
megismerni, mások igényeit is felis
merni.

Még gyerrnek'korornban mesélte egy
asszony. hogy zimankós téli estén va
lamilyen folyóiratban lapozgatva, egy
rajzon akadt meg a szeme. A kép két,
szakadozott ruhába burkolt öregasz
szorivt ábrázolt. akik néhány rőzseda

Tab tüzénél melegítik a kezüket. Mire
gondolsz? - kérdezi az egyik. Arra
- feleli a másik _o, hogya jövő nyá
rO:1 a gazdagok talán nekem is adnak
valami elhordott meleg ruhát, A kép
s a felirat gondolkodóba ejtette az
asszonyt. Aztán a szokrényéhez ment,
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kivett onnét több rneleg ruhát, hogy
még kellő időben juttathassa el őket

a fázó, szegény emberekhez. Tán kis
dolgot cselekedett, de Krisztus parari
csát teljesítette, a Mester példáját kö
vette, aki "körül járt, jót tevén".

Miként az ószövetségi Bölcs is rnond
ja: Mindennek megvan a maga ide
je. S a megfelelő időben a szavak és
tetteik nyomán születő, vagy éppen a
hallgatás békéjéből fakadó kis esemé
nyek az élet valódi "nagy pillanatai
vá" válhatna:k.

Szennay An<Í1'ás

KARACSONYI BgKESSÉGET I Sötét éjszaka nehezedik a szabad ég alatt
megpihenő nyájra és a pásztorokra. Csendesen elszunnyadnak, békesség, nyu
galom dajkálja őket. Csak néhány őrt álló mered bóbiskolva a néma éjszaká
ba. Egyszerre csak szokatlan világosság villan fel és félemlíti meg őket. Isten
fényessége ragyogja körül mindnyájukat és csodálatos jelenés tárul eléjük. Az
Úr kiildt.e el ho,?zájuk angyalát. hogy a nagy örömöt meghirdesse: megszüle
tett az igért Üdvözítö, akit epedve várt az egész emberiség. Eljött a Megváltó,
hogy megteremtse a békét a bünbeesett ember és a megbántott Isten között.
.Es azonnal mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt s dicséré Istent,
mondván: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú
embereknek l"

Ezek az egyszerű pásztorok: tudták meg először, hogy megszületett a Fel
kent, testet öltött Isten Fia, a Béke Fejedelme. Eljött, hogy békét teremtsen
az ég és a föld között.

De nemcsak Betlehem környékén, hanem mindenhol, az egész földk'?rek
ségen mintha minden elcsitult volna, mintha mindenki megérezte volna, hoqy
a fölre lépett a béke fejedelme, ,akinek jelszava felcsendült: Ne félietek I
Békét hoztam nektek I Az én békémet hoztam nektek I Valóban, az örök, is
teni Szeretetnek: nem is lehetett volna más programja. "Dicsőség a magas
ságban Istennek I" A teremtés műve Isten hatalmának kisugárzása, dicsősé

ge, a béke pedig Isten szeretetének, túláradó jóságának meleg lehelete. Na
gyobb dicsősége ez Istennek, mint a lét rendjének teremtése, mert a béke a
szeretet rendjének megvalósitása, helyreállítása,

A béke a rend nYitgalma, tanítja Szent Agoston. Mindent a maga helyére
állítani, mindent a nagy egészben összhangba hozni. Összhang, rend, "con
cordia". szivek egybedobbanása: ez a bélce lényege. Ez egyben a béke igazi
öröme. boldogsága is. Am a rendhez, mindennek harmóniájához megértés,
szeretpt kell. Szivek-lelkek, felfogások, élettörekvések, fejlődések és társadal
mi erők összefogó, egybekapcsol6dó kialakulásának forrása a szeretei, Nincs
megértés, ahol nincs szeretet; nincsen béke, ahol nincs megértés; nincsen
megértés. ahol ni.ncs nyugalom, ahol érdekek, életcélok, vágyak és törekvé
sek iitköznek össze. Minden érdeket, minden törekvést, minden fejlődést és
Iuilnáást egységes rendbe állítani, összhangba hozni: ez a béke műve.

Ezt a nagy küldetést jött az Isten Fia teljesiteni a földön. Ezt a békessé
get akarta megteremteni az emberiség nagy család.1ában. Am ennek feltétele
az, hog1] mindenki jóakaratú legyen: "Békesség a földön a jóakaratú ember
nek!" Isten akaroui, hogy minden jóakaratú ember megtalálja a békessé
get, a rend nyugalmát és felismerje embertársaiban a testvért, akikkel Isten
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nagy családját alkotja. Isten Fia emberré lett, hogy az ember Isten fia legyen.
Mindenkit az emberiség nagy családjába akart gllüjteni, hogy az egész embe
riség megtalálja az utat békés együttélésben a boldoguláshoz, emberi méltó
ságának megfelelő élethez, magasabb, fejlettebb Iwlturához és a bél~esség út
ján Krisztus békéiéhez. Az isteni ezeretet megjelenése e földön valóban nagy
öröm, mint az angyal hirdette. Ez az öröm is hozriüartozik a bétceseéatvez.
Szeretet, megértés és öröm a rend nyugalmában: ez a békesség atm,'szférája.

A karácsonyi békesség azonban nemcsak meghirdet('tt örömhír, l;emcsa!c
az emberek etnrmásrataláíása, hanem egyben program is: az emberiség, az
igazi humánum földi proqramia. A békéhez nemcsak Krisztus megváltó ke
gyelme sziikséaes, hanem az ember közremiíködése is, A karácsonyi békesség
nemcsak ajándék, hanem komoly feladat is, amifirt dol(jozn i kdl, fáradni, rní n
den erőnket megfeszíteni, nagy áldozatokat is hozni. A ,;iZág jelen hetuzetc
ezt ma még :iobban sürgeti, mint valaha.

Mindnyájunk lelkében fel lcel]. csendü/nie cr karácsonyi béke énekének,
hogy meaértctii: és szívünket hozzáhangoljuk a béke míívének nagy munkríjá
h07, felemelő, de áldozatos programjához, MÍ'1I'len jóakaratú embernek dol
goznia kell a béke művén; mindenkinek a világbéke megvalósításának apos
tolává, lelkes és kiunto mun,kásává kell 1,álnia. Karácsony szerit estéjén ez ,7

testet öltött l:;ten Fiának is a kít'ánsága, (Erde y Ferenc)

AZ OSEVANGÉLIUM. Mondottuk mát' előző cí.kkünkbcn az.t,hegy h~'l cl

Genezis 2. és 3. fejezetében leírt drámának a szerzője az emberiség örök.
gyötrő rniértjére csak a már ismertetett első két feleletet tuonú adni: a) az
Isten mindent jónak teremtett, az embert halhatatlannak és boldognak akar
ta; b) az eredeti boldog állapotból. a ,.paradicsemból" SClj2.t vétke rniat.t esett
ki; la válasz, a megoldás semmiképpen sem volna kielégítő. Mert nkkor az
"ember tragédiájának" megkínzott szereplője tovább folyt8n.ia a kértlozóst:
míért engedte meg ezt az Isten, ha ő végtelenűl jó, szent és írgalrnas ? Ő'

nem érte és nem érhette meglepetés az általa teremtett ember részéről, nem
csalódott benne, mert nagyon jól tudta, hogynem fogja kiállni a próbát: mí órt
teremtette tehát ilyennek az embert, ennyire törékeny és semmitérő cserép
edénynek?

A választ a dráma harmadik Iolvonása, tétele ad h meg: az Isten a bűn

beesés után sem haayta magára az embert: n utolsó szó nem a gonosz.i, cC

pusztulúsé. rDmlásét's halálé, hanem az Istené. Amikor az Isten az első em
berpárnak ,.bőrköntösöket készít" s abba öltözteti őket. akkor gondoskodik:
róla, hogy az élet nehéz .l,örülményeiközött boldogulni tudjanak - ezt jelenti
a ruhakésxítés képes elbeszélése. De ugyamakkor a "protoevangeliumban" mea
hirdeti a diadalmas természetfölötti örök élet "euangelionját", jó 'hírét, amit
Madách dogmatikailag is pontosan Ir körül rnólységes hittel .az .,Ember közd]
és bízva bízzál !"-can. A Gen. 3, Ifi-ben ugyanis az Isten () kísértő sátánra
szabott ítéletben kimondja a harcot, az ellenségeskedést a bűnben a sátánnal
szövetkezett ember és az ördög között: .,EI,lenségeskedé<;t szerzck közted és az
asszony között, ivadékod és az ő ivadéka között. O,zéttapossa fejedet, te pe
dig megsebesited a sarkát."

A latin Vulgata fordítás az "O"-t .Jpsa't-val adja vissza. azaz nőnemű

névmással. s ezzel alkalmazlkodott: abban a korban egyre inkább terjedő fel
fogáshoz, mely az asszonyban közvétlenül vagy közvetve a Boldogságos S7,űzC't

vélte fölfedezni. Az eredeti szőveg azonban félreérthetetlenül az .Jvadókrn"
(héberül "zera") utal, hímnemű név:mást használt ("hu") és a két igeformá
ban is hímnemű egyesszám harmadik személyt illetve suffixumot "tesuphennü"
és "jesüpheka"). A Vulgata fordítás nyomán a közópkorban elterjedt és
uralkodóvá vált ez a magyarázat, összekötötték és kapcsolatba hozták a Gen.
3, 15-ben szereplő ésa kígyó fejét széttípró asszonyt a Jelenések könyvének
napbaöltözött asszonyával: "Nagy jel tűnt föl az égen: egy asszony, akinek
öltözete volt a nap, lába alatt a hold és fején 2 csillagból álló korona ..." S
ezzel az asszonnyal szemben áll "a nagy sárkány, az őskígyó, aki az őskígyó

és sátán" de végleg elbukik a harcban; az asszony gyermeke pedig "vasvesz
szővel kormányozza az összes nemzeteket.,."' (12, 1-9),
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Ez a magvarázat azonban nem helyesebben a formáiban, bármennyire is
általánossá vált a jámbor szónoki és elmélkedő vallásos irodalomban, mint
ahogya Jelenések könyvének napbaöltözött asszonya sem vonatkoztatható egy
szerűen Szűz Máriára. Az ún. "protoevangeliumnak", ősevangéliumnak értel
me a következő:

Amint már mondottuk, a sátánra szóló átoknak lényeges eleme az ellen
ségeskedés, a harc, rnelyet Isten megindít az "asszony" és az asszony .Jvadéka"
illetve a sátán és a sátán ivadéka között, Az asszony itt nem lehet más, csak
az az Éva - aki eddig is ily néven szerepel a Gen. 2-3. fejezet drámájában
-, aki szövetséget kötött a sátánnal akkor, amikor hallgatott kísérö szavára
s fellázadt Isten ellen. A sátán látszólag győzött az eredeti bűn által és meg
rontotta, tönkre tette Isten teremtő elgondolását. A Gen. 3, 15, azősevangé

lium azonban megmondja, hogy az emberiség nem marad meg a bűnben, a
sátán barátságában. hanem ,.az elveszett paradicsom kapujától" s a bűnbeesés

első percétől kezdve megindul a harc 'a bűnbánó Éva és a diadalittas sátán,
az első emberpártól származó "ivadék", azaz az emberiség és a "sátánivadék",
azaz a gonosz lelkek között.

Ebben a harcban a sátán, a kígyó fejét eltiporja az asszony ivadéka 
ezért mondottuk, hogy Madách befejező akkordja tökéletesen fedi az ősevan

gélium értelmét, hiszen az Isten szózata küzdelemre, harora hív, de nem re
ménytelen, kilátástalan vagy akárcsak bizonytalan kimenetelű küzdelemre, ha
nem olyanra, melyben az .,ivadék" teljes győzelmet arat az "első menetben"
sikert elérő sátán-kígyó fölött. Közvetlenül és önmagában szemlelve csak ezt
rnondja a Gen. 3, 15; hogy ez a diadalmas küzdelem miképpen fog Iefolymi,
hogvan és ki által fog megvalósulni. arról az ősevangélium nem beszél. A
harcban azonban csak az első küzdő a bűnt elkövető asszony. Éva. Folytatója
összes "i va déka" , elsősorban azok, akik a jó és rossz, az Isten és a sátán kö
zötti harcban az Isten oldalára állnak. Az Oszövetség. a Krisztus előtti kor
nak minden embere. minden Istent kereső és igenlő embere. De az ember ön
magában. sarát erejére hagyatkozva sosem tudna gyözelmet aratni, nem volna
képes a ",halál mérgét megtíporni, mennyországot megnyitni", lha a megszám
lálhatatlan .Jvadékban" nem volna egy valaki, az örök isteni Ige: Aki "kez
detben volt, és Istennél volt és Isten volt." Aki által minden lett. s aki nél
kül semmi sem lett, aki öröktől fogva az emberek világossága és élete volt, s
aki az öröktől fogva elhatározott időben beleállt az emberiség történelmébe.
testté, emberré lett. Az asszony ,.ivadéka" lett. mégpedig az az ivadéka. aki
a maga személyében, életében, halálában és feltámadásában a végső és döntő

győzelmet rncgszerezto a bűn és a bűn által uralkodó sátán fölött, aki egye
dül volt képes széttaposni az ő~kígyó fejét, azaz hatalmát. Ebből kövctkozően
tehát és a maga teljességében. tökéletes megvalósulásában az "ivadék" az Úr
Jézus Krisztusra vonatkozik. És éppen ezért az összes asszonyok közül arr'a a
legáldottabbra. aki nem az első emberpár valami férfi ivadékától. hanem a
Szentlélektől foganta és szűlte a világra a mi Urunk Jézus Krisztust. Az Ösző

vetségben az atyák, pátrtárkák és próféták által készítette elő az Isten a dia
dalmas Messiás-király eljövetelét, ők már világosabban beszélnek a gyözel
met hozó ,.ivadékról", de elrejtve benne van ő az ősevangéliumban is. Éppen
ezért az emberiség miért-jére az egyetlen tökéletes válasz Krisztus. Mondot
tuk hogy az Isten nem csalódott az emberben, s az ember nem zavarta meg
bűnével Isten terveit. Az Isten látta és tudta az ember jövőjét, s mikor meg
teremtette. e világ színpadárahelyezte, akkor Ő a bekövetkező bűn tudatában
alkotta meg az első emberpárt; számításba vette a bűnt, de ugyanakkor szá
mításba vette és elhatározta a bűntől való szabadulást is; előre látta az "el
veszett paradicsomot", de ugyanakkor egy sokkal nagyszerűbb, romolhatatlan
('S örök ,.paradicsom" megvalósitását is elhatározta, szent Fiában, az Úr Jé
zus Krisztusban. És mert mindent Benne és Altala teremtett, azért engedte
meg a bűnt is, ahogy szerit Pál írja gyönyörű Krisztus-hirnnuszában: "O (ti. Is
ten) kiragadott mínket a sötétség hatalmából, s áthelyezett szeretett Fia or
szágába. Benne van vére által megváltásunk. bűneink bocsánata. O a látha
tatlan Istenképmása, minden teremtmény elsőszülötte. Benne teremtett rnin-
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dent a mennyben és a földön: a láthatókat és láthatatlanokat ... Mindent ál
tala és érte teremtett. Ö előbb van mindennél, s minden benne áll fönn" (Kol.
1, 13-17).

Ha ezt megfontoljuk, akkor megértjük. hogy az egész viFlgtör1é-nés cél in
és középpontja Krisztus. minden kcavolerrmok, jósúgnélk. ig'Eságn~k. életnek
végső forrása Krisztus. Öérte volt különlegesen az egész Oszövctsóa: Áhrahúm
kiválasztásától a Mózesen keresztül kötött szövetsémz. az első prófótatól kezd
ve Keresztelő Jánosig, az utolsóig, az előtutártg. Ezeknek a prófétáknak le
írásában két jellemző sz ín található, rnel Iyel továbbf'estisr a di adnl mns ..íva
dék". a Messiás képét. Az első az. hogya jövő nagy s7:tbé1dítója az "gész Fi >1 (1

győzelmes kí rálya lesz. Ezzel az ábrázolással tulatdonkconen ac őscvariaólium
képét folytatják és egészítik ki, hiszen a Gen. 3, l;) 'l sátáni h:1t~1,')m és befo
lyás bukásóval végződő harcot. küzdelmet jövendöli meg. Ennek él harcnak
hatalmas Urát rajzolja meg a Zsolt. 2 és 110; Ámosz 9. ll-Fi: haiós 2. és 9.
fej. Mí keás 4. 1-5, 2-5. Erről fest döbbenetes erejű freskót Dániel az Ern
berfiáról szóló látomásban (7. fej.). Mert az .,antik jarnirn", az ..ösiir"s", ;m-'z
az örök Isten úgy döntött. hogy az Embcrf'i a víl ',,,birodalmak üszki)s rnm ia:
fölött állítia föl trónját; mert a Teremtő, a történelem egyedüli ..szövoakönvv
írója", rendezője és Ura úgy határozott, ,.hogy minden nép, törzs és nyelv
neki szolgáljon, hatalma örök hatalom legyen, amely meg nem szűnlk, és
országa olyan. mely el nem pusztul" (7. 14). Az Ernbcrfin, az (',J,::,: F,ild Iö
Jött uralkodó Jcírálv képének ábrázolúsi onód in mol let.t a második frw1ijnlem 6s
szí'n az ..Ebed Jahve", azaz az Úristen engedelmes szcnvcdő S7.01'~:";{m'1~;az

alakja. Véaeredrnónvben ez .is továbbfeilcsztóse a Gen. 2-:l-bcll1 )('{rt ..ember
traaédiájának", mely megadja a bukás tényónok lcírúsa m21)P!t a búnnek
teológiáját is. S ha egyszer a bűn lényege a Genezis leírása szcrí nt nem más,
mint az ember kevélységéből eredő lázadás Isten ellen. a tcromt ménv enge
detlensége teremtőjével szemben, akkor érthető, rniórf kcl lott '1 mc'[(','ál1iísnélk
a Mcssiús 81ftzatos engedelmessége által Ióf.re iörmie, ahogy azt szcnt Púl vi
lágosan kifejti: "Amint ugyanis egvnetc (ti. Ádámnél k) engecteqens{~[(c miat t
bűnössé váltak sokan <',sol,an" a héber nyelvben ..mind", "mind~nki" 11el)'ett
áll igen sokszor), úgy sokan mceígazulnnlc egynek (bi. Jézus Kri sztusriak) en
gedelmessége miatt" (Róm. 5. 19)...Ha ugyanis egynek biínhccs{'o," mi at t. eQ,'
által uralkodott a halál .. , úgy uralkodjék az örök <"lf'tn' szóló m 0 " jga zu l:i s
révén a kegyelem is a mi Urunk Jézus Kri xztus által" (Róm. !J. 17, 21).

Ezér-t van az, hogy lzaiás próféta látomásában a Megváltón-ik. a győ7.c l 

mes vezérnek alakja úgy jelenik meg, mint akinek nincs "som széns2r;e. S(',11

ékessége, hogy megnézzük rajta, s külscje som rkívána tos", aki ..m 0'Zvetett. a
legutolsó az emberek között, a fájdalmak embere. a betegség ismcrői..' ..... A
mi betegségeinket ő hordozta. a mi fáidalmainkat ő viselte ... fi a mi r,o
noszságainkórt sebesíttetett meg. a mi bűnei.nkért töretett össze ... A mi bé
kességünkért van rajta a fenyíték s az ő kék foltiai ,által gvórivultunk mer;
Feláldoztatott. mert maga akarta és nem nyitotta meg sz\i,it ..." (Iza; á,';
53, 2-7).

Mind a két alakot, a kettős ábrázolást és festőelemet olvnsztln egybe az
Úr Jézus Krisztusban megvalósult cunngcl íon, örömhír ahlpiúnszent Púl.
amikor rámutat arra, hogy az Úr Jézus cavenlő volt ;10: Istennel - aZ3Z !sten
volt -, de ennek az egyenloségnek e fől dön történő k ülső rnegnvilvó mü .isúról
lemondott, s .,kiüresítette önmagát, fölvette a szolga alakját. .. külsejét te
kintve olyan volt mint egy ember. Megalázta rnagút, engedelmes lett mirid
halálig, mégpedig a kereszthalálig, Ezért Isten fölmagasztalta és minden mást
fölülmúló nevet adott neki. hogy Jézus nevére rnin-íen térd meghajoljon a
mennyben, s földön és az alvilágban"." (Fil. 2. 7-10). A megvált.ás l:,nyege
tehát a bűnbeesés tökéletes kontraszt ja: az életet odadobó és f'el.rldozó en'ec
delrnesség. S az, aki ezt vállalja és végrehajtja, Jézus Krisztus, az aswiga
alakjába rejti isteni és ikirályi méltóságát, annak k írályí trónusa a keresz'.
s egyedül azon olvasható a ,;névjegye": a názáreti Jézus.

De ezt a Krisztust nem látta és nem láthatta, inem értette és nem ért
het te - még csak nem is sejthette a Gen, 3, 15szerzi5je éppenúgy mint az
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Ószövetség atyái és prófétái sem. Annál kevésbbé, mert ők csak egy-egy 'Vo
nást, sz ínt adhattok hozzá az "Eljövendőnek" az arcképéhaz, a jövőt látták
egy-egy pillanatiölvétel villanásában, próféták voltak és nem történetírók. Ne
keressük tehát az ősevangéliumban vagy az ószövetségi próféták irataiban az
U js;-:ijvetség Krisztus képét. Főleg azért nem, mert a föntebb említett két fő

jellemvonás, fő-festőelem szinte teljes ellentmondásnak látszik: a dicsőséges

Emberfia, a népeket vasvesszővel kormányzó és cserépedényként összetörő ki
rály - ós él. Fájdalmak embere, "aki elől az ember elrejti arcát" (az irtózat
rniatt !) (lzaiás 53, 3). Ezért lázad föl a nép Jézussal szemben, amikor az Em
berfia szenvedéséről beszél: "Mi úgy hallottuk a törvényből, hogy a Messiás
őrökké megmarad. Hogyan mondhatod tehát, hogy az Emberfiát fel kell ma
gasztalni? Kicsoda ez az Emberfia?" (,Ján. 12, .34). Innen magyarázható az
is, hogy m6g az előfutár, Keresztelő János sem érti a már megjelent, a már
működő "Krisztus-misztériumot", aki .mellett pedig ő nyilvánosan és nem is
egyszer tanúságot tett. Nem érti és a börtönben ülve ezért hangzik föl az ő

meggyötört lelkéből a döntő kérdés: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást vár
ju n k ?" (Mát. 11, 3). És ezért nem értik az emmauszi tanítványok még a föl
túmadás hírének vétele után sem a megváltás lényeget, ezért kellett nekik
megmagyaráznia magának az Ú Jézusnak: "Ti oktalanok, milyen nehezen
hiszitek mindazt, amit a próféták megjövendöltek ! Hát nem ezeket kellett
elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen a dicsőségébe?" (Luk. 24, 25).

Az Úr Jézus Krisztusra volt előkészítő - ha távolról is - az ősevangéli

um, az egész Ószövetséggel együtt ... De a megváltásnak és a Megváltónak
dicsősóg« csak a beteljesedéskor ragyogott fel és akkorís csak a hívő emberek
számára, akik megvallják szerit Jánossal: "És az Ige testté lett, és mikőztünk

lakozott; mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttének di
csőségét, akit kegyelem és igazság tölt be" (Ján. 1, 14). (Szörényi Andor)

VI. pAL A LITURGIKUS MEGÚJHODASROL. Nemrégiben jelent meg
Rómában egy könyv, címe: Pastorale liturgica. Nem rendszeres tanulmány,
hanern összegyűjtött írások és előadások összessége, amelyet Montini érsek,
Milánó fópásztora adott ki. Hogya mostani VI. Pál pápa hogyan gondolkozik
a Iiturgíúról, rni lyen kimagaslóan lelkipásztori jelentőséget tulajdonít neki:
cbból a nem nagy könyvből vítágosan megtudható. Akárcsak X. Piusnál, aki
nek első megnyilvánulása a szentzcnóről és a liturgiáról semmi más, mint
egy nyolc év előtt a velencei pátriúrkátus részére kiadott instrukció volt: az
egy,;wri Jőpásztor ugyanúgy gondolkodott pápakorában.

VI. Pál is szorosan kapcsolódik il múlthoz. Elsősorban abból látszik ez,
ahogyan a Mediator Dei encíklíkához, ehhez a még mindig nem eléggé "föl
fedezett" és semmiképpen sem mindenben megvalósított alapokmányhoz ví
szonyul. Montini érsek - még nem bíboros - azt tartja felőle, hogy "az egy
ház li turgikus életének újjászületésében ez a magna charta", aimoly "értékes
és üdvös tanításokat tartalmaz, amelyek már részei a katolikus tanításnak, s a
l it urgia fogalmát fölemelik a katolikus vallás teológiai magaslataíba." A leg
nagyobb pápai enciklükákkal veti egybe a Mediator Dei-t, amely rendkívül
fon tos teológiai alapelveket jelent ki. Ezek pedig az egész keresztény életet
mcgtcrrnékenyítlk. A legfontosabb alapelv az, hogy vallásí újjászületésre
szükség van: "ezt követeli korunk szellemi dekadenctája, kulturális fejlődé

senk, az egyház benső vitalitása s emellett az egyház tanítóhivatalának szava."
E7, il szó pedig éppen a Mediator Dei soraiban található meg: a liturgikus

életnek újjá kell születnie, azáltal, hogya hívők kapcsolódnak bele, cselekvően

vesznek reszt benne. Ezt a fontos alapelvet ennyire senkisem hangsúlyozta
még, mint éppen VI. Pál, az egykori milánói érsek, aki nem habozik kijelen
teni: "Amikor magunkévá tesszük az enciklika buzdítását, hogya liturgiát a
keresztény új iászületés legfőbb eszközének tartsuk, úgy érzem, meg kell fon
tolnunk, hogy a liturgia maga a keresztény újjászűletés." Súlyos szavak ezek.
VI Pál még hozzáteszi, hogya liturgikus újjászületés rnunkálása Inem fakul
tatív dolog, amelyben az vesz részt, aki vakar, hanem "nekünk kötelességünk
a liturgikus újjászületést magunkévá tennünk, rnint a vallásos megújhodás-
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nak eszközét és formáját, az anyaszentegyháznak szelleme és törvényei sze
rint."

Mennyire gyakorlati ember mondta és írta ezeket a szavakat, abból lát
hatjuk, hogy gyakorlati tanácsokat is ad papjainak, hogyan valósítsák meg a
Mediator Dei törvényét a megújbódás terén. Egyik pásztorlevelében így kör
vonalazza ezt a munkát. Szervező munkára van szüksóg, írja, nem szabad
megelégedni azzal, ha a templom telve van emberekkel, ha a jelenlévők csak
amorf tömeget alkotnak, amely részvétel nélkül csupán jelen van, szellemi
leg szétszóródottan, belső egység nélkül, ez még nem a "plebs sancta" nem az
Isten szent népe. Kell tehát, hogya hívők megtanuljanak látni. hallani, meg
érteni és cselekedni. Milyen jó és gyakorlati tanácsok ezek, érdemes felfigyel
ni rájuk.

Látni kell ahhoz, hogy a részvétel cselekvő lehessen. Hogy a szem his
son, ahhoz világosság kell. Legyen tehát az oltár kellően, (nem sz ínpadiasan)
kiv il ágítva, de legyen kivilágítva a templom egész aulája is - azt hiszem, ha
legtöbb templomunkat mogvizsgálnánk, láthatnók, mennyire hiányos ez a vi
lágítás. A hívők sok helyen kénytelenek könyvből imádkozni, például míszszá
Iéból, ez pedig nagy mértékben akadályozza a liturgia megértését. Amellett
az oltárnak, ahol a liturgia folyik, centrális jellegűnek kell lennie, hogy min
denünnen teljesen látni lehessen. VI. Pál kereken kijelenti, hogy akárhány
nagy templomban éppen ez vész el: vannak monumentálís fűoltárok, de ho
mályos apszisok távolában vannak eltemetve. Helyes - az ő szavai szerint 
ha az ilyen főoltárök helyett ideiglenes oltárokat állítanak fel, ahol viszont
mindent látni lehet.

Szükséges azután a cselekvő részvételhez, hogy hallani lehessen mindent.
Érdemes VI. Pál szavait szószerint idézni: "A szó - mindenekelőtt. A tech
nika segitségével, mikrofonok és hangszórók által a hangot ma már a temp
lom rninden szegletébe el tudjuk juttatni. Meg kell moridanunk, hogya hallás
hiányos volta megbocsáthatatlan, ha ezeknek az eszközöknek hiánya miatt
fosztják meg a híveket attól, hogy hallhassák a szent rítus szavának magyará
zatát, avagy a szentbeszédet." Az egyszerű liturgikus énekben neveljék a né
pet az aktívegyütténeklésre, népénekből pedig jól ismert darabot kell kivá
lasztani, amelyet mindenki tud.

Érteni kell a szartartásokat. Fel lehet ugyan vetni a kérdést, amint azt
megtették egyesek: meg kell-e érteni a rítusokat, avagy helyesebb azokat ezo
terikus for:muláknak tekinteni, amelyek értelme zárt marad? Pál pápa hatá
rozottan felel: a rítus jel, a jelet pedig azért használják, hogy értsenek be
lőle; a rítus nyelv, a rítus egy isteni igazság kifejezése az emberekkel való
közlés céljából, vagy egy emberi igazság, amelyet az Isten felé irányítunk.
"A Iiturgia világosság, szava bölcsesség", meg kell tehát érteni! A megértés
eszközei: a misszálé használata, ezért ajánlja az egyház annak használatát.
Azután a megértés eszköze a tanulmányozás, különösen a papoknak kell job
ban tanulmányozni a liturgiát, .hogy annak doktrinális és lelkiéleti rnélységcit
feltárhassák a hívők előtt. A következő eszköz a magyarázat, akár az egyes
aznapi rrnseszöveg magyarázza meg, akár a misének menetét ismerteti vala
ki, vagy az egyházi év ciklusát magyarázza, a hívőket közelebb hozza a litur
gia szelleméhez. Fontos a szerit hétnek, fl nagyhétnek kellő előkészítése a szerit
negyvennap folyamán. Legfontosabb a vasárnapok megülését szorgalrnazru, ,.a
vasárnap megülésének elhagyása vagy elhanyagolása a népi ateizmus előfu

tára" - rnondja VI. PáL

Végül cselekedni kell, hogy eleven liturgia legyen híveink között. Meg
tanulni újra a liturgikus és népi énekeket, ráverini ott, ahol elhallgattak az
énekre, feleletekre. Mindig legyen kommentátor a miséknél, ha lehet, pap, ha
nem lehet, laikus, akár nővér is, vagy gyermek, ha alkajmassá nevelték erre.
Kis csoportokat kell megtanítani, hogy a közös ének és feleletek hordozója le
gyen, a mísét követni keld népi nyelven olvasott liturgikus lekciókkal. A
résztvevőket a kommentátor irányítsa, mikor keljenek fel, mikor térdeljenek
le, mikor üljenek.
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Megnyugodva tesszük le ezt a könyvet, amely a mai VI. Pál pápának a
li turgiáról szóló gondolatai t foglalja össze röviden: ez a pápa, nem csak dip
lomata, nem csak az egyházkormányzatban feloldódó egyéniség. Bár életének
túlnyomó részében valóban ilyenekkel foglalkozott, mégis igazi, Isten szíve
szerint való pásztora Isten nyájának. (Radó Polikárp)

AZ OLVASO NAPLOJA. Kevés tanulságosabb és hasznosabb olvasmány
van, mint az írók, művészek visszaemlékezései, levelezései. Itt aztán valóban
a leghívatottabbak beszélnek arról, ami a leginkább érdekli őket, amihez a
legjobban értenek, és amihez ők értenek a legjobban: művészetükről, mcster
ségükről. Érthető, ha a teoretikusok nem nagyon lelkesednek az efajta olvas
mányokért ; a teoretí.kusok többnyire teóriáikórt lelkesednek, és az írók, négy
szemközt önmagukkal. vagy egy-egy bizalrnasukkal, gyakran megcáfolják a
róluk alkotott teóriákat, ami a teoretikusnak persze sosem tetszik. Igaz, hogy
az író általában ilyenkor is a rövidebbet húzza; ha nem alkalmazkodík a
te óriához, amelyet róla szerkesztettek, és ha nem fér meg a skatulyában,
ahová begyörnöszölték: annál rosszabb rá nézve; helyreigazítják és megnye
sik. Mindez, ha tudomást szerezne róla sírontúli életében, aligha lepné meg;
módja volt egyszer s mindenkorra megtanulni, hogya teoretikus mindig oko
sabb az írónál, és mindig mindent jobban tud nála. Hiszen életében a teore
tikusok, kezükben a 'I'örvénykönyvvel, állandóan arról oktatják ki, hogyan
kellett volna csinálnia azt, amit csinált, mert ahogyan csinálta, eleve nem le
het jó, és hogyan kellett volna művében annak ábrázolására törekednie, amit
eszeágában sem volt ábrázolni, és hogyan kellett volna azt bizonyítania, ami
nek bizonyítására még legrosszabb álmában sem gondolt. Az elmélet és a gya
kordat emberei, teoretikusok és művészek közt az irodalomban állandó a fél
reértés. A teorotíkusok olyasmit kérnek számon az Irón a Művészet nevében,
amit az író egyáltalán nem tart művészetnek. A tüzet megpróbálják, mert
nem hajózható; a vizet, mert nem éget; a levegőnek bűnéül róják föl, hogy
légnemű, a földet viszont azért marasztalják el, rnert nem légnemű, Hiába bi
zonygatja az író, hogy minden elemnek olyannak ikell lennie, amilyen, és csak
akkor az, ami, ha olyan, arnilyen ; a teoretikus az efféle bárgyú érvelést fölé
nyesen elhár-ítja, márcsak azért is, mert léte ellen intézett sunyi támadásnak
érzi, nem is egészen jogtalanul; ha ugyanis elísmerjük, hogy minden dologra
a saját törvényei érvényesek, nincs szükség mesterséges törvények hozására,
és a teoretikus kenyér nélkül marad,

Mindez nem újdonság; a vita egyidős ha nem is az irodalommal, az iro
dalomról alkotott teóriákkal mindenesetre; a pöriratök könyvtárakra rúgnak.
Az egyik alperes - mert persze hogy mindig a költő az alperes, esetleg a
vádlott - az egyik, mondom, akit Viotor Hugónak hívtak, százharminchat év
vel ezelőtt, az örök vita egyik legzajosabb szakaszában, így fogalmazta meg
álláspontját: "E dráma szerzője - (a Cromwellé tudniillik, melynek híres elő

szavából e figyelemreméltó sorokat idézem) - semmitől sem irtózott jobban,
mint a dogmatizmustól a művészetben. Isten óvjon meg tőle, hogy azok közé
kívánkozzék, akik, akár klasszikusok, akár romantikusok, szisz.témájuk szerinti
műveket alkotnak, arra kárhoztatják magukat, hogy mindig egyformán gon
dolkodjanak, mindig bizonyítsanak valamit, és más törvényeket kövessenek,
mint amelyeket alkatuk és természetük elébük szab. Bármilyen tehetségesek
is egyébként: az ilyen emberek mesterkélt műve a művészet számára nem lé
tezik. Mert az efajta mű elmélet, nem pedig költészet."

így Hugo. így az igazi költők, írók, művészek, "keb1ük istenének" sugal
latára figyelve, amióta csak költészet és művészet létezik, szemben a teoretí
kusokkal, akik Törvénykönyvük sugallatára figyelve kárhoztatják őket, amióta
csak szísztema és teoria létezik. A művészekben régtől fogva él a gyanú, hogy
a művészet teoretikusai nem értenek a művészethez és fogalmuk sincs a mű

vészí alkotás mikéntjéről; a teoretikusok viszont, szisztémáik és csalhatatlan
s,'gul: birtokában, folyton úgy érzik, és néha ki is jelentik, hogya költők, mű

vészek hangoztatta tényektől egyáltalán nem hagyják zavartatni magukat. Ha
az elmélet nem felel meg a tényeknck, két eset lehetséges, Vagy az elméletet
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igazítjuk hozzá a tényekhez, vagy a tényeket nyírjuk hozzá az elmélethez. A
rnűvészet teoretikusai általában jobban hajlanak az utóbbira. Nem is lehet
csodálkozni rajta: a művészt sokan közülük gyermekded lénynek tekintik, aki
nek a szavára nem kell túl sokat adni, kivált ha oktalanságában olyan szavakat
ejt, amelyek megzavarják a szisztémák szigorú békéjét, Ieszegeti k a skatulya
kat és zavarják a teória mérnökí köreit.

Ezért aztán, mint rncndtarn, a teoretikusok általában nem nagyon ked
velik az írók, költők, művészek naplóit, vallomásait, emlékezéseit, leveleit. Pe
dig, azt hiszem, nem ártana, ha kissé buzgóbban olvasnák, és főként kissé
kevesebb önteltséggel. Mert lehet ugyan, hogya teóriagyártáshoz a teoretiku
sok jobban értenek; de a művészethez egészen biztosan a művész ért jobban.
S amit a művész rnond művéröl, rnindíg sokkal hitelesebb és valóságosabb,
mint amit a teoretikus mond róla, 'még akkor is, ha a teoretikus naivságnak
minősiti és utólagosan korrigálja azt, amit a művész mond.

Abban a rendkívül érdekes kötetben, amely Turgenyevemlékezéseiből,

cikkeiből és leveleiből ad ízel.ítőt,* számomra éppen ezek a művésznek müvé
szetéről tett nyilatkozatai voltak a Iegmegragadobbak. Élveztem természetesen
akönnyűtollú és mindig páratlanul jellemzetes rajzolót. remek, közvetlen kar
colatait a festő Ivanovról, Gogolról vagy Lermontovról; izgatottankövettem
Tolsztojjal való kapcsolatának alakulását; elgondohkodtarn befogadó képessé
günk végzetes határain, alkatunk sugallta kritikai tévedéseinken, az ízlés és
szemléletrnód rnenthetetlen különbözőségein, amikor meglepetten észlelnem
kellett, alapjában véve mennyire nem értette meg, rnennyire félreismerte,
mennyíre eleve elutasította magától Telsztojt és Dosztojevszki jt, s ugyanak
kor ámultam rajta, mégis milyen jó megérezte Tolsztojban az elemi Természe
tet, amikor egy levele végén pé1dául igy búcsúzik tőle, rnintcgy anticipálva a
mi Tolsztoj-képünket: "Terebélyesedjék széltében, úgy, ahogy eddig mélység
ben növekedett, és akkor idővel mínd ott fogunk üldögélní árnyékában és
áldani fogjuk szépségét, hűvös enyhét." Tévedni tévedett, és voltak hangok,
melyekhez egyszeruen nem volt hallása: Dosztojevszki jhez ; de rokonszenves
egyéniségéből teljességgel hiányzott a korlátoltakkonoksága, épp úgy, mint
barátjából, Belinszkiböl, akiben szintén "nyoma sem volt az önzők hamis.
kicsinyes aprólékoskodásának; az önző ugyanis képtelen beismerni, hogy téve
dett, mert az igazságnál is többre tartja saját csalhatatlanságát és szigorú kö
vetkezetességét ..." Ismétlem, mindez élénken érdekelt, akárcsak a levelekben
oly élőn élő Ikor, az egykorú orosz szeldemí élet és Turgenyevnek ahhoz való,
némiképpen felemás kapcsolata; de legjobban mégis az kapott meg, ami e111
Iékezéseiben, leveleiben a leginkább "műhely"-jeUegű: ami félig-meddig re
gényírói ars poeticája töredékeinek tekinthető. Sőt ennél is többnek: egy-egy,
személyes jellegében is általános érvényű "adaléknak" általában a regény ars
poeticájához.

Mit akar az író? - halljuk únos-úntalan a kérdést. Mi volt a célja? Mit
akart mondani? Ime Turgenyev válasza: "A ~ritikus urak általában nemigen
tudják elképzelni, mi megy végbe a szerző lelkében, rninek örül, mi szorno
rítja, mire törekszik, mit érez sikernek vagy kudarcnak, Nem is sejtik pél
dául azt az élvezetet, .arnelyröl Gogol is beszél egyhelyütt, s amely abban áll,
hogy az ember elképzelt, kitalált hősei személyében önmagát bünteti, tulajdon
fogyatékosságait állítja pellengérre; általában meg vannak győződve róla, hogy
az író mindig csak ,eszméit fejti ki', s nem hajlandók elhinni, hogy az író
legnagyobb boldogsága az élet realitásának, a valóságnak pontos és színes
ábrázolása, még akkor is, ha ez a valóság nem esik egybe egyéni szimpút iái
val." Igen, ezt a "kritikus urak" s míndazok, akik "az irodalom elrnéletével"
foglakkoznak, többnyire nem értik, vagy nem akarják érteni. Az író művész, és
múvészetet kíván alkotni; költészetet, nem pedig elméletet - mint Victor
Hugo mondta,

Persze ezzel a "költészettel" is rengeteg a félreértés; még több a mit sem
tudó tudákoskodás félremagyarázása. A költészet azon nyomban asszocíálja a
"képzeletet"; a képzelet pedig a köztudatnak legalábbis egy részében olyasmi,

• vísszacrrnékezésck és levelek. Gondolat Könyvlda:dó. 1963.
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mint szárnyalás, el rugaszkodás a valótól, kitalálása valami olyasminek, ami
nincs és nem is lehet, és így tovább. Holott ilyen értelemben való fantáziája
csak a di lettúnsnak, meg a rossz regényírónak van. Az igazi regényírónak több
nyír« "nincs fantáziája". Nem kitulál, hanem a meglevőben megtalál. Arany
Júnosnak sem volt fantáziája, moccanni sem tudott a híres "epikai hitel" nél
lu.L Turgenyevnek sem volt fantáziája. "Meg kell vallanom - írja - sosem
vetemediern arra, hogy .alakot teremtsek', ha kiindulópontomul csupán egy
eszme szolgált, nem pedig az élő személy, ak inek egyéniségéhez azután foko
zatosan hozzúkevertern, hozzáillesztettem a megfelelő elemeket. Nincsen erős,

sza badon szárnyaló fantáziám, mindig szükségét éreztem a valóságos talajnak,
amely szí lárd alapul szolgál dépí.eimnek." Lehet, hogy sokak számára kiáb
rándító igazság ; de mit tegyünk? - ez az igazság. Talán nem egészen álta
Iános érvényű, de bizonyos, hogy majdnem általános érvényű. Tolsztoj rnond
ja egy helyütt: "A képzelet a természet tükre; magunkban hordjuk, és a ter
mészet rajzolódik ki benne. A legszebb képzelet a legtisztább és leghívebb
tükőr; ez az, amit úgy hívunk: géniusz. A géniusz nem teremt, hanem újra
rajzol." Vagy talán, pontosabban: újrarajzolva teremt, újrateremt. De nem
semmiből teremt, és nem olyasmit, ami nincs.

Tükröz, újrarajzol. újrateremt. A teoretikus, a szisztémák embere azt kí
vánja: rajzolja újra a dolgot úgy, hogy módosítja, példázatcssága érdekében.
Esetleg idealizáljon egy kicsit, esetleg torzítson: mást csináljon az anyagból,
mi nt ami az anyag maga. Teremtsen. De az 'igaz! író a teremtést a dilettán
sokra hagyja; ő maga szerényen beéri az újrateremtésscl. Egyszerűen nincs
módja másként eljárni. Nincs rnódja "megtagadni személyes benyomásait",
vagyis művészi értelemben hazudni. Meggyőződése szerint a művészi hazug
ságot még a nemes erkölcsi szándék sem igazolhatja; rnert a 'hazugság akkor
is hazugság, ha kegyes; és a cél nem szentesíti az eszközt. Turgenyevvel szem
ben is támasztottak efajta igényeket; így felelt rájuk: "Alakjaimat én úgy
rajzoltam, ahogyan gombát, levelet, fát rajzolnélk; szemembe ötlöttek, s neki
láttam lerajzolni. Megtagadni személyes benyomásaimat, csak azért, mert irány
zatossághoz hasonlitanak: ez mégis furcsa és nevetséges lett volna." Épp oly
nevetséges, mint azért tagadni meg, mert nem hasonlít Irányzatossúghoz.

Szinte megható, ahogy nyomban hozzáteszi: mindezt nem azért mondja;
mintha nagyszerű írónak képzelné magát. Nem; egyszerűen csak író, és mert
1;'Ö, nem lehet más álláspontja, rnint "az igazság mindenokf'ölött". Eltérni az
általa meglútutt igazságtól? - erre az igazi író csak egyet mondhat: non
p()~SUr;LUS.

Lehet, hogy ügyetlenkedtem műveimben - mondja. De csalni sose csalt,
és ruvaszkodni sose ravaszkodott. S ha egy kicsit talán .Justábo" is volt a
;.;:C'lleténél (ahogy annyiszor mondja magáról; és lustasága olykor talán csak
a kót.Iak is ágú bo l származó lankadtság volt: termő talaján kívül a fa lombja
sem oly életerősen zöldel); ha az Irodalrní fejlődés, Tolsztojban, Dosztojevszki
ben egy lépessel túl is ment rajta: - művészetét és mesterségét változatlanul
helycsen és termékenyeri látta. 1876-ban egy fiatal író fordult hozzá tanricsért,
út mutatásért. Amit erre Turgenyev felelt, az "objektív" írásmódról, azaz va
lójaban az epbkúról, és a saját .mumkamódszeréről", az örökérvényű tanács
minden fiatal regenyírónak.

"Ami azt a kérdését illeti - írja - van-e az ön tehetségében objektivi
Lis. erre azt válaszolhatom: ha egy emberi arc, egy idegen élete tanulmányo
zúsa jobban érdekli, mint tulajdon gondolatainak és érzéseinek kifejtése; ha
ncldául kellemesebb feladatnak érzi, hogy hitelesen és pontosan leírja valaki
nek, vagy valaminek a külső alakját, mint azt, hogy tetszetősen és élénken
kifejtse, hogy ön mit érez annak a valakinek vagy valaminek a láttára: 
akkor ön objektív író, és bátran nekivághat hosszabb elbeszélés vagy regény
megírásának Ami a táradtságos munkát illeti: kitarto, fáradságos munka nél
kül bizony minden művész csak dilettáns marad; nem szabad az úgynevezett
i hl et átszellemült perceire várni; ha megjönnek, annál jobb, de dolgozni min
denképpen kell. És nemcsak művünket kell úgy kidolgozni, hogy azt fejezze
ki, amit ki akarunk vele fejezni, olyan mértékben és olyan formában, ahogyan
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elképzeltük. ezen a munkán felül olvasni is kell, tanulni megállás nélkül, be
hatolni a bennünket körülvevő jelenségekoe, nemcsak felfogni kell az élctet
mínden megnyilvánulásában, hanem meg is kell érteni, meg kell ixmerni a
törvényeket, amelyek mozgatják, ha kifelé nem is mindig láthatók; az esetle
gességek játékán túl el kell jutni a típusig - és mindemellett hűnek kell len
ni az igazsághoz, nem szabad beérni a fölületes ábrázolással, kerülni kell a
görögtüzet. a hamis hatásokat. Az objektív író nagy terhet vállal magúra.
erős izmok kellenek elviseléséhez ..."

A könyv anyagát Zöldhelyi Zsuzsa válogatta, Török Endre írt hozzá jól
tájékoztató előszót; a fordítás Szöllősy Klára munkája: szép, élvezetes. értő

és művészí munka, mint Szöllősy Klára fordításai általában. Egyetlen kérdé
sem volna - fordítóhoz ? íkon.troll-szerkesztőhöz ? szerkesztőhöz ? - éspedig:
az a bizonyos város, ahol Pauline Vianlot tartózkodik 1847. novemberében, és
a könyv 137. lapján, vajon rníért "Dresden", mukor magyarul Drezdanak
hívják?

Végül egy megjegyzésem a [cgyzctekhez. A 131. Iapon Turgenyev ..lefek
véskor de Maistre gróf könyvét olvassa: Utazás a szobám körü!." A jegyze
tekben ezt látom: "Maistre, Joseph de, a nagy francia forradalom idején
a monarchísta ellenforradalmi erők egyik ideológusa." Csakhogy a Turgenyev
említette könyv nem ettől a konzervatív politikus-ideológus Joseph de Maistro
től való, hanem a másik de Maistre-től, Xavier-től.

*
Turgenyev után Fontane: nem kevésbé lebilincselő olvasmány.'
Beül az ember egy vasúti fülkébe; csakhamar útitársa akad. Eleinte ide

genkedik tőle, ellenszenvesnek találja, később mogszokja, sőt meg is kedveli;
végül megszereti, becsüli; és sajnálja, hogy vége az utazásnak, melyen gazda
gabbá vált egy kivételes embernek nemcsak az ismeretségével, hanem, szinte
észrevétlenül, szerény, egyszerű, de mély és alapos tudásával is. Nos, így vol
tam én Fontanéval.

Ahogy nekifogtam leveleinek, kezdetben, fiatalságában, esztendőkön át
úgyszólván semmit sem Ieltem benne, ami rokonszenvet váltott volna ki be
lőlem. Elég laposnak találtam, és elég érdektelennek. Egyénisége inkább ta
szított, mínt vonzott. ,És nem azért, amit ő maga is elismert 'magáról: hogy
nyers, megfontolatlan, "túlságosan durva és pallérozatlan", magyarán mondva
faragatlan. Nem; az a nyerseségnek, a faragatlan kedólyeskedésnek, a szögle
tességnek egy egészen sajátos faja volt, sajátos Jégkörrel ; valami, amit sehogy
sem értettem, és csak az élet végéről visszatekintve kezdtem megérteni, akkor,
amikor sokkal nyersebb változatától már maga az öreg Fontane is szenvedett.
Valami porosz szaga, porosz akcentusa volt ennek a gróbiánságnak, S e leve
lezés egyik emberi élménye: végigkísérni Fontanét azon az úton, ahogy, vál
tozatlan ragaszkodással hazáj ához, egyre inkább szembekerül ezzel a porosz
sággal, s ennek is legvísszataszítóbb, Iegagresszívebb, Iegpökhcndíbb és korlá
toltabb formájával, a "borusszizmussal".

De mindez csak egyik része a dolognak; van egy másik része is. A fiatal
Fontane hangos, ajtóstul-házba-rontó modora, az élet végéről visszafelé néz
ve, mintha némileg kompenzációs jellegűnek tetszenék. Harmincöt esztendős

korában írja Stormnak: "Természetem szeri.nt nyflt, becsületes, nem alakos
kodó, élénk, a pillanat befolyása alatt álló emberfia vagyok. Még mindig nem
tanultam meg, hogy kordában tartsam magamat." Tudjuk: apai ágon is, anyain
is francia eredetű; fölmerül a gondolat: hátha nem is porosz szögletcsségről

van szó nála, hanem a pezsgő francia kedély ki-kicsapó hevességéről. De
megvallorn, nem éreztem benne f'ranciásságot.; ez a levelekből ktrajzolódó fi
gura vaskosan volt északibb, németesebb. Az öreg Fontane felől nézve inkább
egészséges természetességét vonnám kétségbe. A ,hangosság, harsányság, he
vesség páncélja talán sebzékény lelket takar. Ez a "természete szerint nyílt,
élénk, a pillanat befolyása alatt álló" és a jelek szeririt nem mindig "sza
lonképes" módon társalgó fiatal férfi azért mutatkozrk kifelé olyannak, ami-

• Theodor Fontane éIete levelekben. Gondolat l<'önyvkiadó. 19'62.
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lyennek látszik, mert belül korántsem ilyen. A nagy hang nagyon is érzékeny,
labilis idegéletet leplez. És most már azokban a megjegyzéseinek egyértelmű

ségében is kételkedem, amelyekben valami kicslnylésscl beszél magáról és
múvészetéról, szüntelenül "lefelé kerekítve" magát. Ilyen is, kétségkívül; de
védekezésből is ilyen. Sokat beszél arról, hogy az egész irodalomnak csak egy
haszna és értelme van: a megélhetés, a pénzkeresés. Az irodalom, mint meg
élhetési forrás: ezt hangoztatni nála valahogy olyasmi, mínt pajzs emelése
az, azok, vagy egy olyan mentalitás ellenében, amely valóban nem látott egye
bet az irodalomban, illetve Fontane írói működésében, mint megélhetési for
rást. Az egyszerű, kedélyes, nyűgös, túlérzékeny öregúr alapjúban véve bo
nyolultabb lélek, mint amilyennek látszik, s főkérit rnint amilyennek mutat
kozik. De a kedélyes, faragatlan fiatal férfi is bonyolultabb, úgy látszik.

Igyekezett nem mutatni, és humorral, polgári szabályossággal. a maga fi
gurájának "megjátszásával" leplezi, amit talán egy kicsit röstellt is, de ugyan
akkor nyűgösen föl-fölpanaszolt is: hogy "a magafajta ember teljes idegéletet
él", S ehhez a "teljes idegélcthez" társul tehernek valami furcsa önbizalom
hiány; ahogy ugyanabban az 1862. júniusából való, feleségéhez intézett levél
ben olvassuk: "Belső életet élő ember mindig felindulásban és cselekvésben
el. mindig ebben a félelemben: .Mi lesz ebből? Milyen könyvre van szüksé
ged ? Kinek kell még írnod? Ki tud valamit róla? Hogyan kornponálod meg
ezt, és hogy csoporrositod azt? Stb. stb .. .' Ez a munka izgalmi része, ám
ez az izgalom még távolról sem a legrosszabb; a legkomiszabb gond: ,Nem
valami butaság fog ebből kisülni ?' Vagy a biztos érzés: .Igy ez nem mehet
tovább, ez bárgyúság, ez elcsépelt holmi !' s aztán ennek következtében lép fel
az a kívánság, gyakran már megrendült idegekkel. hogy valami mást, újat
csináljunk a régi helyett." Sajnálja, és sajnáltatja magát, az "agyonhajszolt
embert"; pedig amikor mások a toll letevéséhez készülődnek, ő akkor írja meg
java munkúi t. Mintha nagyon rnélyen leplezett lelki életből fakadnak föl nála
a rnuvószet, olyan rétegelken át, amelyeket ő maga halmozott a forrás fölé. De
ezt is úgy csinálta, hogy senki se lássa; még panaszai is ürügy-panaszok, lep
lezrii a legigazabbat, ami talán ki se mondható, hacsak nem a műben, a mű

által, a mü megalkotásával. A műével, amely mindebből a lehető legkeve
sebbet árul el; egyáltalán nem akar elárulni belőle semmit. Az élet - írta 
nem a nagy érzések zsibvására, hanem hétköznapi lakószoba.

A mű, a művészet: erről Fontane is nagyon sokat tud és nagyon sok meg
szívlelendő szót ejt leveleiben. Az "esztétákról" neki is megvolt a véleménye.
.,A finoman érző laikus bírálata mindig értékes, az iskolázott esztétáé a leg
többször teljesen értéktelen. Az eszteták mindig mellélőnek, nem tudják, gyak
ran sejtelrnük sincs róla, hogy tulajdonképpen miről is van szó. A 'költészet
múvószetébcn, amennyiben ábrázoló és plasztikus, ugyanez a helyzet. Bizonyos
körűlmények közott a gondolati tartalom lehet a lényeges, rendszerint azon
ban nem az. És él bölcsészek mí.ndarról, amiben a .mcgf'orrnálás' a lényeg, os
tobaságokat beszélnek. Semmi érzékük nincs a fődolog iránt."

Ha van antiromantikus regényírói magatartás: az övé az. "Én a kicsit 
írja - ugyanazzal a szeretettel tárgyalom, mint a nagyot, mert a kis és nagy
dolgok közöt tí különbsóget nem nagyon hagyom érvényesülni; de ha egyszer
valóban valami nagyra bukkanok, úgy egészen rövid vagyok. A nagy önma
gáért beszél, nincs szüksége rnűvészí előadásra azért, hogy hasson." S egy rná
sik fontos megjegyzése, egy regényével kapcsolatban: "Szárrnomra fontosabb
volt a jellemek megfestése. mint maga a történet" - ami ismét egy közkeletű

balhiedelem eloszlatásához járuthat hozzá. Sokan úgy képzelik. epikus mű ese
tében a legfontosabb, szinte egyedül fontos az író számára a történet, a "jó
story", holott igazi írónál ha nem is mindig, de az eseteknek alighanem a
többségében előbb van a jellem, az keresi ki magának, az vonzza magához,
mintcgy az teremti meg történe tét, sorsát, végzetét. Jellemek nélkül igazi író
nem sokra megy a "jó mesével"; és nem egyszer előfordul, hogy a jól meg
ragadott jellem föl boritja az író előre készített tervét: elindul a maga útján,
a maga törvényei szerint, azon a pályán, amely lényének törvényeiből szük
ségképpen következik.
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A válogatás Illés László, a fordítás Kolozs Pál munkúja. A fOl'díi{", jq.
friss, eltalálja Fontaric hangját; annál inkább kiütközü: a szóp szö'/egtiil a
jó magyar "v<1lélmi", "valamiféle", "egy bizonyos", "bizonyos" helyett hasznalt.
nyelvünkben újabban kórosan elszaporodó, tömérdek "egyf<1jta": a jó macvar
igeérzék gyöngülésére valló sokszori vísszarnutatús (például: "ez jelentiíségé,
kétségessé teszi, sőt cgyszerúen rnugscmmis íti azt"); a német hu t ározn t lan né
velő olykori lclordíj ása ott is, ahol a magyarban erre semmi szük',ég i;j01d á u l :
"mindinkább egy forradalmi hangulatnak adott helyei"); s a néh.inv csúnya
,.kimondoltan"-t és "előszeretet"-et is k ií rtanárn a szövcgből.

A 131. dapon pedig a következo Iu rcsaságot találtam. Fontaile Ol,,',:éc,'
szágba utazrk ; a postakocsi tetején ül, "a forrón túzó napon egyre e,'iíseb!)c:n
sülve és dagadva", "kínos és nevetséges helyzetben"; mí ndcnk i leV, aLt hi:Z(J

dott, csak ő fő a Iorróságban, s a levegöbenkering e,gy sas. "Non soli cedr)" -
mondja magában. Vagyis: nem engedek él napnak Azért se! .,V6glil a7.onban
mégis engedtem" - folytatja.

Nos, ezt a "non soli cedo" mondatot a jegyzet a latinul nem -6r(;', !,edv~

ért lefordít ja. Ez helyes is; de miért fordítja rosszul ? .Nem nieuuc): eg!fé'diil"
- hangzik a tolmácsolás, aminek a félrefordítúson kívül még az az (,,],jr..\,;.' i,
megvan, hogy az adott helyzetben a világon semmi értelme sincs, h isz.in SZ2

gény Fontanénak épp az a baja, hogy nagyon is egyedül usz.rlodi': a ~'~()c';i

tetején. (Rónay György)

SZlNHAZI KRONIKA. Fejes Endre: .Jiozsdaiernető" cimű regényének szín
padi váltazatát mutaiui be a ThcWa Színhá,z. f;rthetű érdeklődés eZó:le meg
ezt a bemutatót. Nemcsak a viták niiatt, amelyek a reqény körül folytak. ha
l~em azért is, m irt a .Rozsáruemeto: l'alóban az újabb prÓZail';)cblnm ['gyik
legkiemelkedőbb alkotása és alakjaival az olvasók ezrei kötöttek s2Íl'béli ba
rátságot. A könyv ilyen mérvű népszerűsége már eleve biztositoü.a. a színpadi
változat sikerét, ha az csak valamelyest visszaadja az eredeti sajátos ízeít;
ezzel jól számoltak a szerzö is, meg a színházís. Nem. is sajnálja senki tolii):
ezt a sikert. Csak az lenne kár, ha Fejes Endre müvésúleg is igazolásnak te
kintené a telt liázo.kat és a darab végén felhangzó ütemes tapsot.

Fejes nyilván nem az első és nem is az utolsó szerző, aki a nyomtatott
betü sikerén felbuzdulva kedvet kapott arra, hogy bele/cóstoljon abba a sok
kal közvetlenebb silcerélrné nube, amelyet csak a szintuul tud biztoeiuini. És
ha valaki ezt felróná neki, ő nyugodtan hivatkozhatna a neves clű.iot: egész
sorára. Moricz Zsigmondra például. A "Légy jó rniruiiuiuilu)", mint uul jult,
ugyanolyan siker volt szinpadon, mint regény alakban. És az is igaz, hogy lEL

Fejes Endre 'nem csinálja meg maga a dramatizálást, előbb-utóbb megcsinálta
volna helyette más. Az elmúlt másfél évszázadnak aligha akad olyan jelentős

prózai alkotása, amelyből ne csináltak volna drámát. filmet, rádió- vagy tete
viziós játékot. A technikai civilizációnak ez is egyik l'elejárója; h0(1) sre rc:
jiik a sisritett extraktumokat. Nyilván C'gyszerűbb és kevésbé "iclörabló" négy
óra hosszat a moziban ülni és végignézni a "Háború és bekér-t, mi nt (I ha
talmas műpet végigolvasni. Csak az a baj, hogy mindez az élmény minúségé
nek rovására megy. Persze tudjuk, hogyaszinház ma már nem kultuszh?ly,
mint a régi görögöknél volt, hanem a filmmel, a-rádióval és telelJízióval egyiitt.
elsősorban az idegcsillapitó szórakoztatást szolgálja. Dőreség lenne sopánk~);Il1i

ezen, hiszen nyílván reális szükséglet az, amire ez a szór-akoztató ipar felel.
De akik hisznek a mŰL'észetben és a legmagasabb rendű emberi alkototevé
kenységnek tekintik, mégis csak annak a ritkán mequiláltuuo néhány igaz
gyöngyne k: örülnek, amely megnyugtatóan igazolja s:::ámukra,hogy azért a
nagy elődök méltó utódai sem hiányoznak.

Fejes Endre regénye, a "Rozsda temető" ezek közé az igazgyöngyök közé
tartozik. A belőle irt darab nem. Bízzunk benne, hogy az iró maga is érzi ezt.
A tényben magában nincsen semmi meglepő. A regény "nozsdatemető"izig

v ér iQ epikai alkotás. Rónay György éppen a Vigiliában irta róla, hogy bár a
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rngén;! ,,('/'(J heladja meg egy kisregény terjedelmét, de sűrítetts.5gc folyiin
lcagy epikus arányok e mlékét hagyja az olvasóban". Ez csak úgy lehetséaes,
horm a regényben szinte nincs kihagyható mondat, és .1dent6sége van minden
.if'h:6nck. Mit adhat ebb61 egy még olyan hossl:ú színpadi e16adás, arnrl»: amel
lett nem is drámai igénnyel iródott, tehát nem a reaénu valamelyik különösen
siiritet t forrpont ját emeli ki. hogy azt a dráma törvényeinek megfele16en ki
t.ont va és elmélyitve, ·a rniija] saját nyelvén mondja el azt, amit a rraénu a
ir.o.q« sajátos műfaji eszközeivel közölt, hanem egy nnrrátor és vagy két tucat
icle n.»: seqüséoérei cwk a regényt meséli el zsugorított formában. Még hWlU
ján, ha a néző előz61eg olvasta a regényt. Akkor al: emlékeiből ki turljq eg';
sl:iteni a látottakat, az ismerős párbeszédek eszébe .iuttatják az árnyaltsáqokat,
a iello mek: és az nlakokat körülvevő légkör gazdag színezettségét, nme17wt ol
vasva annuira méltányolt. Aki a207;!.ban a s::inpadon találkozik elős:;ör It mú
rel, az csupán a regény (kétségkivül gazdag és változa.tos) mesé.iével és egy
ncmó eousikú, tipizált figurával ismerkedik meg.

A jobb megérthetőség érdekében Fejes Endre igyekezett a regény 11linden
irmtosabh ('pízódját szinpadrn vinni. Ezek a többnyire !círmásjelenetek n3On
hnn csak a vázit adhatják a cselekménynek, 'az atmos.-férájá ból úgys-:álván
srramit, Hol marad például Pék Mária ostrom e16tti vidékre menekülésének
c ninnr« .1r>11emz6 és nlu sokatmondó valósáfln a sZÍ"np['di m('m)[:ló.~ítástól. És
a Pél, Mríria haJálát követő szivfacsaró döbbenet, amelyet a sok, áUitólag csak
..negativ" fi(llmí1Jó! kivált, típusokból eqy szempillantás alatt érz6 és szenver\ő

cm bc reklcé rúttozta: ntt. őket. Az öreg Zenunt halála. ami a regénylJPn szil'en
iil6 miniatűr traqédia 1)olt, a darabban ostoba balesetté egyszeriís,'jdik. És le
hetne még folytatni. Talán még csak egyet. A történet egyetlen sebezhető

<on: ÍC1 écésem szerint ac; a dikció, amelyet a fiatal Zentay intéz Hanciter
Ja.ni hoz, mielőtt az a halálos csapással lete1'itené. Ezt már a regényben is
kissé .. fals"-nak. túlzottan didaktikusnak, mintegy "írói. beleszólús"-rwk érez
t cvn. il s,íllrJadnn méq retorilwsnbbá válik ez ct dikció, (amelyben Zenuru
CI mü17rUid;-s hiányát és a laza erkölcsöket kéri számon a Hábetler gyerekek
1(1). 17iszrn fl sz;nnndon meg.ielenített alak jelleméb61 még kevésbé folyik,
0;1'11 n regénybeliébö1.

Persze mindezek a. kritikai észrevételek egyáUalán nem .ielentik azt. hogll
(l darab az elmondottak ellenére nem lehet siker. Srerencsére a regény elég jó
ahhoz, hoqy még ilyen kizsigerelt formában is marad. benne annyi hiteles iro
tl aí.crn, amennyi egy átlagosan .ió szinhá.zi estéhez elengedhetetlenül szükséges.
A:: olalolk hús-pér megjelenése is megteszi a maoáét. Csak Fejes Endre ne
'domi<'. hn9!1 fl r('génnyel ekDivalenset al.1wtott..És mindiq gondoljon arra, hogy
:~()r:. alcit: otuc n. s cer-neu.el és m'.:qértéssel fogadták els6 regényét, és a rrgén1J

;cc(l,',;;rt most. (J .színllázbrI is elzarándokolnaTc, új, a "R,nzsdatemetö"-hö: méltó
mlivel várnfIk tőle. R.egényt, vagy darabot. de akkor valódi és más eleve szin
pad I'U termett darabot.

II Thália Színház úgyszólván teljps szinészgárdáját mozgósította a ren
(/I'te,1 szerepló mC'gjelenit.ésére. A színészi teljesítmények köcdil messze kim a
tPs/i.l<: Horrú.th. Teri Pék Mária nlo.kitása. Túl a s zintuuli SZölJeg adta lehctir
sl'(J0kr(], 6 valóban a regénybeli Pék Máriát testesítette meg. Sajnos, nem
'nrmrU'ntó cr ugyanez Szcbó Gyuláról, aki az i.dősebb Hábetlcr János szrrepé
hon éppen forditJ'a, még a színpadi s:öv'.:gen ís innen karikírozott. Madaras
József adó" marad Hábetier Jani vad indulataival. A Hábetler lányok egy
sík1:[!l.'. a »o}: b'::iil csak a szaxofonos En'in /tHe Ips t5bbé-kevésbé. De ezt
már talán az alTwl11l'Ls szinészek hiánya ismagyará.:za. Már ismét kitűnö
/"'.'''':''<; KáToly az öreg Zentay, Soós Edit Csele Juli és Polónyi Gyöngyi a
tici a! Releli Kató szerepében.. A kisebb szerepek: hordozói (sokan vannak még)
dtatában a helyükön vannak, A. diszlet egy szerencsétlen ötlet megvalósitása,
hár;n. .. .muire indokolják is esetleg a takarékossági szemponto/c. Ennél a se
reút is . Sc ab~ztrakt ócskavas reminiszcenciánál (amely különben is csak a legel
ső és legutolsó jeknetnél indokolt) egy egyszerü koromfekete háttér is jobb
leli nolna. (Dol'omby Károll!>
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K~pz6MűV~SZET. Jelenkori brit festészet. Az Ernst múzeumban októ
berben XX. sz.-! brit festők munkáít láthattuk, "Én pótolhatatlan tárgyak szál
lítgatásának általában nagyon ellene vagyok, minden utaztatás risico", - jelen
tette ki a közelmúltban - Csontváryval foglalkozó érdekes nyilatkowtában 
Fülep Lajos professzor. ("Kortárs", novemberi szám.) Úgy látszik, a kí áll ítás
anyagát összeállító angol szervek is hasonlóképpen gondolkodnak, s a Buda
pestre küldött anyag zöme nyilván ezért volt váraécozásainknak alatta maradó.
Maradéktalanul szép volt azonban a mai angol piktúra nagy mcsterének. Ben
Nicholson-nak I949-ben festett képe, amely mind színei, mind kompozíciója
alapján Juan Gris, Braque munkáival vetekszik; tetszettek Graham Sutherland
munkái, és jól hatott a nonfiguratív művészek terme. Igen tehetséges, érzé
keny, kulturált művészek vannak közöttük. mint például Alan Davie, akirick
teljesen absztrakt "Kedvesem, költenek a madarak" című képe tele van vidám
hangulattal, bájjal, friss ízekkel. De jó volt megismerkedni Peter Lanyoil.
Roger Hilton, William Scott és más kitűnő, elvont formanyelvű művószc'c

alkotásalval is. Szerepelt a kiállításon az angol absztraktok legnevesebb kóp
viselője is: Pasmore, de nem jellegzetes rnűvével, hanem egy egcé;zcn korai
dolgával. Szívesen lóttunk volna Wyndharn Lewis-tól is valamit (semmi scm
szerepelt tőle, holott - például - a T. S. Eliotról vagy a nagyköJlönö
ről: Edith Sitwell-ről festett portréját örömmel ismerte volna m.:g eredetiben
a magyar kőzönsóg), érdekes lett volna Sutherland arcképe Sir Winston Chur
chíllről, vagy Freud Zsigmond unokájának: Lucien Freudnak a nagy lírikus
ról: Stephen Spendar-röl festett arcmása.

Olvasóinkat bizonyára érdekeini fogja, hogy az egyhúzművészctbcn is tc
vékenyeri résztvesznek a közelmúlt és a jelen legjobb angol művészci: Henry
Moore "Madonna a Gyermekkel" című szobra a Northampton-i székesegy
házban áll, Sir Jacob Epstein munkáí közott is szerepel egy Madonna-szebor.
továbbá egy "Ecce Homo" és ügy "Krisztus rnegdícsőülóse", Sutherland 1944
ben egy Northampton-i templom részére megfestette Krisztus kcresztnarálát,
nemrégiben pedig egy fahszőnyegct készített a Covontry-í dóm részére, - a
mísztíkus Stanley Spencer egy sor bibliai tárgyú képet alkotott,közöttük a
"Feltámadás"-t és a "Prédikáló Krisztus"-t.

Szentendrei kiállítás. I928-ban, 35 esztendővel ezelőtt létesült a szeritend
rei művésztelep. Ebből az alkalomból - Haulisch Lenke rendezésében - ki
állítás nyílt a Ferenczy Károly múzeumban. A kiállítást lényegesen jobbnak
tartjuk az elmúlt évieknél. Míg az előző években jelentős részben olyan mű

veket szerepeltettek, amelyeket a kvalításos (és sokszor nem is annyira kva
lításos ... ) unalom jellemzett, addig most a rendezés bátrabb, merészebb volt.
Már a folyosón látni lehetett pár emlékezetes rnunkát (Vajda Lajos, Bene Géza,
Szántó Piroska), ezután következett az első terem, Vajda Lajos két je
lentős képével. Az egyik egy ikon-hangulatú önarckép volt, nagy ogyszerűsé

gével, derengő színeivel, koptatott Iaktúrújának rniszti kus hatásával. Vajda
Lajos néhány munkája a közőnség fogékonyabb részéből móly rezonanciát vál
tott ki. E nézök megéreztók, hogy a több mint húsz éve halott mester a leg
tisztább és legerősebb egy~niségek közül való volt, - olyan alkotó, aki mű

vészetében nem tudott megalkudni, nem tudott (és nem kívánt) engedménye
ket tenni. Vajda munkáínak szornszédságában Korniss Dezső hibátlanul artisz
tikus két kompozíciója és a tavaly történt hazatérése óta itthoni túrlaton elő

ször szereplő Bálint Endrének két - éi kiállítás legszebb munkái Iközé tartozó
- olajfestménye függött, Czóbel Béla nagy vásznán a tárgyak látszólagos ha
nyag összevisszaságban, lompos rendetlenségben helyezkednek ol, - valói.i
ban a bársonyos, puha sejtel.mes, színfoltokból kibontakozó szerkczet mestc
rien tudatos. Czóbelné Modok Mária majdnem elvont képekkel szcrepe}, e7.(;:~

azonban természeti látványok végsőkig való leegyszerúsítéseí ; a tragikus sor
sú Nicolas de Stael. festményeivel rnutatnak némi rokonságet. Barcsay mester
- a kíállítás kis méreteihez képest - jól van képviselve. Már kevésbé mond
ható el ugyanez Kmetty Jánosról, akinek sokkalreprezentatívabb képei sze
repeltek a nyáron a Nemzeti Galériában rendezett magángyűjtő-kiállításon.

A szentendrei festők között egészen külön helyet foglal el Paizs-Goebet Jenő,
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cl maga fantasztikus álomvilágával. amelynek naivitása azonban nemegyszer
irodalmias, keresett, - hiányzik belőle az a művészi szuggesztdó, amely oly
lUgg:,Ú teszi Henri Rousseau, Csontváry, Chagall vagy a grúz Piroszmanisvili
muvészetét.

* * *
Brummer József emlékezete. Ossipe Zad kine-nak, az orosz származású,

['.'1 évszázada Párizsban élő kiváló szebrásznak érdekes nyilatkozatát közölte
nemrégiben egy párizsi lap. A 73 esztendős mester - akinek a második világ
háború szcnvedéscit kifejező rotterdami ernlékrnűve, Orphcusza, Hódolat J. S.
Bachnak címűkompozíciója, Francois Mauriacról 'készített bronz szoborport
rója és egyéb munkái az elmúlt évtizedek plasztikai művészetének logjelen
tősebb eredményei közé tartoznak - sok érdekes dologról beszélt az őt meg
in tcrjuvoló újság írónak: Paul Eluard-ral való barátságáról, a fiatal szovjet
költők (Jevtusenkó, Voznyeszenszkij) iránti rokonszenvéről. Rodinről. "akivel
il mai szobrászok nem sokat törődnek, pedig ő nyitotta meg a modern szobrá
szat kapuit" ... Említi Zadkínc, hogy ifjúkorában volt két magyar ismerőse

is, magyar barátai olykor Ady-verseket olvastak fel neki.
Zadkine beszél még egy Brummer nevű szobrászról és régiségkereskedő

riil: "Az ő révén találkeztam először az óceániai és afrikai néger :művészettel,

arnelv pályámat jelentősen befolyásolta. Brumrner rengeteget jött-ment ...
Egyszer csak (egészen pontosan emlékszem a részletekre is) a boulevard Ras
pail 6. szám alatt nyitott egy régiségkereskedést. És mi volt akirakatban ?
Eredeti néger maszkok. Egyikünk a másik után ment el Brummer kincseit
rnegcsodální. A néger művészet megbűvölt bennünket; nemcsak engem, többek
kijzött Picassót is ... Brummer sohasem felejtkezett el a szebrászokról (ő ma
ga is annak indult), kiáll ításhoz, szóhoz juttatta a fiatalokat, köztük engem is."

Brummer József - akiről Zadkine sok-sok esztendő távolából is lily me
legcn emlékezik meg - magyar ember volt; a század elejének egyik legna
gyobb rnűkorcskcdője, amellett azonban az új rnűvészet egyik heroldja és szer
vezője is. 1883. október 22-én - 80 esztendővel ezelőtt - született Zombor
bélY'. : Ferenczy Bénl visszaemlékezése szerint apja igen szegényember volt
(scf'édmunkás), aki sok gyermekének neveltetéséről igen nehezen tudott gon
doskodni. 1905-ben a nagybányai szabadiskola növendéke volt Brurnmer, Réti
István korrigált neki, - innen került ki Párizsba, ahol Matisse legelső tanít
ványai közé tartozott. Zadkine jól emlékezett: előtte Rodin-nél tanult szobr á

SZ8tOt Brummer, közben azonban a készülö szobrokhoz márványt is faragott
mcsterének. Párizsi tartózkodása első időszakában a Iegnagyobb nyomorban
élt: k álvhajavítással, fűtéssci és modellüléssel tett szert pár frankra. Czóbel
Béla emlékczése szcrmt újságót is árult, míndent vállalt, csakhogy egy kis
p.};}zh:?z jusson Életében a fordulat ott kezdődött, amikor egy japán famet
szeteket árúsitókis boltot nyitott. Hamarosan a legjobb nevű és Isgtekinté
lvescbb műkereskedők közé emelkedett Brummer; egyik mecénása lett a vá
mos ROllsscalL~nak, aki 1909-ben érdekes portrét festett a karosszékben ülő,

~iitét ruhát és fehér inget viselő, cigarettázó, markáns areú műkercskedőről.

Rousseau és Brumrncr kapcsolata igen szívélyes volt; kitűnik ez azokból a
Rousseau-levelekből, amelyeknek címzettje Brummer, és amelyek Apollinai
re ..Les Soirées de Paris" című folyóirata 1913. január 15-i számában jelen
tek meg.

- Brumrner később Amerikába került. Galériát nyitott New Yorkban, üz
lete rövid í dő alatt a legelsők egyike lett. De Réti István, Rodin, Matisse egy
kori növendéket nem csupán a nyereség érdekelte: ő rendezte meg 1924-ben
a második nagyobb amerikai Matísse-kiállttást, amelynek katalógus-előszavát

m'lg1 írta. Galériújában állított ki a 20-as és 30-as években Maillol, Jacques
Villon. a román szobrász: Brancusi, Czóbel Béla és több más kiváló művész,

Brummer az akkori avantgardista, ma már klasszikusnak számító művészek

nek nyújtott támogatásával bejegyezte nevét a rnűvészettörténet oldalaira. 1945
ben halt meg dollármilliomosként New Yorkban, halála előtt pár héttel még
levéllel kereste fel fiatalkori jóbarátját, Czóbel Bélát.

E pár adattal kívántuk kiegészíteni Zadkine mcster szavait.

759



Megjegyzés az új Ferenczy Károly-könyvhöz. Genthon Istvánnak, kiváló
művészeti írónknak Ferenczy Károlyról, a nagybányai művószck lcgn2.g/obb
járól írott rnonográfíúja az 1963-es esztendő egyik legszebb, legjobb mü'.,i'S"2ti
könyve. (Képzőrnúvészetl Alap kiadása.) A szerző összes erényei mcgtéd<ilb
tók a ikifog.ústalan nyomdatechnikai kivitelezésü könyvben: a tárgy fiil{'n:"'c
ismerete, a kénelemzések finomsága, a stílus csiszolt gondossága, A kii,C\ y:\
gén található. három és félszáz festmény leírását tartalmazó oeuvrc-kutalógus
külön nagy órtéke Genthon munkájának.

Egyetlen ponton nehéz egyetérteni Genthon Istvánnal: ott, a hol arról be
szél, hogy Ferenczy Károly örökösei azok a művószck. akik ei"yk(;r il

Gresham-kávéházban gyülekeztek, s akuknek hangadó képvisclóí a [esU;'
író Bernáth Aurél és a szebrász Pátzay Pál voltak a múltban (s i;k
ma is). Véleményünk szerint a modern művészeti törokvósek ellr-n é\'
tizedek óta szívós és heves hadakozást folytató Bernáth és Pátzay aligha te
kinthetők Ferenczy Károly szellemi örököseinek Hogy miért. ennek biZ')n::'
tására hadd idézzük Ferenczy Valérnak atyjáról írott, Baurngarton-jufalomrn»!
kitüntetett könyvét. (Fereczy Valér: "Ferenczy Károly", Nyunat-I: i arlns. 1n:q,)
Itt a következőket olvassuk: "Apám ... számtalan vonatkozásban mC~~'nut0tl'l

hajlandóságát és képcsséget arra, hogy a modern törekvésoket ... megé:·Csc.
mé ltányolia." (92. old.) .,A maga st ílusán kívül álló, szélsösógoscbben új íto
törekvéseket is rnéltúnyol ta a müvészetben. Ez szorosun összcrüuuöí t cg,:,'n:cé-
gével, amelyben oly fontos szerepe van az eredetiség. újszerűség szcreteténok.
Nyomatékosan vallotta azt a felfogást, hogya kiváló müalkotásnnk éplJoly
mértékben 'kell meglepőnek lennie, mint meggyőzőnek." (94. ol d.) .,Mcsszem A



nően volt képes a szélső-modcrn, forradalmi törekvéseket méltatni cl lcl'P'?"',
művészetben." (95, old.) Nagyon érdekes az a levél, amelyet H1l3/14, telén Fe
renczy Károly Valérhez intézett. Ebben Béní művészi fcilődéséről van s76.
aki akkoriban rnesszire eltávolodott a naturalizmustól. olyan irányban, Dmelyc\,
akkoriban a múvészek röviden "neó"-nak neveztek. Ferenczy Ká rolvt nem
aggasztották a Bénit ért "szélsőséges" hatások: "Bennem is különben elég
neo hajlam és appreciáló képesség van ... Az én rnost bevégzett "ldo:-Y! 
eddig a legtöbb emberem ideálja - nekem túlkevéssé neo", - írtn e 12'/21
ben. Így aondoükozott Ferenczy Károly kora újító rnűvészí törokvésef rót . .
Bernáth (és Pátzay) viszont?.. A "Nemzet" círnű napilup 1937. nov, 2~-i

száma Bernáth Atrrólnak a párizsi világkiállítás kópzőművószotí tá rIut ár-ó l sz"
ló nyilatkozatát közölte e hosszú címmel: "Megbukott a modern francia fps til
iskola a párizsi kiállításon. - A komoly művószet elfordul Picasso-Matissc
í ránvzatától", Bernáth itt kijelenti, hogy Picasso és Matisse képei a közönség!'"
"teljesen kiábrándítóan hatottak" (? t). - ,.szinte elképzelhetetlen. hogy mi
volt a varázserő, ami követőket szerzett Matisse-nak", akinek "ügyc,!<:ccJés n

lelepleződött". E nyilatkozatban és a többi értetlen, ingerült ál1:ísfoglalásb:m
egy olyan merevkonzcrvattvizmus és új akadémizmus oroararnja foga lmazódik
meg, amely - véleményünk szer-int - merőben idegen Ferenczy Károly in
tencióitól, az ő - művészeti és egyéb kérdésekben tanúsított - nemes tolc
ranciájától. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (B e s z é l g e t é s T a m á s A l a j o s s a I.) Közel
egy eszteruieie beszélgettünk utoljára Tamás Ala.1ossal, a Kapisztrán Kónl.')
és Zenekar karnaoyával. a neves zeneezerztniei. Most újra felkerestük. z"e
bünkben az előre elkészített kérdésekkel, hogy megkérdjük, mi mindent ho
zott s mi mindent nem váltott be az elmúlt tizenkét hónap.

- Nem szeretek előre elkészített kalodában iilni - pillantott a Icérd;,
sekre Tamás Alajos. - Ilyenkor gyakran meggyőződése ellen beszél a kérric
zett. Lám, az első kérdés most is az, "Mi a véleménye az egyházzene f"J7C'
déséről ?" S nekem erről egyáltalán nincs és nem is lehet véleményem; szeri:J
tem ugyanis az egyházzene nem fejlődik, inkább világszerte visszafej!őditc.
Legjobb esetben azt mondhatom, hogy kutatunk az új lehetőségek között. Ke
ressük a megoldás és az alkotás útját. A szeriális és egyéb széttört. m ozc
ikszerii komponálási módok egyszerűen hallgatásra kényszerítik egyhází ze
nész művelőjüket. Mert melyik műforma az egyházzene legnagyszerűbb hor-
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dozója? Nyilván az oratórium. Vajon lehet szeriális orat6riumot komponálni?
Nincs az első pillanatt61 ellentétben a szeriális technika és az oratio, az
imádság? .

- Alighanem minden nyelven lehet imádkozni - vetjük közbe.
- Ez így van. Talán az analógia nem volt egészen kifejező. Vessük fel hát

egészen nyíltan a kérdést: A mai komponálási módszerek, általában a modern
nek nevezett forma alkalmas arra, hogyadequat kifejezője legyen a tartalom
nak? A klasszicízmusban a vokális kompozíció mindig .0. szöveg lebkét adta
vissza. Kifejezhetjük azt most is ezen a fellazitott és kimért hangsoron ? Én, a
magam részéről, erre képtelen lennék. Változatlanul azt vallom, hogy valami
nagy forradalmi megújulásnak kell következnie. Talán önmagán belül, a nép
nemzeti hagyományokból kell megújulnia korunk zenéjének. Én mindenesetre
arrafelé kerescélek. Ennek terméke magyar passióciklusom első része, a Pé
ter sirása. Ebből a forrásból szeretném - népi szöveg alapján - megírni a
második részt is. Mulatság Pilátusnál, ilyesvalami lenne a címe. Ehhez ha
sonló második teroem is: a magyar oratórium-ciklus megteremtése. Régi gon
dolatom, hogy valamiféle módon meg kellene teremteni a magyar gregoriánt
is. Erre sosem kínálkozott jobb alkalom! Talán ünnepkörök szerint kellene
kidolgozni a vábtozó részeket. A hivek bi;'onyára hamar megtanulnák és szi
vesen énekelnék az ilyen miséket. Segítsl gükre van a magyar zenei hagyo
mány is, amely telisteli van rubatókkal. Ki kellene választani a "ragadós",
könnyen megtanulható formákat. Szerintem a rubato-forma valahogy a ma
gyar néplélek kifejeződése.

- Az egyházzenei áhítatok is alkalmasak az egyes ünnepkörök hangula
tának és mondanivalójának elmélyítésére. Dvorak Stabat Matere például mi
lyen élővé, tragikussá és mégis felemelővé színezi a nagypénteki történést!
Nem véletlen, hogy világszerte nagy az érdeklődés és ígény az egyházzenei
áhítatok iránt. Egy lépéssel talán még ,előbbre jutnánk, ha itt is kivallatnók a
hagyományokat és lefújnánk a feledés porát a misztériwm-játékokról. Ezek
'L'alósággal élővé teszik, mert dramatizálják az evangéliumi történést. Itt ~s

lennének terveim, de már talán mindenki únja a sok tervezést. Találkozzunk
tehát majd akkor, amikor valamelyikből valóság lett.

(H a y d n H a r m ó n i a - m i s é j e a M á t Y á s - t e m p lom b a .n.) Nem
is olyan régen az előadott és műsoron tartott misék számának növelését sür
gettük; s .a Kósa Sándor vezette Mátyás-templomi kórus már is válaszolt ag
godalmunkra. Haydn nálunk jóformán ismeretlen Harmónia-miséjét szólaltat
ták meg hosszas készülődés után, igen magas színvonalon. iMár maga a vál
lalkozás is dicséretes, bár a mise kicsit terjengős és néhol már-már az volt
az érzésünk, anakronisztikus. Mintha az öregedő, mindenkit túlélő Haydn nem
mozogna már szívesen a klasszikus keretek között, amelyet olyan csodálatossá
tudott magasítani a Nelson-misében. Mintha a praeromantikába is belekóstol
na, igaz,az öregedő emberek nyugalmával, ugyanakkor azonban nyugtalanító,
kísérletező szenvedéllyel. Nem lehet véletlen, hogy egyik 1802-ben irt levelé
ben kétkedéssel, szinte bizalmatlanul szól új miséje várható sorsáról. ("Addig
is dolgozom a legújabb misén, fáradságos szorgalommal s még inkább aggo
dalommal, hogy vajon tetszésre talál-e majd ?") Igaz,ami igaz, a mise nem
is lett teljesen hibátlan, csodálatosan szép részek árnyékában unalmas közhe
lyek is meghúzódnak. Annyi mindenesetre tény, hogy ez a kompozíció is ha
tással lehetett Beethoven C-dur miséjére. Talán éppen annak árnyékában érez
tük a zenei szövést néhol lukacsosnak ...

Mert a kórus és zenekar mindent megtett a bemutató sikeréért. Legutóbb
még szóvá kellett tennünk néhány nyersebb, kiegyenlítetlen hangformálást,
most már ezekből mutatóba is alig akadt. (Talán a betétek voltak néhol de
koncentráltak.) A tenor-szólamot feltétlenül továb.b kell erősíteni, ez azonban
nem egyszerű dolog, hiszen majd mindegyik kórusunk hasonló betegségben
szenved. Érzésünk szerint néhol még mindig erőlködnek a hangképzéssel, még
nem természetes biztonságg.al kezelik hanganyagukat. a betétekben pedig meg
mutatkozott, hogy az egyensúly néha még elég labilis. Ezért is javalljuk, hogy
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támaszkodjanak minél gyakrabban a kitfJ.n6 zenekar kíséretének alapzaúira..
Maga a kórus vezetője is érezhette ezeket a hibákat, mert egy héttel később

Mozart Requiem-jének előadásakor a kórus már teljesen hibátlan, művészi

produkcióval örvendeztetett meg. Ez elsősorban a vezető karnagy felfogásá
nak érdeme, - bár a Lacrimosát kissé tempósra vette! Ez az előadás az év
egyik emlékezetes eseménye volt, a kórus felemelkedésének egyik jelentős

állomása. Már most is örömmel mondhatjuk el, hogy a Mátyás-templomi kó
rus, élén Kósa Sándorral és a kitűnő szólistákkal ismét a magyar egyház-
zenei élet egyik mozgatója lett. .

(Carlo Maria Giulini Verdi utolsó művdt vezényel
t e a z E r k e l S z í n h á z b a n.) Giulininak az volt a híre, hogy Toscaniní
méltó utóda; pesti szereplése igazolta a hírt. Nagyszerű volt az Erkel Szín
házban Brahms első szimfóniája, a kivételes karmester keze alatt kivételes
teljesítményt nyujtó Magyar Allami Hangversenyzenekar előadásában: ritkán
élvezhetjük ezt a művet ilyen tökéletes kidolgozás ban és értelmezésben; mert
az értelmezésnek valóságos remekműve volt, ahogyan Giulini kibontotta a mű

vet: ahogy az első tétel tragikus mélységű vivódásából a záró tétel Beeethovent
idéző fölszabadulásáig fejlesztette.

De talán még ennél is nagyobb, mert teljesen új élményt jelentett a hang
verseny első felében Verdi részben kórusra, részben kórusra és zenekarra írt
Quattro Pezzi Sacri-ja: az élete végéhez ért nagy alkotó áhitatának ez a négy
remeke. A hatalmas zenei hatások páratlan mestere mintha lemondana ebben
a négy darabban minden meglepő hatásról és minden teatralitásról; valóban
csak az áhitat néha már-már tragikusan érett tuuuna szoi. azzal a lényeget
megragadó puritánsággal, amely - talán nem jogtalanul - némiképpen az
öreg Liszt Ferencre emlékeztet. Giulini karmesteri zsenije az ihletettség magas
fokára emelte az előa,dó Budapesti Kórust, melynek emlékezetesen szép elő

adása talán még tökéletesebb lett volna, ha a szoprán szólam végig győzi leg
jobb színvonalán. De így is: ritkán hallottuk ezt a kiváló énekkart ilyen ki
tűnőnek. (Rónay László)

ÉLEKTRA. Könnyű az átlag jóról és rosszról véleményt mondani, mert az
elhibázottban mindig van valami megoldott és a tetszetősben is akad sikerü
letlen részlet. A remekmű, az más. Ahítatot és döbbenetet parancsol. Akár az
Olymposz orma: a csúcs, ahová ha felhágunk. már az istenekkel állunk 5Z81n
től-szembe.

Hibátlan remekmű ez a film, márványcsarnok. ahová levetett saruval lép,
be a halandó. Több, sokkalta több mint játék, nemcsak az érzelmeket ragadja
meg, nyúgözi le, hanem szervesen bele is épül a lélekbe, ment az étosz szól
általa, mely a leheletfinom rnérleget figyeli, serpenyőbe rakván a jót és a
rosszat, az erényt és a bűnt. Ez szól és nemcsak Euripides, nemcsak a ren
dező, nem is csak a szfnéseek, hanem egy ősi kultúra, egyetlen nép kulturája,
rnely azóta az egyetemes emberiség kincsévé vált. Ei a tragédia nem a mai
értelemben vett szmpadí játék, hanem kultikus cselekedet, mondhatní egy
fajtája az istentiszteletnek Mint ahogy a klasszdkus, görög tragédiák színpa
da is inkább a középkori misztérium-játékokéval rokon. A néző sem egysze
rű szemlélő, szórakozó, hanem lelkileg felolvad a színpad cselekményében,
együtt él a tragédiával, részt vesz benne áhítattal. mélységes megrendüléssel,
színte a fennkölt szöveg által igyékezvén áthidalnd a halandó és a halhatat
lan, a múló és az örök közötti szakadékot.

Egészében és elsősorban ezt revelálja ez a film. A görög Ielkíséget szóval
és gesztusokkal. 'képpel és zenével. Modernesziközök:kel átnyujtva a mának az
ősít, emberközelbe hozva az oszlopcsarnokokba zárt klasszikusokat, élő élet
tel töltve meg a múzeumi11atú múltat. Nem magyaráz, hanem kínytlatkoz
tat. Nem a műveltséget csiklandozza, hanem kézenragad. belénk karol: élj
velünk, láss a mi szemünkkel. szerrvedj és örülj a mí lelkünkkel. Ezért re
mekmű.

Fekete-fehér kockákori pereg. A legkisebb színezés töntretenné a hatást,
mert nem a táj a főszereplő, hanem a fény és az árny, a halhatatlan istenek
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és a halandó ember. Azok az istenek, akik teljhatalommal uralkodnak a föl
di halandón, aki nem több mint eszköze, játékszere vetélkedésüknek - aki,
ha Apollori jóslatának engedelmeskedik, magára szabadítja az Erínnák bosz
szúját. Mert ezeket az isteneket az ember alkotta, tökéletességük emberi mér
tékkel mért tökély, szenvedélyeíkben, egymás iránti féltékenységükben, bosz
szú-szomíukban emberi tulajdonságokat hordoznak, A történet felett az éter
köde kavarog, az események mégis emberi logikát követnek.

Eris almaja elgurul, az istennők utána kapnak s a világ felett a viszály
lesz urrá... Agamemnon esküjének engedelmeskedve Trója ellen indul, ám
elakad s hogy kedvező szelet kapjon vitorlái számára, Arthemisnek áldozza
tulajdon leányát, Iphigeneíát. Nemesís, a Végzet megragadja a gyeplőt, vad
fájdalomban hajszolja az anyai szívet, nősténytdgrissé változtatja a feleségét,
Klytairnnestrát, hogy csak a bosszúra várjon. A hadvezér, miután betöltötte
feladatát, győztesen tér haza, az Erinnák varjúcsapata azonban ott károg már
a királyi palota felett. Agamemnon tulajdon hitvese s annak ágyasa, Aigist
hos által vész el - látszólag helyrebillen az igazság mérlege, de csak egyetlen
pillanatra, hogy ismét kilendüljön nyugalmi helyzetéből. mert a vétek újabb
és még nagyobb bűn által bosszultatik meg: tökéletlenül, túllőve a célon, hi
szen a Végzet is embermódra cselekszik ... A gyűlölet tovább vándorol és
most a hitvesgyilkos anya leányának, Elektrának szívében ver tanyát;

Markánsul sötét egyéniség ez a leány. Mintha maga Ananké bújt volna
emberbőrbe. Nőiességét Ieveti, haját leváaia, akár a rabszolgák, mert valóság
gal rabszolgává válik, kinek egyetlen éltetőeleme, szinte gazdája a bosszú. Két
Erinnys sarkalja: atyja halála felett érzett égő fájdalma és egvéní sérelme,
meatíport jrögje: száműzik a palotából. egyszerű paraszthoz kényszerítik fele
ségül. Vár és remél. Orestesben bízik, elbujdosott öccsében, hogy elégtételt ve
gyen s vísszaszerezze méltóságát általa.

:F;s Orestes eljő. Engedelmeskedik Anollon sugallatának. elérkezett az idő.
Jön, Nemesis vak eszközként, hogy betöltse feladatát. Végez Aigisthossal, majd.
a szomorú nővér, a kérlelhetetlen rabszolga belekergeti az anyazvílkossáaba is.
A rnérleg ismét túllendül nyugalmi helyzeten, az Erinnák tovább üldözik ál
dozataikat ...

:F;lektra, ez az ínkarnált Nemesis, ez az érdes, darőcruha-keménvséaű jel
lem, a hellén táj szülötte. Nem azé az édes, rnedíterrán vidéké, ahol Pán síp
ja szól az idillikus ligetekben, hanem a kopár hegvoldalakéva napégette szík
láké, amelyek között csupán csomókban Il1Ő a sovány fű a btrkalegelőn. ahol
ember és igavonó állat csak ínaszakadásíg feszített munkával bírta felhasítani
a száritót. Pásztornép királyának leánya. Hasonló a többi szereplő is. csupán
tónuskülönbség van közöttük. Meaannyi markáns profil, míntha az éles, ten
geri szél metszette volna ki a fehéren izzó szirtekből. Egyértelműek és áttet
szöek, akár a hegyikristály. Agamemnon és Klvtaímnestra. Orestes és Pilades,
sőt még a hitvesi ágy measyalázója, Aigisihos is: bűnös, tehát fél a büntetés
től s ezért rettegésében szükségképpen zsarnok. A kórus maga a nép, az, egy
szeru parasztasszonyok, pásztorok feleségei, leányai. Hangluk a patak csobo
gása vagy a sósleheletű szél süvöltése, szavuk az etosz szava, a félreérthetet
len, egyszeru, ősi erkölcsiség nyilatkozik meg általuk. A táj és az emberek el
választhatatlan egységgé olvadnak

Feledhetetlen élmény! Reális tájon, hús-vér emberekkel játszódik a tra
gédia, ám ez a reálitás más mint a mai értelemben vett racionális valóság.
Minden gesztuson, minden pfllantáson érződik a hit, a hellének hite, akik
nem pusztán fennkölt költészetet láttak magukalkotta mitológíájukban, ha
nem vakon hitték is minden szavát. A mozdulatok, a tekintetek, a szavak
egyszeriek, félreérthetetlenül érződik rajtuk, !hogy soha többé ezt és így nem
mondiák, így nem pillantanak egymásra. Hihetetlen emberi teljesítmény 
nem színészí alakítás: a megragadott pillanat tiszta varázsa, maga a lábujj
hegyre ágaskodó rnűvészí áhítat.

A környezet ily magasfokú - bár áttételes reálitása - természetesen nem
tűr sem álarcot, sem pedigkoturnust. A kép és gesztus-szírnboltka pótolja
mindezt. A korhű, de köznapí-használatú ruhákba öltöztetett női kórus moz-

763



gása, tagolt beszéde, a kárvezető szinte neumás éneke jelzi az események rend
kívülíségét, Ahogy ezek a nők puha szebor-csoportokként elhelyezkednek a
képen, ahogy mozognak, ahogy csak karjukat emelik - egyszer védőn Élektra
elé, másszor döbbenettel az egeket ostromolva - már maga a felfokozott extá
zis:küépnek önmagukból. színte felülemelkednek emberi mivoltukon anél
kül, hogy ezt valami külsőséggel hirdetniük kellene. Ahol pedig ez gesztussal
vagy természetesnek ható, belsőből kiinduló pátosszal meg nem oldható, ott
segít a jó értelemben vett filmteehníka: csapatban felreppenő varjakkal utalva
az Erinnákra, vagy éles fény és árnykontraszttal a lélekben végbemenő ví
vódásra,

Teljesen adequát magasságokban szárnyal a kísérőzene is. Modern és
mégis érezhetően ősi, mondhatní egycsapásra megérteti a neumákat: semmi
szükség itt ritmikai jelzésre, hiszen a zene alázatosan követi a szöveget, ki
egészítője II cselekménynek: egy hosszú [ajkíáltásnád megáll a dallam lejtése
is egyetlen hangnál s az egymást gyorsan követő érzelmi hullámoknál a dal
lam is vibrál, kavarog, akár az Erinnák varjúraja . .. Hátborzongató például
ez a hanghatás annál a [elenetnél, mikor Orestes fegyvert emel Klytaírn
nestrára,

Remekmű részleteibon és egészében egyaránt. Amit a film nyelvén el le
het mondaní azt a rendező elmondatja, az operatőr lefényképezi s a színészek
megelevenítik. Mégis ki kell ebből a pompás együttesből ds emelnünk Iréne
Papast, Élektra alakítoját. aki olyan éteri magasságokban jár, hogy szinte
életre kelti, megszemélyesíti egyetlen lénybe sűríti az egész emberiség fájdal
mát, míndannyíunk szomorú nővérévé válik. (Bittei Lajos)

GÚTIKUS EREKLYÉK AZ ÁRPÁD ÉS ANJOU KORBOL. A művészettőr
ténet a magyar történelmi vonatkozású középkorí műkincsek közott rendkívül
becses üveg és porcellan díszedényeket is tart nyilván. E csoportba tartoznak
az ún. "Hedvig-poharak" és a "Nagy Lajos kancsója". A két elnevezés mint
egy száz éve ment át a tudományos köztudatba. a legujabb kutatások ered
ményei alapján azonban mindkettőt helyesbíteni kellene. Nézzük legelsöbb a
nagyobb nyilvánosság előtt ismeretes Hedvig üveg-edény csoportot.

Boroszlóban, Krakkóban és több német városban a székesegyházi kincsek
között őriznek kb. 7-8 darab teljesen rokon művészi kiképzésű üvegkelyhet.
melyek részint ereklyetartók. részben misekelyhek lehettek. E díszedények
jellegzetessége. hogy anyaguk füsttopázszínű és hogy keleti jellegű ornamen
tális és figurális vésés díszíti őket. A poharak mindenikéhez szent legendák
fűződnek, egyik, a csoport névadója. szilézíaí Szent Hedvig saját használatára
szánt ivópoharaként ismeretes. Legújabban azonban a Coburgi várkastélymú
zeumban is felbukkan t egy kiváló példány, amelynek történetét pontosan
követni lehet visszafelé, majd a XIII. század elejéig. Ez a kehely a refor
máció alatt Luther birtokába jutott. Eredetileg Arpádházi Szetit Erzsébet tu
lajdona volt és a legendás "bor-csoda" ebben a kehelyben történt volna. A ke
hely, - mely Wartburgban volt, egész művészi káképzésével a hegvi-krís
tályt utánozza, annak utánérzése - kétségkívül a keresztes hadjáratok al
kalmával került Szent Erzsébet, illetve atyja, II. Endre magyar király birtoká
ba. Endre szentföldi hadjárata 1217/18-ban hadidicsőséget nem hozott, a király
azonban diplomáciai sikerek mellett ménhetetlen sok kinccsel és ereklyével
megrakodva tért haza szárazföldi úton Szírián és Bizáncon át hazánkba.

Az üvegkészítés rnűvészí központja abban az időben az Akko (St. Jean
d'Acre) közelében levő Hebron volt, ahol több száz zsidó üvegművészgyakorolta
rnesterségét és készítményeivel virágzó kereskedelmet folytatott a Levantéban.
Ezek a zsidók Tyrusban kereskedelmi f,1ottával is rendelkeztek és így 'll Föld
közi tenger kikötőin át bonyolították le a "frank" hadak utánpótlási szállít
mányaít, Nagyon keresettek voltak a ritka kristály edények; melyeket a
szaracén mesterek Egyiptomban míveltek,. és ezek olcsó és tetszetős utánzata
készült Palesztina és Szíria ügyes üvegiparosai kezében. A valódi krístály
dísztárgyak igen nagy becsben álltak, kardmarkolatok és buzogánynyelek és
gömbalakú végződések, vésett ereklyetartók és illatszeres fiolák, sőt metszett
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kancsók készültekés kerültek például a San Marco templom kincstárába már
a XII. században.

A magyar királyi jelvények között ismerjük az ezüst foglalatú jogart,
amelynek végződése ebből a korból való keleti krístály munka, és amelyet
biztosan Endre hozhatott magával. A régebbi Koronázási jelvények közott
ugyanis ilyen kiképzésű "kirá,lyi páka" nem szerepelt, csak lándzsa..A jogar
krístálygömbjén ugyanazok a heraldíkus állatalakok és jelvények láthatók,
rnínt a későbbi metszett üvegpoharakon. A feltűnő, ismétlődő, egymásba il
lesztett háromszögű jelvény például a Salamon pecsétje elnevezésű szimbó
lumra emlékeztet. Valószínű, hogy Endre emléktárgyai között voltak az egy
műhelyre valló üvegpoharak is, amelyekben nyilván a Szentföldről hozott
ereklyék, vagy akár maroknyi főld-emlékek voltak.

Mikor Endre leányát hazátérésre akarta bírni 'I'hüringiából, a küldöttség
rengeteg ajándékot, kincset, ereklyét vitt a hercegasszonynak. s így kerülhe
tett a legszebb példány Wartburgba. De ismerünk ilyen edényt Bambergben
is, ahová Endre sógora, Egbert érsek, aki elikísérte őt a Szentföldre, vihette
magával. Kérdés ezekután, hogy rnílyen alapon nevezték el mégis "Hedvig"
poharaknak a kétségkívül Erzsébetnek szánt és tulajdonítható műkincseket?

Mind a boroszlói, mind a krakkói székesegyház Szent Hedvignek, Szalézia
védőszentjének volt szentelve. Azonkívül Szilézía üvegiparáról volt híres, ké
zenfekvő tehát, hogy nem a Hessenbe (Marburgba) került és ott eltemetett
Szent Erzsébet magyar hercegnőt, hanem a hazájukhoz közelálló Szent Hed
viget tették meg névadéul. (Itt említjük meg, hogy ismerünk még egy új
"Hedvig" kelyhet, amely valóban hegyikristály edény; ez Drezdában volt és
Nagy Lajos magyar király leányának, Hedvig-Jadwiga lengyel királynénak
emlékét őrzí.) Mindezek a keleti üvegpoharak -több évtizeden át viharos mű

vészettörténeti viták középpontjában állottak. A németek magukénak vallot
ták őket, pedig kétségtelen, hogy a XII-XIU. század fordulóján a keleten
készültek, amikor az üvegmetszés művészete még meg sem honosodott Szi
léziában. Azóta a kérdés eldőlt, a keleti eredetet helyi ásatások bebizonyítot
ták és a tradíciók pontosan követhetökegész a perzsa glyptika művészetéig,

ahonnan Egyiptomon és Szírián át termékenyítették meg a középkorí üvegmü
vességet. .
.- Az üvegpohár mellett másik történelmi jelentőségű műkincsünk a "Nagy
Lajos kancsója" elnevezésű kínai-porcellá:n váza. Ennek a "celadon" néven is
emlegetett díszedénynek romantikus rejtélye napjainkban oldódott meg. Eddig
csak ábrázolás után ismertük, egy XIII. századbeli metszet alapján. A párizsi
nemzeti könyvtárban őrzött kéziratos feljegyzések megállapítják, hogya mű

kincs, a francia dauphín kincstárában volt. Ugyanelekor az edény arany
ezüstmívű foglalatának stílusát elemezve úgy vélik, hogy az azokon lévő cí
merek Anjou-eredetre vallanak. A ,góti,kus rekeszzománcos- foglalaton ugyanis
Nagy Lajos, Durazzói Károly és Nápolyi László, valamint Magyarország, Fran
ciaország és Jeruzsálem egyesített círnerei, illetve sisak-díszei láthatók, vala
mint két középkori franctasággal fogalmazott jelmondat. A 'korsót többszáz
éves lappangás után felismerték a dublini ír nemzeti múzeumban. A foglalat
sajnos elveszett. A tárgy vándorlásának érdekes és romantikus történetét si
került felderíteni.

Kutatásaink szerint a kancsó nem lehetett Nagy Lajos birtokában, bár
maga a parcellán-tárgy tényleg az Anjouk kincstárában volt több emberöltőn

át. Arpádházi Mária nápolyí-szíclliaí királyné, ,~V. István magyar király leá
nya) végrendeleti leltárában ugyanis (1323) 'kínai-:porcellán kancsó is szerepel
és ezt nagy ritkasága miatt igen nagy becsben tartották. Ennek a leltárnak
mindeddig egyetlen magyar feljegywje Fraknói Vilmos c. püspök volt, Egy
általán a XIV. század elején legelőször ebben az okmányban szerepel a por
celdán megjelölés. Mária királyné egyik dédunokája volt a durazzóí Anjou
ághoz tartozó László nápolyi király, magyar trónkövetelő, akít az esztergomi
érsek kírállyá is ,koronázott. Az ő elefántos sisakdísze szerepel a címerek
egyikén. Az 1382-ben meghalt Nagy Lajos struccmadaras címerét azonban ne
velt fia, a meggyilkolt Durazzói Kis Károly magyar király is használta. Az
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ötvösmű egységes művészí kompozíciója kizárja azt a feltevést, hogy a mín
denkori tulajdonosok egymásután szereltették volna fel jelvényeiket. Azonkí
vül a zománcmunka a XIV-XV. század fordulójára vall és nem is lehet
budai ötvös munka, {Legjobban a Nagy Lajos felesége, Erzsébet királyné ál
tal adományozott zárai Szent Simon koporsójának gótikus művészeti tkikép
zésére emlékeztet.)

A kérdés egyértelmű megoldására azonban a francia mínuszkulás felirat
helyes olvasása vezet, Az "idők teljének" eljövetelét hirdető örvendező fohász
egy nagy történelmi eseményt tükröz Nápolyi László életében. 140S-ban László
meghódította majd egész Középítáhát Rómával együtt, és pártfogoltját, Angelo
Correr barii püspököt segítette a pápai trónra. Correr, aki a XII. Gergely ne
vet vette fel, csak László védelmével tudta a Vatikánban Szent Péter székét
átvenni. László óriási hadi és diplomáciai sikerei megrázták egész Európát.
Az itáliaáak örvendeztek, így Firenze és Siena nemzeti ünnepet ült és küldött
séget rnenesztett Lászlóhoz: "ad maiestatemrealem Regni Hungarie, Cicilie
et Yerusalem", A pápa ugyanis elismerte László jogigényét a magyar trónra
és Zsigmond magyar királyt csupán brandenburgi őrgrófnak nevezi és trón
bitorlónak bélyegzi. László érmeket és pénzt veretett az esemény emlékére és
gazdag ajándékokkal halmozta el a pápát, Az asztali készlet kincsei között
volt, mínt százéves rttkaság a végi kínai-porcelán, melyet ez abkalomra László
pazar ötvösmívű arany-ezüstbe foglaltatott. A pisai zsinat törvénytelenül meg
választott pápája, János azonban, aki László halálos ellensége volt, a francia
Anjou Lajos serege segítségével 1410-ben elűzte Gergelyt Rómából. A hadi
vállalkozás Farnciaországból kapott anyagi segítséget, ahol akkor a gyengeel
méjű Károly király nagybátyja, a híres műgyűjtő, Jean Duc de Berry volt a
kormányzó. Baldassare Cossa kardinális a későbbi János pápa, a pápai udvar
ban általa Iefogladt kincsek közül éppen ezt a kancsót küldte el neki, hálája
[eiéül, amint ez a fogantyúján más írással olvasható "Johane" névből kitűnik.

A herceg a ,tárgyat a dauphinnek hagyományozta. Így maradt ez a dauphini
kincstárban a francia forradalomig. Innen származott át Angliába a Hamilton
hercegséghez, s csak miután ismeretlen kezek megfosztották a becses arany
ezüst foglalattól, került nyilvános árverésen múzeumi tulajdonba. Azt tudták
róla, hogy ritka, korai, talán Európában legelső kínai porcelán tárgy, de hogy
kié volt több mint 600 évvel ezelőtt, nem sejthették.

Nápolyi László egyike a középkor végén élt legérdekesebb Anjouknak. Si
került neka Itália egyesítése, a német-római császár hatalmánax megtörése, s
ami a legfőbb: Iíberálís, demokratikus kormányzata miatt a legnépszerűbb

itáliai fejedelem volt. Jelszava volt: "io sono un povero re, prottetore del
papola et castigatore dei tiranni" - én egy szegény király vagyok, védője a
népnek és büntetője a zsarnokoknak. Amikor János "pápa" interdictum alá
helyezte és keresztes háborút hirdetett ellene (1413-ban), a pápai bullát Prá
gában elégették és Hus János magiszter nyiltan kiállt László mellett, Így ke
rült Nápolyi László a magyar trónkövetelő közvetve a világesemények közép
pontjába és rövíd uralkodásának utolsó szakasza tekinthető a humanizmus új
korának bevezetőjéül. A szerencsésen megkerült kínai "celadon" kancsót te
hát inkább "Durazzói Nápolyi László kancsójának" mínt Nagy Lajosénak kel
lene neveznünk. (K1'Ísztinkovich Béla)

TAKATS GYULA ELSO NOVELLASKŰTETE.A líra egyre szélesebb ívű
felfedező-útdaíról megtérve, elbeszélésekkel tarsolyában lép az olvasó elé Ta
káts Gyula. Az újdonsült elbeszélőnek síkerült legyőznie a műfaji határátlépés
nehézségeit; a Kinek könnyebb? novellád sikeresen olvasztják magukba a ki
alakult líra elemeit a prózai műfaj uralkodó jellegének és vonásaina:k meg
választása nélkül.

A kötet nem annyira szerteágazó témákat, mint inkább különböző feszült
ségű állapotokat mutat be az erkölcsi kérdések drámai sodrású ábrázolásával.
A háború apokaliptikus, vibráló kockái és a békés időszak lassan, alig észre
vehetően változó képsorai tűnnek fel a festői Somogy, a Balaton ősi bazalt
vidékének kemény ölelésében. Ez a táj, melyet az átutazók és a nyaralók a

766



maguk tetszésére formáltak át és örökítettek meg, végre egy valóságot látó
"bennszülött" prízmáján keresztül tükröződik megszólaltatva az ember és a
föld legmélyebb rétegeinek titkát is.

Nehéz sorsokat ismerünk meg, az erdővel-földdel összeforrott ember erő

feszítéseit, belülről fakadó, igaz emberszeretetet és rossz hajlamok feltörő ta
lajvizeit; másutt a furcsa figurák mulatságosan torz rajza, a törvénnyel vagy
legalább is a szokással dacoló ember küzdelrne és önmagához valló hűsége ra
gad magával. A pásztor című novella juhásza nem érti a történelem szavát, a
háboru lázas kavargásában is ugyanazzal a pontos egykedvűséggel vesz orvos
ságot juhainak és tereli őket legelőkön át, míközben "a füsttel, törmelékkel
gomolygó Ievegőben", házak üszkös falai fölött a pusztítás szelleme uralkodik.

Ezt az elszánt tartást nemcsak a háború törvénvkívülísége csíaametja ki
az emberből, hanem egyéb pusztító elem is, a szárazság, az árvíz - vagy a
környező világ ellenséges szorítása, Az efféle dndítékú kiállás és cselekedet
közösségí erejű, forradalmi tetté is válhat, mint az Esőhozók parasztiaínak
esetében. Az aszály sújtotta település lakói már gabonájukat sem tudják meg
őröltetní, mert a vízimalom alól kiszáradt a víz, nem kaptak esőtemberemlé

kezet óta. Nagy az elkeseredés. Az egyik gazda azt javasolja, hogy vezessék
át a halastó vizét a malomárokba. A halastó egy ismeretlen nagybrrtokosé; e
tulajdont sokáig becsben tartották, de a szükség végül is törvényt bont. A2l
átvágott zsilipen át szélesen zuhog az áhított víz, s a malom életet adó zaka
tolása közben a tó szárazra vetett halaiból önfeledten lakmározik a környék
népe.

DaI11i Lőrinc, az Ellenséges világ parasztepikureus hőse már az egyéni lá
zadók sorába tartozik. Agyarunt ember, akii ügyessége, találékonysága révén az
élet könnyebb oldalát veszi birtokába, s még elméleteket is fabrikál a nehéz
rnunka fölöslegességéről és az emberekkel valló helyes érintkezésröl. A termé
szet gyermeke ő; a régi társadalom annyira magára hagyta, hogy már nincs
is szüksége a társadalom segítő kezére. A múltat idéző figurák közül
az első novellában szereplő, terhelt Blazovich Adám, A bolond seitelmes
alakja vagy a címadó Kinek könnyebb? egymással rivalizáló, nyugdíjas ka
tonatisztjei halványabb, elmosódottabb arcéllel jelentkeznek.

A kötet legjobb darabjai a nagy drámai összeütközésekrőlvalló elbeszélé
sek. A tóparti két lakatos, apa és fia szembenállásáról. a jó és a rossz ellentét
párjának örök küzdelméről szól. Az öreg lakatos jóságát a szorgalom és a be
csületesség erősítik, míg tehetségtelen, gonosz erezetű fiát a jellemtelenség, a
bűnözésre vezető negatív vonások sarkallják. A tehetetlenség az idősebb em
ber tekintélyének írigylése messze űzi a fiút a szülőí háztól, - visszatérése
már az életre-halálra rnenő küzdelem sűrítettebb fejezeteit nyitja meg. De
eszközeik nem egyformák. Mentől dühödtebben. gonoszabbul támad a fiatal,
annál becsületesebben - keményen, de a humánum szellernében - védekezik
az öreg lakatos. S a küzdelem eldől: az apa jóságán kicsorbuló gonoszság rab
lásba, gyilkosságba torkollik, a fiúnak menthetetlenül el kell veszníe, mert
ezt parancsolja a__magasabb erkölcsi törvény.

A Vígne gödre népballadákat idéző történetében a közösség erejét érez
zük: az emberi tömörülések íratlan szabályait áthágó egyén kitaszítottá válik
a világban. A szükség és a becsület mérlegjátékában nehéz dönteni; Vince
nem bűnöző, de a halász-banda meglopásával becsületét veszti, nincs többé
helye a közösség tagjai között. E míatt pusztulása is rnintegy magánüggyé vá
lik, személye csak a népi táj-elnevezések sorát gazdagítja: halálának helyét
időtlen időkig Vince gödrenek emlegeti a nép.

Takáts nemcsak egy elbeszélő-séma kitaposott ösvényén halad; a drámai
magra épülő, súlyos novellák mellett hítelesen jelenít meg derűsebb színfoltok
kal tarkított eseményeket is. A hegyi lakók furfangos igyekezete, hogy a boro
zást, a vadászatot zavartalanul művelhessék, egy ősi életstílushoz való ragasz
kodást jelez, az író mindezt egyéni meglátással és humorral varázsolja az ol
vasó elé: színte beavatja a kevéssé ismert világ rejtelmeibe.

A Fényes pokol babona és maradiság ellen mozgósítja elbeszélésében rit
kán észlelt, felfokozott látásrnódra bukkanunk. Szabó Dezső legjobb írásrész-
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leteire emlékeztet az itt tapasztalt nagyítás, a lázasan felfelé kúszó stílus
diadalmas szárnyalása. A faluban híre megy egy temetői beomlás által kissé
meghíbbadt sírásó "látomásooak". A plébános, a vallás igazi képviselője hiá
ba küzd a vallásosság köntösében .jeleritkező téboly ellen, az elmaradott nép
vakon tántorog a babona útvesztőiben. " .... a kút !kék és hűvös tükre ettől

kezdve már nemcsak nappal ragyogott. Apró lángok gyúltak mohás kövein.
Először csak egy-két félénk gyertyaszál. Aztán pár nap és körbe kereken ra
gyogott a kút. Mint a járvány 'harapódzott el ez a gyertyagyújtás. Mint a
hisztéria, és fényes lett a hegy a présházak alatt. A gyertyáktól a vödrök és a
kannák szájai, mint a glóriák villantak meg az asszonyok kezében és a válla
in. A butaság, mínt valami csodába kapaszkodó szárny vitte az elmaradt he
gyi népet."

Takáts Gyula a táj rögzítése és érzékletes megjelenitése terén különleges
skálát szélaltat meg - rnűvelben a tájjal, szülőfölddel való eggyeforrás öröme
tisztán, harmonikusan fejeződik ki. A somogyi tőzegberkeket még az is látja
szavai nyomán, aki sohasem járt ezen a vidéken. "Mélyen izzott a tőzeg, és
kúszott a parázs, rnímt megvadult, hódításba induló vörös hangyacsapat a gyö
kerek alatt. Szíget-Iiget felé s karcsú hegyek fölött rózsaszín füst gomolygott a
kékfényű éjszakában, mintha fenyegető vulkánok keritenék a határt."

És a "bor lelkét ringató hegy hatalmas bazaltoszlopaíról" szóló vallomás,
a vulkanikus talaj és a szőlő kapcsolatának lírából, gazdasági szakértelemből

ötvöződő leírása; - vagy a pince "szentélyébe" való bepillantás: "a borral
átitatott esántérfák és a nemes penészek édeskés szaga megülte a pittyegető

csendet" - egyaránt vonzó rnűvészetről tanúskodnak. Megismerjük a .Jcírob
bantott gyomrú hegy tátongó sebeit" és a "rozsdálló erdők és a megszedett
szőlőtáblák meredt rácsait" - a kolorit lényeget kihangsúlyozó erejét. "A
szobára kagylószín fény vetődött a tó [egéről. A gerendákról csüngő rafiák
szálai kénsárgán világítottak, és az aszalt szőlő töpörödött gyöngyeiben ró
zsaszín-lila lángok gyúlladoztak."

Az első kötetek rendszerint kísénletek, az író út- és hangkeresésének ér
dekes, de kiforratlan példányai. Takáts Gyula új műfajban való "partraszál
lása" a gazdag nyersanyag letisztult és érett megjelenítését bizonyítja.

(Szeghalmi Elemér)

J:IDGYZETLAPOK. (A Múzsa látogatása.) A nénike egész életében gürcölt.
Színházba nem járt, rnozíra nem adott 'ki pénzt. Könyvet nem vásárolt, a fest
ményeket megvetette. a zenétől ideges lett.

Egyszer fél évig volt egy rádíója, Sose nyitotta ki, félt, hogy elkopík ; fél
év múlva eladta.

Negyven évig dolgozott. Utána nyugdíjba rnent: azóta kuporgat.
Szobája sarkában három ládát őriz. Az egyikben régi batiszt holmikat

tárol, selyempapírban; még a stafirungjából valók. A másikban háboru előtti
konzerveket. elszürkült csokoládét, elporladt teát, és két fölfújható gumi
párnát, a húszas évekből, minden eshetőségre készen. Hogya harmadikban
mi van, azt nem tudja senki.

Néha nálunk ebédel. Négykor nyugtalankodni kezd, fél ötkor föláll, bú
csúzík, fölveszi naftalinszagú, vedlett prémes kabátját. Nem jó sötétben üre-
sen hagyni a lakást. .

Lekísérern a hegyről. Kilépünk az 'utcára, az 'erős szürkületbe, Szemközt
sőtétkéken a Szabadsághegy.

A lépcsőhöz érünk; abban a pillanatban gyulladnak ki szemközt a lám
pák. Fény fény után, sorra a túlsó hegyen az utcák.

A nénike megáll a korlátnál. Az imént még a tolvajokra gondolt; most
megenyhül szígorú arca, vonásai színte átszellemülnek.

- Nézze - mondja. - Nézze. Mintha valaki gyöngysorokat csatolna a
hegy nyakára. .

Egy perc; aztán megint összehúzza az ajkát, s indulunk lefelé.
Erre az egy percre, életében egyszer őt is meglátogatta a Múzsa. (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla
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