egy tizennyolcadik szá
zadi Telek Józsefnak a prédíkáeíóból szintén kiszakadni készülő példatárával.
mint a szó ígazí és műfaji értelmében vett szépprózával, Ugyanakkor viszont
valóban az Ördögi Kísértetekben jelentkezik először, színte rnegdöbbentően,

néha valóban már-már frenetikusan az önvizsgáló szándék, a "conressio", ami
"egyenest nélkülözhetetlen állomása rninden valamire való szépprózának", mint
Nemeskürty István mondja s alighanem ebben a napló- és confessle-irodalom
ban kell látnunk a régi magyar próza legerőteljesebb, legélőbb ágát, az olyan
művekben, önéletírásokban, vallomásokban, amilyen Borrierniszáé, Veresmartié,
Bethlen .Míklósé és másoké. Mert "amikor a szó mai értelmében vett elbeszélő

prózánk még a XIX. század első tizedében is a legjobb esetben másodkézböl
vett .hatások' sorozata: a nem cselekményes jellegű széppróza - az ígazi ma
gyar széppróza ezekben a századokban - már szép virágokat hajt".
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Előhoztam - talán igazságtalanul hosszan - azt, ami itt-ott visszatetszett
a könyv stílusában; méltányos előhoznom most azt is, ami kiváltképp tetszik
előadásában. A "szakma" szereti - s főként szerette - azokat a speciahstákat,
akik jól beleásták magukat egy-egy korba, sőt egy-egy kornak egy-egy óvtize
débe, zugába, sackába, s onnét aztán ki se láttak többet; s nem egyszer kalan
dos vakmerőségként utasította el az olyan utalásokat és analógiákat, ame
lyeketnem lehetett lapalji jegyzetek aprólékos apparátusával igazolni; s azt
ha valaki érvelésében. vagy csak ábrázoláséban más müvészetí jelenségekre is
hivatkozott, nem egyszer lenézően "esztétizálásnak" bélyegezte. Megvallom. az
én számomra, és sejtésem szerint a legtöbb mai olvasó számára a bonyolult
fílológíaí akríbiáknál többet mond, ha - csak egy példaként - a híres és vas
kos Markalf-tréfák könyvét a szerző Peter Bruegel festményeivel "illusztrál
ja", s magát az alakot Svejkkel; s minden körülményes hatás-kutatásnál és
származtatásnál pontosabban "sz.ituálja" számomra a művet egy ilyen merész
mondat: "A Svejk, ez a .klasszikus és modern regény összes szabályait meg
csúfoló könyv, amiben se [ellemfejlődés, se kerek mese, se folyamatos törté
nés nincsen, ennek a XVI. században majd minden nyelven ismert Markalt
nak a XX. századi Ieszárrnazottja."

Az efaita utalásokkal és analógiákkal persze vissza is lehet élni: mi sem
könnyebb, mint szellemes és alaptalan asszociációkkal olcsó szemfényvesztést
űzni. Nemesküaty István ef'ajta utalásainak azonban megvan az alapjuk; azt
is mondhatnárn, élményt hitelük van. Mert az író-tudós számára ez a régi iro
dalom épp olyan friss élmény, mint akármelyik mai mű; s ezt az élményszerű

séget olvasójával is közölni tudja, ami kétségkívül nem kis érdem és szolgálat.
Persze vannak kérdések, amelyekre nem felel; föl sem veti őket, nyilván

nem is volt szándéka fölvetni. Például azt: hogyan függ össze ez a születő ma
gyar széppróza azzal, ami előtte magyar próza volt: a középkori kezdetekkel ?
Vagy: hogyan "éltek" ezek a könyvek, kik, hogyan, hololvasták? - csak uta
lásokat kapunk, melyeket jó volna tovább fejleszteni, művelődéstörténetileg

jobban elrnélyíteni, akár egy külön könyvben, melyet bizonyára nem hiú re
mény éppen. a kor olyan alapos ismerőjétől remélnünk, amilyen Nemeskürty
István.

***
Mtndig csodálom Schöpflin Aladár portréinak hitelességét A magyar iro

dalom története a XX. században lapjain: azt a sosem látványoskodó, mindig
inkább szerény és szürke, de nagyon megbízható nyugalmat és biztosságot.
ahogy a ihelyükreteszi a dolgokat, többnyíre véglegesen. Mit ír például Szini
Gyuláról ? fJrdemes majdnem teljes terjedelmében idézni: ma sem igen lehet
mást, és többet mondani.

"SziIli Gyula egyike azoknak, akik az elsők között jöttek a huszadik szá
zad fiatal írói közül... Legelsősorban stílusának gyengéd finomsága hívta fel
rá a .vájt fülűek' fígyelmét: aki aztán kissé elmélyedt, az észre kellett vegye
szépség-kultuszát, novelláínak halkan zengő belső zenéjét, látásának Hsztasá
gát, idegrendszerének rendkívüli érzékenységet, mellyel a világ minden érin
tésére reagált. Ötvösművésze volt az irodalomnak, nemes anyagból formált kis
ékszereket, a nagy forma, a regény túl bő és túl súlyos volt neki, nem győzte

lélegzettel. De kís novelláiba, szimbolikus történetkéíbe, nagyon sokat tudott
belesűrítem: életfilozófiát, Urát; emberi sorsokat, perspektívákat, lelki mély
ségeket. mindenek felett látomásokat az emberi lélek legrejtettebb komplaká
cióiról. Nem megfigyelő író volt, hanem vízionárius álomlátó, aki transzcen
dentális titkokat tud felhozni a lélek mélységeíből. O volt kortársai kőzt a
legmesszebb a realízmustól, inkább szimbolista volt, az életet összevont vona
lakkal látta és ábrázolta.

Nem volt bő és gazdag szellem. Rengeteget íct és ebben sok olyant, ami
legfeljebb csak jelzd, de nem fejezi ki sem tehetségét, sem művészetét. .. Ha
valaki gondosan kíkeresné novellainak legjavát, egy-két kötetbe, akkor lehetne
látni, ki volt Szini Gyula. Legjobban talán még a Rózsaszínű hó címú köny
véből lehet megismerni."
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Nos, Vargha Kálmán gondosan kíkereste Színi novelládnak legjavát;" a
kötet címe Rózsaszinű hó; belőle és Vargha Kálmán okos, alapos bevezető ta
nulmányából Iáthatjuk, ki volt Szini Gyula. Az volt, akinek Schöpflin jelle
mezte, találóan, hitelesen, talán egy parányi elnézéssel és jóindulattal. Valóban
végtelenűl rnessze van a realizmustól, valóban inkább szímbolista és li ri kus,
valóban nem megfigyelő, hanem "álomlátó"; ami azonban lelki mélységeít, sű

rített látását illeti: mi már sem egyiket, sem másikat nem igen érezzük benne,
Szirnbólumai inkább úgy hatnak, rnint a művírágok; mélységei nem annyira
mélységek. mint inkább szenvelgések, A szónak rossz meUékíze van, magyará
zatra szorul: Szini Gyula szenvelgései őszinték. Bágyadt, szornorú, nosztalgikus
egyáníség ; mindig azért eped, ami mcssze van, s amit elér, az maris értékét
vesztette a szemében; múltja álmatag álmult, valami cirádás, viaszos-cukros
bábszínpad ; egyszerre keveredik benne bizonyos rnásodlagos preraffaelí tízmus,
Wilde Oscar. France és újromantika; mintha egész világát egyik hőse, a Báb
sütő csinálta volna, viaszból és mézeskaláesból, rózsaszínű hó-cukorral behint
ve: majdnem hihetetlen. és mégis úgy van, hogy Súni Gyulának majd belere
ped a szívc. Mert amit érez, az igaz, csak éppen ahogy érzi, és ahogy elmond
ja: - az az, ami nem egészen igazi. Prózában. ú,gy látszik, nem megy a szim
bolizmus. Mitoszt, mínt Franz Kafka tette, lehet alkotni; de a szímbclum
menthetetlenül rneghervad; eleve hervadtan jön a világra. Kétségtelen: Szini
ötvösművész volt; épp csak az anyagát nem érzem nemes férnnek. S az ő vi
lágában akkor is csukva van az ablak, .ha hősei történetesen kimennek a zöld
be. Ül egy lefüggönyözött szobában s hunyt szemmel, Ihalkan mesél; mert sze
ri nte nem igaz. hogya .,mese" időszerűtlennévált, nem igaz "a mese alkonya";
kis. könnyes, édes történetekbe mesélí át a világot, pótlékul a valóság helyett,
és egy kicsit áltatásul is. Muzsrkája, mondta Elek Artur, félhalk muzsika, szí
nei fehérrel megsápasztott színek. Annak a zártablakos esztetikának a híve és
örököse volt, amely ebben afélhalk zenében, ezekben a megsápasztott színek
ben látta a kifinomult művészet teljét. Életfilozófiát adott? Olvadékony, köny
nyes pot-bölcsességet: élet helyett az életről szőtt színnbolikus álmok tanácsát.
De nem hazudott: őszintén hitte, amit csinált, legalábbis java rnűveíben. Nem
csak tőle nem telt többre; nem igen telt többre attól a kortól és stílustól sem.
amelyet képviselt.

Valóban az elsők között jött a XX. század fiatal írói közt: de ő maga
igazában mégse huszadik századi; inkább mintha megkésett jin de siec/e jelen
ség volna. Művészete, mint Vargha Kálmán írja. "sok lehetőséget rejtett ma
gában, és ugyanakkor kiaknázat1anul hagyta képességeit". Éppen ahhoz nem
volt elég ereje és keménysége, ami pedig fölszabadíthatta volna: meseszerűsé

gét a groteszk felé fejleszteni, álomvilágát a fonákjára fordítani. Ehhez ke
gyetlenebbnek kellett volna lennie, vagy bábrabbnak. tllúziótlanabbnak: ke
vésbé lágy szívvel szeretnie a saját álmait, saját mcsevilágát. De ez a kegyet
lenség hiányzott belőle; nem tudott világa fölé emelkedni. Nem volt ereje hoz
zá: nem véletlen. és nem csoda, hogy csupa fáradt, enervált hőst álmodott
magának, meghasadó szívű bábsütőket. indulat nélkül, elomlón zokogó Elize
ket, spleerire váró Lovaykat, befuccsolt lángelméket: bábjátékfigurákat az élet
színpadán. Világa egyéniségének tükre: nem harcolt; már a harc előtt megadta
magát. Talán nem is tehetett másként: nem harcra született. De arról. ami
nek született, szolgalt néhány hiteles, halk, megsápasztott-színü híradással.

Az irodalomtörténet a Nyugat körében tartja számon; annyiban joggal,
hogy tájékozódásában. ízlésében valóban .myugatos" volt, s a fejlődés árama
valóban oda sodorta, él Nyugat vizeire. Lényegében azonban inkább a Nyugat
előttre való, valahová Ambrus mellé, féllépéssel megkésve ta:lán, s igazában
sehova se tartozva, sehol meg nem gyökeresedve: - a magyar jin de siéc/e
furcsa, magát túlélő, vértelen világában. egy talán kellően még föl sem tér
képezett irodalmi senkiföldjére. (Rónay György)

P'óZ',aszinű hó. Válogatt a es a bevezető tanulmányt írta VaI,gha Kálman. Magvető

Könyvkiadó, 196~.
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SZlNHAZI KRONIKA. A TháUa Színház mutatta be Max Frisch: "A'It
dorra" című színművét. Jelentős irodalmí esemény ez a ;bemutatá, amelynek
révén korunk egyik legerőteljesebb drámaírójával ismerkedhet meg a buda
pesti színházba járó közönség.

Az "Andorra" egyik központi problémája a zsidókérdés, abban a formá
ban, ahogyan azt fa német nemzetiszociaUzmus )Zsidóüldözése jölvetette. A ná
cizmus ideológiája, mint tudjuk, a fajelméleten alapult. Különbséget tett fel
sőbbrendű és alsóbbrendű fajok között és a zsidóságot, asneluet egységes faj
nak tekintett, az alsóbbrendűek között is a legártalmasabbak és legkártélko
nyabbak közé sorolta; Ennek az elméletnekabszurdítását !természetesen könnyű

lenne kimutatni. Tudománytalanságának bizonyítására elég lenne a puszta
tényre hivatkozni, hogy antropológiailag a zsidóság éppen olyan kevert faj,
mint Európa bármelyik népközössége; ugyanolyan arányban találhatók meg
közöttük az ún. "alpesi", ,,dinári", "keletbalti" stb. típusok, mint bármelyik
nemzet fiai vagy vallás hívei között. Max Frisch nem is ezzel az elJmélettel
száll vitába. A fajelméletnek nincs képviselője darabjában. A fajüldözés csak
mint végzetes, külső adottság jelenik meg, amellyel szemben az emberek így
vagy úgy állást foglalmak. Max Frisch azokkal vitatkozik, akik, mint darab
jában a doktor vagy az asztalosmester, bár helytelenítenek mindenféle erő

szakot és (armíg nem jár személyes kockázattal) hajlandók az üldözötteket
védelembe is venni, de ugyanakkor mégis antiszemiták és a zsidókban egy
sor ellenszenves emberi tulajdonság (törtetés, pénzéhség, gyávaság, alkotó
munkára képtelenség szö.) me,gtestesítőit látják. Ennek folytán lelkiik. mélyén
közömbösen nézik, amit a zsidóüldözők csinálnUJk és ha emiatt rossz a lelki
ismeretük, azért is a zsidókat okolják.

Velük szemben Max Frisch tétele a következő: lehet, hogy a zsidók lega
lább is többségükben valóban ilyenek, de nem azért ilyenek, mert zsidónak
születtek, hanem azért, mert környezetük, a társadalom szuggerálja beléjük,
hogy ilyeneknek kell lenniük. A darabbeli Andorra (amely természetesen nem
az igazi Andorra, hanem e,gy jelképes kis európai köztársaság, leginkább
Svájcra emlékeztető vonásokkal) északi szomszédja a "feketék" hauümas bi
rodalma. Az andorraiak nem szeretik a feketéket és ezért a tanító fiatal korá
ban nem merte feleségül hazahozni a "fekete" lányt, akít szeretett, és szerel
mük gyümölcséről, a kis Andriról (akit viszont hazahozott) azt híresztelte el,
hogy az üldözők elől megmentett kis zsidógyerek. Amíg kicsi volt, az andor
raiak szeretettel fogadták be a kis "menekültet", de ahogy felnő, lépten-nyo
mon beleütközik az emUtett társadalmi szuggesztióba, olyannyira, hogy végm
valóban zsidóvá lesz, mégpedig olyanná, amilyennek a közfelfogás szerint
lennie kell. A végén, amikor a feketék megszálljált Andorrát, a tanító hiábD;
próbálja bizonyítani, hogy Andri vérszerinti gyermeke, akinek semmi köze
sincs a zsidósághoz, senki sem hisz neki. Andrit a megszállók "tévedhetetlen"
zsidószemlésze is zsidónak ítéli és ő maga sem akar már más lenni, inkább ..
halált választja.

Tetszetős Max Frisetc tétele és tetszetős a bizonyítás is. Szinte kár,1wgy
a valóságban a kérdés nem ilyen egyszerű. Mert ha hazug és gonosz indulatú
szimplifikálás volt a fajelmélet, neTni kevésbé szimplifikálás Max Frisch bár
optimista, de kissé naív elmélete, amely csupán milw-,hatással kívánja ezt a
sok ágú és nagyon szövevényes problémát megmagyarázn~. A zsidókérdés
ilyen vagy olyan formában állandóan jelen volt a történelemben és nem válik
nagy dicsőségére a keresztény Európának, hogy mindenkor inkább az alan
tas indulatok kavarogtak e kérdés körül. A második világháború során Né
metországban ezek az indulatok a paroxizmusba csaptak át. Az iszonyatos
események után azonban talán mindenki gondolkozni kezdett és talán remélni
lehet, hogy lassan érvényre jut az egyetlen autentikusan ke1'eszténynek mond
ható felfogás, amely a zsidókérdést elsősorban üdvtörténeti kérdésként fogja
föl, és az evangélium szellemében közelít hozzá. Ha Max Frisch ismerné, vagy'
elfogadná a kérdésnek ezt a megközelítését, akkor ennek megfelelő szavakat
adott volna a darab (egyébként nagyon 1'Okonszenvesen beállított) pap sze
replőjének szájába. De még így is ez a páter mondja ki a tisztán emberi, pro-
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ján síkon is legelfogadhatóbb szentlenciát. Andri, aki zsidónak 'hiszi magát
(és ekkor még a pap is annak tartja), panaszkodik neki e szavakkal: " senki
sem tud szeretni engem ... én 1l1lQ,gam sem tudOIm szeretni magamat " Mire
a páter: "Magad mondod. Hogyan szeressenek a többiek, ha mi magunk nem
szeretjűk: magunkat? Hogy mondja az Úr? Szeresti felebarátodat. mint ten
magadat. Azt mondja: mint tenmagadat. Elsősorban nekünk magunknak keH
elfogadnunk ön1TULgunkat, és ez az, Andri, amit te elmulasztasz ... Senki sem
bújhat ki a bőréből, Andri; akár zsidó, akár keresztény: senki. Isten azt
akarja, legyünk, aminek teremtett minket".

Bármilyen intellektuális éleséggel veti is fel azonban Max Frisch cll zsidó
kérdést, drámája mégsem alkalmi, publicisztikai mű. A történelem által fel
vetett, időszerű problémát eouetemesen. emberi érvényűvé tágítja. És ha téte
lét a konkrét kérdésben túlzottan optimistának mondottuk, ugyanerunek a té
telnek maxfrischi, általános megfelelője komor pesszimizmusról, vagy lega
lábbis rezignációról árulkodik. Környezetünk, neveltetésünk, a minket körül
vevő világ rabjai vagyunk - állítja Max Frisch - és hiába akarunk, ebből II
börtönből nem tudunk kitörni. A darabban a tanító és egykori "fekete" sze
relme, a szenyóra szolgálnak ennek a tételnek tragikus bizonyságául. A sze
nyóra, Andri vérszerinti édesanyja csak rövid időre jelenik meg, mikor az ese
mények végzetes kifejlődésükhöz közelednek már. Meglátogatja Andrit, aki
nem tudja, hogy az édesanyjával beszél és a szenyóra nem meri neki meg
mondani az igazságot, holott a torkát fojtogatja. "Mikor annyi idős voltam,
mint te ..." kezdené a régi történetet, ami a tragíkus eseménysorozatot elin
dította, de aztán csak annyit mond el belőle: "Másféle vilú,got akartunk. Fia
talok voltunk, mint most te, és amire tanítottak, tudtuk, csupa gyilkosság.
És megvetettük a világot, úgy amint volt, keresztül néztünk rajta, és meg
akartunk próbálni valami mást ... És meg is próbáltuk. Nem akartunk félni
az emberektől. Senkitől a világon. Nem akartunk hazudni. S amikor ráesz
méltünk, hogy csak elhaHgattuk a félelmünket, meggyűlöltük egymást. Nem
tartott sokáig a mi másfajta világunk. Visszatértünk a határok közé, ahonnét
kitörtünk, mikor fiatalok voltunk, mint te ..."

A tanító, mint tudjuk, annak idején nem merte környezetével szemben
vállalni ezt a szerelmet és Andrit is, aki ebből a szerelem ből sziiletett, csak
félig. És ez az első me,gfutamodás minden későbbi, jószándékú esetekedetét
megfosztotta hitelétől. Hiába próbált szembeszállni a környezetével, hiába
tépte szét a hazug iskolakönyveket, hiába próbálta továbbra is képviselni azt
-a "másféle" világot, hiányzott hozzá az erkölcsi fedezet. A hazugság semmi
sitette meg. A tanító az italba menekült, a társadalommegváltoztatása helyett
ő maqa züHött társadalmon kívülivé. A tragikus pusztulásba pedig mind€Thkit
magával ránt, akit szetetett. A szenyórát egy kődo'bás öli meg, ennek megtor
lásaként kerül sor a "feketék" támadására, akik a ,zsidó" Andrit végzik ki,
a tanitó öngyilkos lesz. És itt van még Barblin külön tragédiája. A tanító
lánya ő, aki az andorrai feleséggel kötött házasságból született és együtt nőtt

fel Andrival. A fiatalok természetesen egymásba szerettek, de a tanító nem
járulhatott hozzá a testvérek házasságához, mire Barblin első elkeserecLésében
a katona kedvese lett, majd a bekövetkező szörnyű események hatása alatt
megháborodik.

Komor sorstragédia, amelynek benyolult és szerteágazó száZait, a sok
külön tragédiát, szinte mértani pontosságú ezerkezettet összefogva, fojtogató
sűrűséggel viszi színpadra az író. Helyet találva még arra is, hogy a pompá
san jellemzett figurák egész sorát vonultasso. föl. Ok, a doktor, az asztalos,
a segéd, a vendéglős, a katona, az átlagpolgár képviselik a maguk önzésével,
korlátoltságával, előítéleteivel és erkölcsi gyávaságával azt a szenvtelen és
érzéketlen társadalmat, amelyben a jobbra hivatottaknak ilyen céozetszerűew

el kell pusztulniuk. Max Frisch nem mutat kiutat ebből a reménytelen szitu:"
ációból, de mindenegyes nézőnek lelkiismeretére apellál, amikor ezeket a sze
replőket, akik a viharok elmúltával visszahelyezkedtek régi vilál{lukba, egy
másután a színpad előterébe szólítja, hogy kilépve a cselekményből, a má
.ból visszatekintve magyarázzák meg akkori magatartásukat. Persze csak a
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szokásos és szinte már közhelyszá17lba menő mondatokat tudják elmondani;:
nem tudtam, nem akartam, ott sem voUam, ki tudhatta előre, hogy ez lesz a
vége, csak parancsot teljesítettem, sajnálom a történteket, dehát ami meg
történt, az megtörtént, nem lehet már változtatni rajta és különben is, legfőbb

ideje lenne már, hogy abbahagyjuk a múlt hánytorgatását. Nyilván nem ke
vesen vannak, akik ezzel az utolsóval e,gyet is értenek. De ne fe/,ejtsük el, hogy
a jövőből lesz a jelen, és a mindenkori je/,en válik idővel amúUtá. Emberség
ből áLLandóan vizsgázmmk kell, az egyszeru hétköznapokon is, és itt épp oly
könnyen meg lehet bukni, mint a megpróbáltatásokkal teli, történelmi idők

ben. ts az iró elérte célját, ha ezt eszünkbe juttatta.
A Thália Színház előadása sajnos kissé egyenetlen. Túlságosan elaprózó

dik az egyes jelenetek között, amelyek mögött nem érezzük Max Frisch át
fogó, intellektuális iequeimét, köUészetének sodrását. 19y a néző figyelme el
lankad időnkint, főleg a meglehetősen hosszú első rész alatt. Szabó Gyula
nem tudott megbírkózni Andri, nem az ő egyéniségére szabott alakjával és
Simon Zsuzsa szenyórájának dikcióiból is nehéz voU kihámozni, hogy ő hor
dozza a darabnak szinte legfontosabb mondanivalóját. Somogyváry Rudolf
tanítója már sokkal inkább meqjelelt az iró, szövegben kifejezésre jutó el
képzelésének. Jók voltak Horváth Teri az anya, Polonyi Gyöngyi Barbalin, Ko
vács Károly a páter, Egri István a doktor és Bánhidy László az asztalos sze
repében. Rónay György fordítása, amely már olvasva is szép voU, a színpa
don is hibátlanul megállta helyét.

A Pécsi Nemzeti Színház mutatta be Pályi András: "Tigris" cimű darab
ját. A szerző a fiatalok között is a legfiatalabb nemzedéket képviseli, mind
össze huszonegy éves. Imponálóa bátorsága, amellyel mindjárt a legnehezebb
műfajok egyikébe vágta fejszéjét és elismerés illeti a színházat, amiért teret
engedett ennek az első és - áHapítsuk meg mindjárt előljáróban - komoly
reményekre jogosító próbálkozásnak.

Pályi da-m;)ját, saját bevallása. szerint, egy diákkori é!,mény ihlette. A sze
l'eplő negyedik gimnazista lányok és fiúk, 'Tigris címmel illegális kis lapot
szerkesztettek, amelynek fő témaköre, serdülő kamaszokra jel,lemzően, malac
kodásokból állt. A lap az osztálYfönök kezébe került, aki felismerte benne a
hanga,dó Citer kezeírását. Citernek hétfőn kell megjelennie a tanáriban és a
"szerkesztőség" Agiék lakásán, a házibulik szokott szinhelyén jön össze szom
baton este, hogy a teendőket megbeszélje. Ennek a szombat éjszakána,k tör
ténete a darab.

Felnőtt szemmel nézve persze nem nagy ügy az egész. Okos pedagógus
nyilván nem is fújja föl, hanem bár határozottan, de tapintatosan és bölcsen
intézi el. Nem így fest azonban a dolog az érdekelt diákok felől nézve, és
Pályi ezt kitűnöen érzékeUeti. Számukra a nagy kaland volt ez, a "bátor" ki
törés a "nyomasztó" keretekből és ennek megfelelően, az ügy kimenetele is
szinte élet-halál kérdése. Az eset kapcsán minden egymáshoz fűződő kapcso
latuk válságba kerül. Akarva, nem akarva vizsgázniuk kell önmaguk előtt

és egymás előtt is, és nemcsak barátságból és szerelemből, hanem jellemből

és világnézetből is. Pályi András jól felismerte, hogy innen elkezdve könnyen
le lehet gombolyitani mindegyikük egyéniségének fonalát. Elsősorban fiatal
sága és gyakorlatlansága menti, hogy a művelet nem sikerült egészen, hogy
összegubancoLódtak a szálak és a gombolyagok legnagyobb részén rajt,a maradt
a fonál. De m.ég fontosabb, amit drámáját színpadon látva meg kellett tanuL
nia. fl. szinlapon közölt vallomásában elmondja Pályi, hogy irói eszmény
képe Ibsen, de még nála is realistább drámákat akar irni. Csakhogy a reali
tás nem jelenti az eredeti élményhez való föltétlen hűséget. A költészet, még
a legreálisabb is, azért mindig "égi mása a valónak". Sűrítettebb, lényeget
megragadóbb.

Valószínű, hogy az igazi .,megbeszéléses házibuli" így zajlott le, mint Pályi
színpadán. Tárgyaltak, veszekedtek, aztán mikor a vita zsákutcába jutott, va
laki közbekíáltott, hogy "igyuThk", vagy "gyerünk táncolni' és végül semmiben
sem állapodtak meg. Ismétlem, valószinűleg így történt. Ez azonban még nem
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dráma. Érezte ezt Pályi András is, és hogy a cselekményt tovább lendítse,
behozott egy bizonytalanul körvonalazott szerelmi 'háromszög történetet is, ami
azonban ahelyett, hogy világosabbá tette volna, még csak jobban összekuszálta
a helyzetet. Végül is a szereplők jelleméről csak keveset tudtunk meg és az
sem volt egyértelmű. Holott akár a Tigris motivum, akár a többszörös ,érzelmí
konfliktus alkalmas lett volna amarkánsabb jellemrajzra. A fiatal 'Szerző nyíl
ván maga is látja most már ezt.

A javára szól és 'vitathatatlan tehetsége mellett bizonyít viszont az, hogy
mindezek a hiányérzések csak később, a darabra visszagondolva jelentkeznek.
Amíg a szinházban ültünk, ellenállhatatlanul elragadott a légkör és az alakok
hitelességének varázsa. Pályi jól beszélteti figuráit és az elmaradt drámáért
gyakran kárpótol a dialógusok őszinte és emelkedett liraisága. Hiztató első

lépés egy ,ennyire fiatal drámai ró pályafutásának kezdetén.
A Pécsi Nemzeti Szinház fiataljai: Győry Franciska, Pécsi Ildikó, Kalmár

Zsuzsa. Balla Olga, Dávid Kis Ferenc, Végvári Tamás, Fülöp Mihály és Kari
kás Péter lelkesen siettek a szerző segitségére és hibátlanul közvetitették ennek
a válságos házibulinak keserű szájizbe tarkaló Iuinqulauit, (Doromby Károly)

KÉPZÖMŰVÉSZET. Fieber Henrik születésének 90. évfordulójára. "Festé
szeti életünk a millencumtól az első vílágháborúig című könyvében nagy mű

vészettörténészünk, Lyka Károly így jellemzi a századforduló egyházművészeti

állapotait: "Az egyházmúvészct kérdései állásfoglalásra késztették a művészetí

i.rodalmat is. Két tábor nézett egymással farkasszemet: konzervatív az egyik,
modern a másik. Az előbbinek Iőhadiszál'lása a nagyváradi püspöki kúria volt,
egykor Ipolyi Arnoldnak székhelye. A múlt müvészete e nagyérdemű amatőr

jének, egyben műtörtónetírónak csekély volt az érzéke az élő művészet iránt,
s ez az utóbbi szellem tovább élt mint örökség a váradi kúriában a század
fordulón is. Minden, ami eltért a középkorí, renaissance vagy barokk művészet

stílusától, gyanúsnak látszott, Valóságos szörnyülködcst keltettek olyan képek,
amilyen Fritz von Uhde Hegyi beszéde volt. Éppen ezen a ponton vette föl a
harcot egy fiatal budapesti pap:' Fieber Henrik. Abból indult Ni, hogy mindern
kor a maga nyelvén beszélt, s ehhez joga van a mai kornak is".

Fieber Henrik - akinek a magyar egyházművészct oly sokat köszönhet 
kilencven esztendővel ezelőtt, lll73. június 25-én született Budapesten. Teoló
giai és műtörténeti tanulmányait itt, valamint Bécsben és Rómában végezte;
1897--ben szentelték az esztergomi egyházmegye papjává. Sokat utazott Auszt
riában, Itáliában, Németországban, Franciaországban. - dórnak. festmények és
szobrok százaincsiszolva művészeti tudását és ízlését. A század elején a Szent
Imre kollógtum prefektusává nevezték ki; e beosztása mellett cikkek, tanulmá
nyok sorozatát írta különböző folyóiratokba (Katolikus Szetnle, Élet, Lyka Ká
roly Művészet-e,Magyar Iparmüvészet, Díszítő Müvészet) és az AUwtmány círnű

napilapba. Rövid életének nagyobbik része avval telt el, hogy művészetre igye
kezett nevelni az embereket. E cél érdekében vállalt tanári állást az Iparmű

vészeti Iskolán, ezért tartott nagyon látogatott előadásokat a "Szabéld Lyceum"
ban.

Figyelme nem csupán a művészet és az esztétika sarkalatos problernáira
terjedt ki, hanem a látszólag kisjelentőségű, de a nagyközönség és az alsópap
ság művészeti tájékozódása szempontjából mégsem mellékes olyan, kérdésekre
is, mint pl. a templomi régiségek elkótyavetyélése, a szobrok színezésének kér
dése, a miseruha reformja, a papi otthon berendezése, az egyházi ötvösség
ügye, a zebegényi templom falfestményei.. Az építészet, festészet (ezen belül
az üvegfestészet), szobrászat és iparművészct egyaránt foglalkoztatta érdeklő

dését. Kész programja volt arra nézve, hogyan lehessen a legegyszerűbb falusi
plébániát is művészri tárgyakkal felszerelni és a templomokból. paplakokiból
kiszorítani a vallási témájú tucatárut. giccset, amelynek áradata ellen nem
szűnt meg hadakozni: "Minden vita felett áll, hogy vallás és rnűvészet egy
aránt nyerne vele, ha egy modern Savonarola összegyűjtené mindazt a selej
tességet. amit az utolsó 60-70 év egyházi művészet címéri templomainkJba be
hordott, - és hamuvá égetne. Istennek tetsző autodafé lenn2" ... Arról álmo-
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dozott, hogy olyan ifjú papságot neveljen. amely önálló ítélettel és fejlett, vá
lasztékos ízléssel szeresse a jó művészetet és tisztelje, gyarapítsa templomában
.a valódi, értékes műtárgyakat,

Fieber - a sok kisebb dolgozat rnellett - három önálló kötettel is gazda
gíJtotta a magyar művészeti irodalmat. Az "Új egyU1áZJi művészet" 1912-ben, a
legjelentősebb, a "Modern művészet" 1914~ben, az "üvegfestészet" halála előtt

pár héttel - 1919 decemberében - jelent meg. A "Modern rnűvészet" egyik
tanulmányában azt fejtegeti, hogya XIX. század végére az egyházművészet

mély kátyúba jutott, rnert az ,,édeskés, szentírnentálís, vizenyős és erőtlen mo
dorosság" lett benne uralkodóvá, s ez a szerencsétlen szellemiség üli meg 
"feltétlen és szinte megtörhetetlen hatalommal" - még a XX. század elején
is. Ftíeber ugyanakkor meglátta, hogy az 1870-es, 80-as években Franciország
ban egy olyan új festészet született meg, amely "a régi karokkal méltán vetek
azík", Az impresszionizmus - az európai piktúrának ez az új kívirágzása 
"a nagy velenceíekre" emlékezteti őt, s ezért a modern festői törekvések ered
ményeinek az egyházművészetben való értékesítését, alkalmazását helyesnek,
örvendetesnek, sőt felltétlenül szükségesnek tartja. Gauguin-t s más "neoim
presszíonístákat" megvédi a maradiak vádjaitól, megértően ír Cézanne-ról, sőt

Picassóról is (fél évszázaddal ezelőtt Magyarországon papi ember szájából ez
nem volt csekélység), és igen helyesen felismeri, hogy "a legmodernebb expresz
szíonísta festészet keresztatyja a középkori üvegfestészet", A magyar művészek

közül is azokat népszerűsíti, akik új vért ömlesztettek művészetünk ereibe.
mínt Ferenczy Károly, Rippl-Rónai, Vaszary, Iványi-Grünwald; az üvegtesté
.szetről írott könyvében pedig reprodukálja a "Nyolcak" vezérének, Kernstok
nak üvegfestmény-terveit, ami azért is nagy szó, mert a könyv negyedévvel
az 1918/19-es forradalmak bukása után jelent meg, s tudvalévőleg Kernstok az
ellenfcrradalrni korszak szemében erősen .Jcompromittált" rnűvész volt, az
őszirázsás forradalom és a tanácsköztársaság művészeti életében játszott ve
zető szerepe míatt. MáT kevésbé volt szerenesés a gödöllői festőiskola (Körös
fői-Kriesch és Nagy Sándor), valamint Kacziány Ödön iránt táplált rokonszenve;
e rnüveszeket Jcétséztelenül erősen túlértékelte. F'ieber a gödöllőtek munkássú
gában meglátta és becsülte az új utak keresését. közben azonban nem vette
eléggé észre rnűvészí rnásodlagosságukat, vértelen cpigonízmusukat, az európai
művészetből való menthetetlen kiesésüket. De ne rójuk túlságosan Fieber ter
hére a gödöllői szecesszionísta festők iránti vonzódást: Ady Endre egyik ver-
seskötetének címlapját - Nagy Sándor tervezte. .

Freber nézetei - mint erre a cikkünk elején közölt Lyka-ídézet is utal 
nem kis ellenállásba ütköztek. Itt volt mindenekelőtt a fotografikus hűséghez.

a münchení akadémizmushoz ragaszkodó réS7JC a nagyközönségnek és az egy
házi embereknek. Fieber, a szellemes vitatkozó meggyőzésükreGoethére hivat
kozik, aki az egyéni újjáteremtést a művészet elengedhetetlen tényezőjének

tekdntettc: "Mert ha a rnűvész a kutyát annyira csalódáig hűen festi meg, hogy
minden pillanatban várjuk ugatását, akkor lesz két kutyánk, de még távolról
sem lesz remekrnűvünk..." Egy másik csoport - bár nem kívánt száraz natu
ralízmust - de csupán a művészettörténet régi nagy korszakainak formanyel
vét tartotta követendőnek, a román, gót, barokk művészet lélektelen kópiáit
pártfogolva. Nekik így felelt Fieber: "Nincsenek örökérvényű, mindenkorra kö
telező művészeti szabályok, - csupán örökérvényű rnesterművek és igen tisz
teletreméltó, sok-sok okulást nyújtó művészeti tradíciók, irányeszmék. ame
lyeket nekünk sokra tartani természetesen igen üdvös és eredményes. Esztéti
kai szabályokat konstruálni azonban hálátlan mesterség, mert minden igaz mű

vész új megoldást teremt."
Pieber Henrik kezdeményezésére rendezték meg 1908-<ban az első egyház

művészeti kiállítást Magyarországon. Rövidesen a vallás- és közoktatásügyi
mínísztéríum egyházművészeti referensévé nevezték ki; e minőségben felvilá
gosító előadásokat rendezett a plébánosok számára. Egyszerű és kellemes egyé
niségével diplomata módjám nyerte meg főpapjainkat és bírta rá őket áldoza
tokra a művészet érdekében. Munkásságát azonban korán félbeszakította a
halál. Utolsó írásait emberfeletti szenvedéseinek nyugalmasabb időközeiben
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írta vagy mondta tollba. 47 esztendős korában halt meg, 1920. január 10-én.
A Nyugat-ban Elek Artúr, a folyóirat egyik vezető munkatársa búcsúztatta:
"A leglelkesebb és a legtevékenyebb emberek egyike volt Fieber. Mint papi
férfiú élete feladatául választotta, hogy föl támassza és régi hagyományaihoz
méltóvá tegye a magyar egyházművészetet."Schulek F'rigyes, a kiváló építész
azt kérte családtagjaítól, hogy e szavakat vésessék sírkövére: "Vixit pro artí
bus". E tömör, szép mondattal summázhatjuk Fieber művészettörténeti jelen
tőségű életútját is.

* * *
B r a q u e h a l á l á r a. Múlt esztendő tavaszán folyóiratok tucatjai emlé

keztek meg világszerte a nagy festő, Georges Braque 80. születésnapjáról, - s
a nemzetközi és francia művészetí élet most az augusztus 31-én meghalt mes
tert gyászolja. Az Arts-ban Sir Herbert Read, a neves angol esztéta, továbbá
André Dunoyer de Segonzac, Alberto Magnelli, a Párizsban élő idős olasz
absztrakt festő, Chagall, a gobelínművész Lurc;at vett bÚCSIÚt az elhúnyt festő

től, - a Les Lettres Fra~aises-ben - többek között - Cocteau, Aragon, a
szobrász Giacometti, - az Élet és Irodalom-ban Kassá1c Lajos. Braque az utolsó
félévszázadnak kétségtelenül egyik legjelentékenyebb művészegyénísége volt.
akit egy angol művészeti író - Patrick Heron - esztendőkkel ezelőtt "a leg
nagyobb élő festőnek" nevezett. Leszámítva korai Fauve- és kubísta korszakát,
magános művész volt Braque (André Verdet róla írott könyvének már a címe
is utal erre: "Bracque le Solitaire" - Braque a Remete)); ez a teremtő magány
érlelte meg rnűvészetének csodálatos színérzékenységét, fényét, arányosságát
és világosságát, amely a legnagyobbak közé iktatta be őt.

A festészet egykor sok vihart támasztó forradalmárja - ahogyan rnunkáí
százain végigtekintve ma már nyilvánvaló - valójában nagy hagyományőrző

is volt, aki egyetértett Valéryvel: "Az újban csak a legrégibb a jó", s akinek
művészetében megtaláljuk mindazt a szeretetreméltóságot, szelíd és lágy grá
cíát, lelki előkelőséget, amely a francia művészetnek - a XV. századbeli Jean
Fouquet míniátortól Manet-n és Corot-n át Dufy-íg - míndíg is egyik legvon
zóbb sajátossága volt. (Jelemző pédául, hogy a mester annyira szerette Corot
"Christine Nilsson kisasszony arcképe" című festményét, hogy szabad másola
tot is készitett róla. Penge könyve Braque-ról - Braque le Réconciliateur 
Braque az összeegyeztető - éppen e vonást: rnűvészetének a sokévszázados ha
gyományba való beleilleszkedését a modern törekvések feladása nélkül, tekinti
a rnűvész egyik legnagyobb érdemének).

Művészet című folyóiratunkcan éppen a minap jelentek meg életművét fino
man körvonalazó, szép sorok, Solymár István, a Nemzeti Galéria főigazgate

helyettese így ír Braque-nak a páirizs! Musée National d'Art Moderne-ben őr

zött képeiről: "Braque terme összenyílik két oldalán Picassóéval, Braque állja
a versenyt ... A Kancsó, a Fekete halak, a Szalon, a Nő gitárral című képei
után a fekete költőjének rnondhatom. Mesteri titka, hogyan komponált sötét
tónusokiból varázslatosan harmonikus és a teljesség élményét nyújtó modern
világot." Varázslatosan harmonikus, modern vílág, amely a teljesség élményét
sugallja ... Találó, igaz jellemzése ez a nagy rnester rnüvészetének, amelynek
három szakasza (a "vad", a kubista és a már semmiféle izmushoz, avantgar
dista iskolához nem sorolható jellegzetes. Braque-í) mint három kariatída emeli
magasba nemes, elragadó művészetének épületét. Vasari Tizianóról írott élet
rajzának utolsó mondata kívánkozik tollunkra a La Cictat-I tiengerparti rész
letek, a halas, gyümölcsös és hangszeres csendéletnek. az antik ízű női alakok,
az érzékletes szépségű atelier-lbelsők alkotójának eltávoztakor: "Emléke fenn
marad, ameddig csak kiváló férfiak emléke fennmaradihat". (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (B á r d o s L a j o s Ú j m i s é j é n e k b e m u t a 
t ó j a a z O M C E o k t ó b e r i h a n g ver s e n y é n.) Igen nagy érdeklődés

előzte meg az OMCE októberi összejövetelét, hiszen a műsoron új magyar egy
házzenei alkotás, Bárdos Lajos Missa quarta cimű szerzeményének bemutatója
is szerepelt, A világhírű, Kossuth-díjjal is kitüntetett, érdemes művész eddigi
misekompoziciói jelentős állomásokat képviseltek a magyar egyházzene fel
emelésében és fejlődésében. Elmondhatjuk, hogy Bárdos Lajos nélkül a ma-
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gyar egyházzene és kóruskultúra sohasem érte volna el jelenlegi (és régebbi)
fejlettségét. Bárdos egyike volt azoknak, akik klasszikus hagyományokba ágyaz
va szólaltatttik meg egyéni, magyar mondanivalójukat, akik Palestrina nevével
zászlajukon megteremtették az egyházzene egész világra kisugárzó reneszán
szát. A klasszikus hagyományok és modernség sikerült ötvözete magyarázza
talán, hogy Bárdos Lajos egyházzenei kompozicióinak java nem a XX. század
emberének görcsös lelkivilágát fejezi ki, hanem mesterének, Palestrinának, de
rűjét is sikerült átörökitenie. A Missa tertia bemutatója óta hallott magyar
misékben ezt a felemelő derűt, megnyugvást, jórészt hiába kerestük. (S vele
együtt természetesen hordozóját, a finoman áttetsző zenei szövetet sem találtuk.)
Mert Bárdos Lajos túlemelkedett századán: általánositani tudott, amikor az
örök eszmények~t a sohasem halványodó klasszicizmus ,köntösébe öltöztette. S
az OMCE hangversenyének közönsége talán ezeket az eszményeket, ezt a nyel
vet szerette volna ismét felfedezni az új Bárdos-misében.

A Missa quarta· mottója valahogy igy szólhatna: "In memoriam Mathia
Károly". A mise keletkezésének egyik alapja ugyanis az a néhány ütemnyi
»ázlatos tervezet, amelyet a nemrégiben elhunyt kitűnő zenetudós-zeneszerző

hagyatékában találtak. Ez a néhány ütem szólal meg Bárdos miséjében, mind
járt a Kyriében. Igaza lehet a magasszínvonalú bevezető magyarázatot tartó
Medvigy Mihálynak: Bárdos Lajos e jelképes, szép gesztusáva l "átvette a fák
lyát" Mathia Károlytól, a magyar egyházzene soha ki nem alvó lángocskáját,
amelyet oly féltő szeretettel óvtak egész életükben. - Az első ütemek után
már eredeti, hamisitatlan Bárdos-művet hallhatunk. Osi magyar dallamok vil
lannak elő a mesteri polifónikus szövedékből, melyet itt-ott megszakit a tenor
fénylő unisonoja. Mintha az angyalok éneke szólna ...

Medvigy Mihály három részre bontotta a Glóriát elemzésében. A dicsőitő

hangú bevezetés után elcsendesedik, megnyugszik a tétel sodró lendülete, hogy
aztán, a Szenináromsáq magasztalásának himnuszában ismét tetőzzön. Hagyo
mányos megoldás ez, azonban mindenegyes zeneszerző mégis egyéni imádság
gá formálta a hagyományt. Szinte minden/wr az alkotó Istenről alkotott ké
pe és Istenélménye dönti el, hogya három rész közül melyik kapja a főhang
súlyt. (Schubert lelkéhez a dicsőítés állt a legközelebb a G-dúr misében, a Ko
ronázásí mise Glóriájának középrésze viszont a klasszikus Isten-eszmény leg
szebb kiJejeződése.) - Bárdos Lajos új miséjében érzésünk szerint a Glória
végére kerül a főhangsúly. Kiemelkedően szép az Amen, amely így szinte az
egész dicsőítés foglalata lett.

A Sanctus-Benedictus-Agnus Dei (Credo nincs a misében) tételek - ki
vált a Benedictus - a mise legkimunkáltabb, érzésünk szerint legszebb részei.
A visszhangos Hozsannában mintha az egész világ magasztalná teremtőjét,

másutt viszont a szemlélődő elemek, az alázatos leborulás és imádat hangja
Szól mélyebben. Felesleges lenne részletesen elemeznünk e három tételt; elegen
dő annyit mondanunk: mindhárom a magyar egyházzenei irodalom továbbélő

hagyománya marad. S milyen megható pillanat, amikor az Agnus Dei ... záró,
békét áhitozó könyörgésében ismét megszólal abban a néhány ütemben, amelyet
már a mise Kyriéjében is hallottunk, Mathia Károly hangja. "Dona nobis
pacem" száll az ének - és szól Mathia Károlyért is, az ő lelki békéjéért és
üdvéért, és szól értünk is, békénkért, az egész világegyetem békességéért. - S
Bárdos miséjének valahol itt, e kettős könyörgésben van végső értéke és ta
nulsága: az egyetemest és egyedit összehangolva tanit imádkozni - nagyon
szép imádságra. Mert ez a mise méltó folytatása és továbbvitele Bárdos Lajos
eddigi kompozicióinak. (A. bemutató előadás mindvégig hibatlan, sőt, tökéle
tes volt.)

(E m l é k e z é s S i k S á n d o r r a - K o d á l y Z o l t á n m ű v é vel.)
Az OMCE hangverseny záró ,akkordjaként Kodály Zoltán - Sík Sándor Te
Deumja hangzott el. A közönség pedig mégegyszer emlékezetébe idézte Sík
Sándort, akit alig néhány nappal azelőtt tízezrek kísértek utolsó útjára. Sík
Sándort, aki oly nagyot és múlhatatlant alkotott a magyar irodalomban, iroda
lomtörténetben és - zenetörténeti vonatkozásban is. (Elég csupán a Szent
vagy Uram énekeskönyv kitűnő prozódiával átfésült szövegeire vagy a zsol-
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tárfordításokra utalnunk.) - Kodály Zoltán műve a szövegíró Sík Sándornak
állított emléket. Kőből vésett emlék ez, amely a híbátlan magyar prozódis és
széi: magyar nyelv talapzatán nyugszik s a refrén ("hála legyen") szárnyán
emelkedik egyre magasabbra. Olyan szöveg Sík Sándoré, amelyet minden hivő

elimádkozhat minden nap. Kodály zenei megoldásai - az instrumentális esz
közök csökkentése s a kifejezés szinte prózai kiemelése - is az imádságot és
alázatot helyezik a mű középpontjába. A költemény irója. - milyen szomorú
igazságnak hatott ez most! - egész életével vet számot. Olyan élettel, mely
nek mindennapjait az isteni kegyelem szőtte át és tette példamutatóvá. Mer: h:z
valaki, hát a költő humanista Sík Sándor bízvást elmondhatta:

Téged Isten dícsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy értenem adatott másokat,
s nem kellett sírnom, hogy megértsenek,

hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől

és szerethettem, akik nem ezerettek.
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,

hála legyen.

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap, és holnapután és ezután is
akarom. énekelni: úgy legyen! -

hála legyen, Uram!
hála legyen! (1949)

Sík Sándor, aki egy kicsit mindnyájunk lelkének édesapja volt (ki ne emlé
keznék élete végéig cikkeire a szeretetről, s ki ne vitt volna útravalónak felejt
hetetlen konferencia-beszédeiből),elköltözött. Soha többé nem hajtja le ezüs
tös fejét a piaristák kápolnájában, s nem mondhatja többé: Úgy legyen, hála
legyen. Nekünk pedig, akik ismertük és szerettük, talán éppen ez a verse ad
erőt elvesztésén érzett fájdalmunkban. Mert ha Rá, életművére és tiszta, nagy
nagy emberségére gondolunk, mi is csak a vers szavait visszhangozhatjuk:
Hála legyen érte, Urunk!

(N é h á n y g o n d o l a t a B u d a p e s t i Z e n e i H e t e k r ő l.) Évről

évre a Zenei Hetek művészi eseményeivel kezdődik az őszi hangvers·enyévad.
A koncertek közönségsikere és látogatottsága pedig azt látszík ígazolní, hogy
az új kezdeményezés népszerű és tömegeket ís mozgat. Persze világszerte annyí
felsztívál van mostanában, hogy csak a legkíválóbbak képvíselhetnek magas
művészí színvonalat. A mí idei hangversenysorozatunk pedig sajnálatos vísz
szaesést jelent az elmúlt évekkel összehasonlítva. Jócskán bennejárunk már az
eseményekben, de ígazán "nagy" hangversenyről még nem adhatunk számot,
kiemelkedő koncert is csupán kettő akadt: a Zágrábi Kamarazenekar vendég
játéka Antonio Janigro vezetésével és Erdélyi Míklós hangversenye az Allamí
Hangversenyzenekar élén. A közönség pedig sajnálkozva es csodálkozva veszi
tudomásul, hogy pl. Ferencsík János, a Tátraí vonósnégyes és a Magyar Ka
marazenekar egyáltalán nem szerepel a fesztívál alkalmával. Vajon miért?
És miképpen történhetett, hogy a Rádíózenekar föltúnően gyenge produkcióval
"lepte meg" a közönséget és GardeZlít ís? AHghanem jobb lenne az ünnepí
hetek ídőtartamát megrövídítení valamelyest, de azt a rövídebb ídőt valóban
ünneppé kellene varázsolní! (Rónay László)
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HOGY ÁLLUNK, FIATALEMBER? Nehéz írói feladat a serdülőkor Iel
kivilágának ábrázolása, A nehézség míndenek előtt abból adódik, hogy az !Író
már jóval túljutott rajta s így csupán az emlékekre hagyatkozhatik. Az emlé
kek pedig rendszerint nem pontosak. Nem is beszélve a hozzájuk járuló érzel
mi adalékokról, az ifjúságra való sóhajós vísszaernlékezésről, amelyek színt
úgy zavarják a pontosságót. Ebből a pontatlanságból születnek a vagy túl gye
rekes vagy gyakrabban a túl felnőttes kamasz-alakok.

Ha ezekiből a megfontolásokból indulunk ki, elismeréssel kell adóznünk a
"Hogy állunk, fiatalember?" című új magyar film alkotóinak, Bálint András
majdnem hitelesnek mondható kamasz-alakjának megteremtéséért. Mert Bá
lint András a tipikus .,majdnem" kamasz. Viselkedése, beszédrnodora. szem
lélete ragyogóan "mutál" a gyermek és a felnőtt között, csupán az életről al
kotott kép egészen olyan, amilyennek az író szeretné, ha egy mai ideális
"fiatalemberé" lenne ... Dombornyomású figura, kiemelkedik a papiros síkjá
ból, csak éppen lelépni nem tud róla. Olyan, mint a megszólalásig hű fest
mény, a "megszólalásig" hű, de önálló életre képtelen ...

Bálint András édesapja, beosztásánál fogva, válaszút elé kerül. Vagy
.,ügyet" csinál a vállalatnál felfedezett korrupcióból, vagy ügyesen elkeni a
történteket. Ez utóbbi mellett kardoskodik a felesége is, hiszen a másik meg
oldás veszélyességére volt már példa. Andris a szülök között mínd gyakoribbá
váló veszekedések kapcsán döbben rá apja helyzetére. Mint ahogy a rendező

félreérthetetlenül kíhangsúlyozza: jó a füle, sokmindent meghall, olyasmit is,
amit el szeretnének előle titkolni. A feleség a család egzasztenciáját félti, a
kamasz hóst szereme látni apjában. Az idősebb Bálintban végülis felülkereke
dik a férfi, a veszélyesebb, de becsületesebb megoldást választja; és hogy vég
kéno és nyilvánvalóan győzzön az igazság: döntésének nem is lesz kellemetlen
következménye. így azután a család is jól jár s a kamasz is megkapja a maga
hősét.

Hát bizony igénytelen kis történetecske. Konf'liktusai csak addig állnak
meg a Iábukon, amíg a kamasz világából nézzük őket, míhelyst más irányból
tekint körül a felvevőgép leneséje. nyomban úgy érezzük, hogy szemünk lát
tára csinálnak szúnyogból elefántot. Az az érzésünk, mintha a kamasz-figura
megalkotásához szükséges szemlélet-kontroll annyira lekötötte volna az írót s
a rendezőt, hogy mínden más elkerülte a figyelmüket. Pedig éppen erre kel
lett volna ügyelniük ! Akkor hangsúlyozódott volna ki igazán a kamasz és a
felnőtt közöttikűlönbség, ha ezt a szemléleti differencia iUusztrálta volna.
Más a szavak akusztikája a gyermekszobaban és más a felnőttek között!

Sok a filmben a felesleges jővés-menés és bizony, túl sok a szűlők vesze
kedése; meglehet, hogy a rendező ezzel akarta a cselekményt pótolni... A
szülők alakja, párbeszédeik menete elnagyolt, kidolgozatlan. Az elköltözési epi
zód teljesen indokolatlan, majdhogynem érthetetlen. Amolyan mankó ez, ami
vel úgy-ahogy továbbiceg a történet s amely álkonfliktusokra, ostoba félreér
tésekre ad alkalmat.

Kár ezekért a nyilvánvaló hibákért, mert kicsit nagyobb erőfeszítéssel, oda
adással könnyen elkerülnetök lettek volna s nem rontották volna le az egyéb
ként szórakoztató s gondolkoztató igényű filmet. Lehetetlen el nem gondol
kodni ugyanis elsősorban a szülők felelősségéről. Bletük, egymással szembeni
viselkedésük, a munkahelyről hazahozott gondjaik szinte színpadí cselekmény-.
ként hatnak a gyermekszoba kuleslyukából nézve. Serdülő korban a legfogé
konyabb az emberi lélek, egész életére kihathatnak azok a benyomások, ame
lyeket ilyenkor otthon, az iskolában vagy bárhol másutt szerez. Hihetetlen
súlya van minden kimondott szónak, jelentéktelennek tűnő gesztusnak. A szü
lőn múlik. tehát, hogy hőssé magasztosul-e gyermeke szemében, vagy pedig
szánalmas figurává törpül. A kamaszok itélete őszinte és éppen ezért kegyet
len is. Meg kell ezt jól gondolnunk,

Kegyetlenek itéleteikben, mert őszinték... azaz: az itélet kialakításához
már kellő értelmi képességekkel rendelkeznek, cSUJk nincs elég élettapasztala
tuk. Sem a körűlmények rnérlegeléséhez, sem pedig kialakult véleményük el
kendőzéséhez. Ezért nehéz megtalálni a kellő hangvételt. viselkedést serdülő

gyermekeink irányában. Középlények ezek az ifjak, a felnőtt és a gyermek kö-
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zötti meghatározatlan helyet foglalják el ... Míndenesetre kisebb hibát követ
el az a szülő, aki már felnőttnek tekinti őket, mint az, aki gyermeknek kijá
ró, egyszerű kézlegyintéssel tér napirendre problémáik felett. Az élettel ismer
kednek ők: a szerelemmel és a gonddal, a munkával és a szórakozással s fő

ként a felelősséggel. Segítséget, tanácsot, eligazítást varnak tőlünk és nem le
kezelő elutasítást valami "ez még nem neked való" mondat kíséretében. Ideált
látnak bennünk és ők a legboldogaobak, ha nem kell csalódniuk.

Ez, a látottak alapján feltoluló gondolatsor, a film legfőbb erénye. Sok
szülőt hoz majd talán közelebb gyermekéihez és viszont. Ez pedig nem lebe
csülendő eredmény.

Hibája ellenére is pozitiven kell tehát értékelnünk ezt a filmet, Somogyi
Tóth Sándor forgatókönyvét s Révész György rendezői munkáját, valamint
Kosztolányi Balázs Andris-alakítását: nagyon tehetséges ez a fiatalember.

(Bittei Lajost

JEGYZETLAPOK. (Csempészáru.) Minden hivatalos fogadás borzalmas?
Nem tudom. Én csupa borzalmas hivatalos fogadásori voltam.

Fél óráig csevegtünk a minisztérium hatodik (vagy ötödik) emeletén. Az
egészben az vol.t a Iegizgalmasabb, hogy fölrnenet S. L bent ragadt a Iif tben.
Kisvártatva előbukkant; csodálkozó mosollyal közölte. hogy közben megjárta
a földszin tet.

Aztán ültünk, mosolyogtunk és csevegtünk. Illetve én intelligensen moso
lyogtam, S. L előzékenyen csevegett az íróasztalnál ülő hatalmassággal Zola
írói erénveiről és vétkeiről, majd csüggedten elhallgatott, s attól kezdve már
csak Jean Follain beszélt, és csak a hatalmasság mosolygctt.

Majd vége lett a fogadásnak. Kettesben mentünk Jean Follainnal az EiHel
torony felé, ahol ebédre vártak, Párizs fölött, az esőben.

De egyelőre még nem esett. Follain elmesélte, hogyan élt Párizs nehéz nap
jaiban. Nem kis dolog: nemcsak jó költő, hanem állítólag szakácsművész és ha
zájának legnagyobb inyence is. Amellett egy kicsit mindent tud. Azt mondta:

Párizsba nem volt szabad vidékről húst behozni, legföljebb vadat. Ki is
meri a hadi bürokraták lelki életének bonyolult mélységeit ? Vadat mínden
esetre szabad volt. Follain elment a szülőföldjére, szcrzett egy óriási sonkát.
SzeIídet. Hátára vetette, úgy hozta át a vámon.

Hozta volna, ha föl nem tartóztatják.
- Megőrült maga? - ordítottak rá. - Nem tudja, hogy tilos disznóhúst

behozni?
Nem látja, hogy vaddisznó? - vágott vissza méltatlankodva Follain.

- Ja, az más - mondták a katonák és beengedték. hátán a hatalmas son
kával.

Eszembe. jut, és szeretném megmondani neki, hogy az irodalomban fordítva
van. Vaddisznókat csempésznek be a vámon, és ha a vámőrök tiltakoznak, le
hurrogják őket:

- Nem látjátok, hogy szelíd?
Igaz, hogy erre Follaín a maga gúnyoros. vagy csak bölcs módján azt

mondhatná:
- ízlés dolga.
Valóban még közmondásaink is vannak rá. De nehéz volna lefordítani, és

különben is, az egész túlságosan bonyolult. Inkább bele se vágok.
Follain megfogja a karomat, sürget. Sűrű csöppekben esni kezd az eső.

(Varázsige). Tudtam már egyet-mást Vézelay....ről, de hogy varázsige is, az
csak Bázelben derült ki.

A pályaudvar oldalcsarnokában, melyen túl Franciaország felé indulnak
a vonatok, van egy szürke bódé, középütt deszkafallal elválasztva. Egyik felében
svájciak, másikban franciák. Az utas számára ott a határ. Ott vizsgálják az
útleveleket.

Hogy ez a szertartás közörnbös-e, vagy kellemetlen, az valószínűleg a hiva
talos személyzet kedélyvilágának hullámzásától függ. Volt úgy, hogy szigorúan
rámszóltak: "Attendez!", azaz várják, minden "s'il vous platt" nélkül, rideg
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tárgyilagossággal, mert hát akár tetszik, akár nem, várni kell. Máskor gyorsab
'ban rnegy, barátságosabban.

De hogy így menjen, sosem gondoltam volna. Atadtam az útlevelemet, a
határőrtiszt maga elé tette a cédulát, melyre pontról pontra rávezetik adatai
mat: mindazt, ami benne van az útlevélben. majd azt is, ami nincsen benne:
hogy hová megyek, míért, kihez, hol szállok meg.

Az első kérdés: hová? Vézelay - rnondom. A tiszt fölkapja a fejét, rámnéz,
először kutatva, majd lassan szélesedő mosollyal. Rögtön gyanítom, hogy tör
tént valami, valamiféle varázslat: svájci határőrt már láttam mosolyogni, fran
ciát még sosem. De ez mosolyog, egyre barátságosabban. és bólogat. Vézelay,
Vézelay ...

Még mindig él bennem némi gyanakvás. Nehogy félreértés legyen, sietve
magyarázni kezdem: Vézelay, Yorme megyében, Avallon és Clarnecy .közt ...
de félbeszakít, és most már csupa mosolygás: - Tudom, tudom ... - És meg
kérdezi, majdnem reménykedve: - A katedrálist rnegy megnézni?

Igen. S erre az igenre fokozódik a varázslat: a határőr eltűnik, egy boldog
.idegenvezető áll a bódéban.

- Vézelay - mondja áhitattal. - Gyönyörű román székesegyház, gótikus
szentéllyel. És Szerit Bernát, itt prédikálta a keresztes háborút ...

Már kezemben az útlevelem, már elléptem a bódétól. már megyek a vám
felé, amikor utánam szólnak, Vége, gondolom, mármint a varázsnak. kérik az
oltási bizonyítványt, vagy mégegyszer az útlevelet, nem érvényes a vízumorn,
hiányzik egy pecsét, mít tudom én ... Visszafordulok. mint a vágóhídra.

Az elvarázsolt határőrt látom, derékig kihajolva a bódéból, színte derékig
napsütésben a nagy mosolygástól.

- Jó utat Vézelay-bel - mondia és vídáman felém integet.

(A kétarcú város). Tavasszal úgy érkeztem Párizsba, hogy vártak. Az első

píllanattól fogva szentül Ihittem, hogy ez a világ leg1ba,rátságOSá~ városa.
Most, ősszel, nem várt senki. Barátságtalan szürkület volt. F4gtam a bő-

röndömet és indultam a Gare de l'Est-tel szemközt a. szálloda felé. .
Nem volt üres szoba, Itt még a portás közölte. egy sajnáhkozó kézmozdulat

kíséretében. A többiiben hotel hotel mellett a ronda téren -- már emberi szóra
sem volt szükség: az elutasítás személytelenné vált. Tábla láf, az ajtón: Complet.
Megtelt.

Megtelt. Megtelt. Megtelt. Párizs megtelt. ,gondoltam,alhatol a járdán.
Vagy ülj taxiba, rnen] be a városba, ott biztos találsz szobát. Csakhogy taxi
nincs, a pályaudvar előtt az állomásná! hosszú sor; minden taxi megtelt. mínd
ben ülnek. Complet.

Most már tudtam, hogy Párizs a vilpá, legbarátságtalanabb városa.
Már nem is emlékszem. a metro feié indultam-e, vagy csak vaktában a

világba, kezemben a táskámmal. l"}ly egyre ~~hezebbé vált. ~y kis utca sar
kán megálltam. pihenni; színte az orrom előtt gyulladt ki egy transzparens.

HOTEL.

Régimódi kis hotel volt, de kedves és tiszta, és volt üres szoba benne. Va
Iószínűtlen magasságban, valószínűtlenül ,keskeny udvarra nyíló ablakkal; de
szoba. Van, hogyne volna - felelte szorongó kérdésemre a pultnál a karcsú
hölgy, szernlátomást ' boldogan, hogy teljesítheti kérésemet, s a kulcsos tábla
felé fordult, a háta rnőgött; leakasztott egy Joulesot és felém nyújtotta.

Mintha jól olajozott gépezet indult volna meg. Megnyomtak egy gombot,
és működésbe lépett a francia udvariasság. A hölgy mosolyogva nyújtotta a
kulcsot; rnosolygó, bóbitás fejeket láttam, mosolygó kezek ragadták el sár
nehézböröndömet és röpítették föl a magasba kanyargó csigalépcsőn, a puha
szőnyeg alatt rnosolyogva nyíkorgott a csigalépcső; és ha vacsorázni akarok,
mondtálk mosolyogva, fáradjak le az étterembe ; de ha a szobárnban kívánnék
vacsorázní, csak szóljak le telefonon ... de én semmit sem IkiváJntam, csak lefe
küdni, egy hotelban. amely nem complet, és amelyben a rideg, szívtelen, barát
ságtalan Párizs újra visszaváltozik a világ legbarátságosabb városává. (r. gy.)
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