
alapul, nagy tévedés lenne arra gon
dolni, hogy némelyek talán 'azért ud
variatlanok, mert nem vallásosak. Mi
csak azt mondju'c. hogy a keresztény
hívőnek, ha hite előlrúsainak magf'e
lelően átéli és g:/akorolja ezeket az
erényeket. akkor szülcségszerűcn el
kell érkeznie a [;ltétlen vchmriassúg
hoz is. 'I'ávol áll ~ölün', minden clynn
nézet js, rníntha :.z urlvariusság jelen
legi megfogyatk zúsa a vállúsossúg
aláhanyatlásából következnők.Azigaz
ság ugyanis az. hogy az udvm-í ass.u;
a természetes cikölcsi rendnek is kö
vetelménye, hozzátartozik a humánum
hoz, egyik Iöl t étole a kulturúlt társa
dalmi életnek. Hévvel sZ0j'gnlmél7.zák
is napjainkban világn5zot' különcsé;
nélkül. A keresztény vallásról, amely'
az embert a természetfeletti, a kegyel
mi rend vliúgába emeli, köztudott.
hogy nem tagadja meg a természetes
erkölcs vilúgút, hanem azt m~·gszcntcl·"

ni s me·g n.igyobb tökéletességre emel
ni ~'gYf1lk~z.jk.

Vissza', érve tehát a levélre, amely
bl',l kiindultunk, nekünk is az él néze
tünk, hogy van valami visszásság ab
ban, ha valaki kifelé is megvallja hí
vő k atolik us voltát s ugyanakkor ud
variutlanul viselkedik. Itélkcznl azon
ban Icgal.ibb mi ne ítélkezzünk róla,
hiszen nem tudhatj uk, rncnnyí küzdel
rnct vívhatott már rossz modora, vagy
heves temperamentuma ellen. Az ud
vrlsias~ággal is úgy vagyunk, mint a
mögöt.tc dolgozó erényekkel: csak az
ismételt és kitartó gyakorlat által fej
leszthotj ük ki magunkban. Bizonyos
azonban, hogy minél mélyebben éljük
vnll ásos ólctüriket. arinál inkább szá
míthatunk ana a tcrrnószetíölöttí se
gítségre is, amely könnyűvé. szinte
tcrrnószctossó teszi számunkra az igazi
őszinte udvuriasságot.

Erdcy Ferenc

"'--_._-------
NAPLÓ

TIZENÖTÉVES ALKCYfí\1/\NYUl\TK. H11!l: XX. t. c. Ez a ridegnek látszó
pár arab és latin szám és él hozzájuk csatlakozó két betű életet jelent. Több
mint tízmillió magyar állampolgár életét. Úgy, amint e sz.imok és betűk mő

gött rejlő alaptörvényünk bevezető szaval is mondiák: "Küzdelem és ország
építő munka múr megvalósujt ercdmcnvctt, ol'.sz,ig,mk ga7.d:ls<igi és társndalmí
szerkezetóbcn végbement alapvető változásokat fejezi ki és a további fejlődés

útját jelöli meg a Magyar Népkcíztársaság Alkotmánya."
Augusztus 20. alkotmányunk születósnapjn. l!.l4B a születósi éve. 15 eszten

dő pedig életkora. Egyic'ős új alapokon fejlődő t.u-sadalmu életünkkel. Helye
sebben alkotmányunk maga e 15 éves magyar túrsadalm! élet alapja. Jogi
könyvek azt mondják, hogy az alkotmány az állarn alaptörvénye. Latin neve:
konstitució is arra utal, 'hogy egybefog, összetart, meghatároz. Jogokat, jog
szokásokat, életszabályokat, viszonyokat, kötelességeket. A közösséget, az egye
seket. egyeseket eközösségbeYl és cgvmúsközti viszonyában és a közösséget az
egyesekhez való kapcsolutuba.n. Amint al kotmánvunk fejczetcímei is bizony
ságot adnak crröl: 71 pa ragrriíusbnn ,l Magyar Nópköztársusúg Iétéről. társa
dalmi rendjéről, az állnrnh.u nlorn legfc];;úbb szcrvcíről, az állarnigazgatás leg
felsőbb szcrvóről, az államhatalom helyi szcrvel ről, a bírói szervezetröl, az
ügyészségről, az álJampolg.ó;·cl, jog,lÍról és kötclcsségclröl, a választások alap
elveiről és a Magyar Ni"pköztúrsaság címcróről, zászlaj úról és f'ővárosáról

szóló tíz fejezet e1i5zi meg a zúrórondel'kezéseket turtalmazó tizennegyediket.
Ez az alkotmány 11 magyar államélet fejlődésének egyik állomása. Nem

végállomás, de társadalmi létünk elveinek nem is az első formába öntése.
Szent István alkotmánya nem írásba foglalt alkotmánytörvény volt, hanem az
életet ügaagató rendelkezések. határozatok és jog:,zokások sorozata, amely az
ügyek intézését befolyásolta. Történelmi alkotmány, amelynek szemeit 1514
ben Werbőczy 'I'ipartí tuma kapcsolta rendszerbe az uralkodó osztály érde
keinek hathatós vedelmere. Elég a Wcrbőr-zy-tólo alkotmánygyűjtemény

egyetlen szakaszát idóznünk. hogy világosan lássuk területét és tendcnciáit:
"Minden báró úr, mágnás és nemes cl maga murskúja, szolgálata és érdemei
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által bármiképpen szerzett vagy nyert (kiemelés tőlem B. M.) összes dolgok,
fekvő [ószágok és birtokjogok felett az atyával vagy testvéreivel történt osz
tály előtt rnindig v.zabadon rendelkezhet."

Az 1848!49-i szabadságharc megteremtette pár 'hónapra a polgár! alkotrná
nyosság alaptörvónvott, amelyek aztán majdnem húsz éves Csipkerózsika-álom
ból erőben mcguyenaülvo ébredtek új életre 1867-ben. Épp úgy, mint az 1919
ben hozott tanácsköztársasági alaptörvény, amely 25 évig került a király nél
küli királyság, a szcntkoronara hivatkozó koronátlan államvezetés [ogszabá
Iyaí által vetett jogéírnyékba. "A felszabadulást követően megindult demokra
tikus fejlődés eredményc-leépp születott meg a szocialtzmus építésének útját
járó magyar népi demokrácia alaptörvénye: a Magyar Népköztársaság Al
kotmánya."

Az eddigi útra tekintve valóban .,tilapvctő változásokat" fejez ki mostaní
alkotmányunk. küzdclmek és fejlödés eredményeit. Mint Prohászka püspök
már 1897-ben írja: ,.A törzsszervezet emberei harcoltak Szent István rendi al
kotmánya ellen. A rendok tusakodnak a demokrácia ellen és a moderri (Pol
gári B. M.) demokrácia nyárspolg.ir! része sz intén prüszköl minden szocíális
alakulás ellen. Csakhogy sem az idő kerekét. sem a fejlődés menetét meg
akasztani nem lehet, az lOOO-ik évben éppoly kevéssé, mint 1790-ben, 1848-ban
sem." A jogfejlődésnek ez 'a majdnem 70 éve megfogalmazott prohaszkai [e
írása arra is utal. ami alkotmányunk idézett bevezető szövegében js helyet
foglal: a további alkotrnányf'cjlődésútjára. S elég csak az idő móhében fejlődő

magyar szecialista népköztársnság leendő magasabbrendű alkotmányára gon
dolni, .hogya Iclcnlegít xű tudjuk helyezni gazdasági, társadalmi és politikai
rendünk jogszabúllyal kifejez.hető előrehaladásának útjelzőjeként.

Az államélet alaptörvényét szemlelve adjunk arra a kérdésre is választ,
hogy ennek az alkotmánynak és az általa vezetett államéletnek irányban
maradását, érvénycsülcsét mi biztosítja?

Jogi intézmények között szercpelnek alkotmánybiztosítékok néven ismert
úgynevezett garanciális elvek és törvények. Szocialí sta jogrendszerünk ilye
neknek jelöli meg ,,1. a törvény elsődlcgessógét minden más jogszabály előtt

és kötelező voltát rnínden al lnrupolgúrra és állami szervre (törvényesség !), 2.
a törvényhozó testület nópképvisaleü választout jellcgét, 3. a választások de
rnokratízmusát, a választok jogút, hogy vá!nsztott képviselőiket visszahívhat
ják, 4. a választott népkópviselcti szcrv hatáskörének csorbíthatatlanságát, 5. az
alkotmány módosítúsához előírt szigorúbb formákat, például minősített több
séget, 6. bírói függetlenséget."

Mindezeken a magas eszmeiséget és társadalmi emelkedettséget. jelző ga
ranciális elveken felül él legfőbb alkotrrumybiztosttók az az erkölcsi maaatar
tás, amely az ország minden polgárában. vezetőjében és a vezetőinek jogha
tóságot adó népében érvényesül a szabadság és a f'elelősségtudat egyensúlyá
nak érvényesítésével. Az alkotmány 3. §-a szögezí le, hogy államunk védi a
magyar dolgozó nép szabudsúgát.és hatalmát. Szabadság és hatalom él nép ke
zében elsősorban erkölcsi erő az osztályelnyornás, a személy! uralom, a "hi
vatalok packázása", a törvénytelenség ellen. Az értclrní és fizikai készségek
elismerése, a jogok érvényesülése, él képcsségek eredményt termő hatása, a
mlndenkí számúra fejlődést, olórchaladást, jobbéletköriilményeket biztositó
kőzösségi élet érdekében. A Galatákhoz írt apostoli levél riadója visszhangzik
az altkotmanyunk szabadsagclvóben is: ..Ragaszkodjatok a szabadsághoz! A
szabadságra Krisztus vezetett nunket. Álljatok tehát szilárdun és ne hágyjá
tok magatokat újra a szolg'lsúg igújába hajtani" (IG'11nt. 5, 1). S hogy népünk
akar és tud élni szabadsúgával és jogalvnl, a 1e:;l.lt.óbbi parlamenti tárgyalás
első felszólalójának sike];!' is bizonyítj R, akinek olf'ogndott javaslata a posta
törvény megfogalmazás-i b:111 ezt a mi ni sztcríúl is szervvel szemben is érvénye
sülő jogot emelte ki és alkalmazta,

De a szabadság erkölcsi ereje és érvényesülése önmagában még nem ga
rancia az alkotmányos élet biztosítására. A szabadságtudattal együtt kell érvé
nyesülnie rnindenkiben a felelősségtudatnak is külön-külön mindnyájan fele
lősek vagyunk mindnyújunkórt, mindnyáiunk életéért, jobb sorsáért, fejlődé-
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sünkért, jelenünkért és jövőnkért. Ennek a felelősségtudatnak érvényesülnie
kell a jól végzett paraszti munkábun, a solcitrnentes ipari tr.rrnelésben és a
bürokráciát nem ismerő közigazg.Rtás mi nden íróasztala mellett. Ervényesül
nie a közlokedósben. a mással való törődésben. minden előadásban vagy le
írt sorban, minden továbbadott hírben, még rádíózásorn hangerősségében is.
Ter:mészetté 'kell vállnia a felelősségtudatnak a közösséggel szemben. Ami ter
mészetes, az nem m'esterkélt, nem mogorva, nem terhes, hanem magától érte
tődő. Amikor nem külső kényszer, büntető jogszabály, illik - nem illik meg
fontolás, hanem a bensőmben hordott erkölcsi tudatom hajlik a közösség
szolgálatára. Amikor a szabadságom nagy lehetőségeit végső fokon a felelősség

tudatom írámyít.a. A pamnonhalmí abroncsát vesztett hordók példája külső

kényszer szü'ksc-óról bes7:é,] a szabadsúg ellr-n. "Liberrate nerii t - abroncsa
pattanvia szétfolyik a hordó bora. A szecialista gondolkodás mem abroncsvas
sal: szuronnyal. külsó erővel szabályozza a szabadságot, hanem benső ener
giával: a felelősségtudattal teszi azt a míndennapí élet legfőbb hatóerejévé
és evvel a fejlődés biztosítékává.

Szabadság az cgvón: hozzáórtés mC'gfontolásával történő döntés lehető

sége. Felclösscgtudat pedig DZ emberi csclekcdetokne'c a közjóra való irányí
tását eredményező döntés fóruma. A tett Iehotösógeínok öntudatos birtoklása
és a helyes tett választásának öntudat», elhat.u-ozúsa a biztosíték arra nézve,
hogy közösségünk életében sorsunk irányítói és jóra irányítói Iegyünk. Egyen
ként és mindnyájan.

Minél szélesebb népi és egyéni szabadsúgtudat és mínél spontánahban
ható népi és egyéni felelősségtudat érvényesül az áJllamés az állampolgárok
életében, annál nagyobb a biztositóka a szecialista alkotmány betűi vidióra
válásának. Igy az alkotmány mi.nt életszabály ogy nép erkölcsi tudatának
kifejezője. Megvalósulása pedig 2Z állampolaárok erkölcsi tudatának fokmé
röic. Igy minrlkét vonatkozásban világnézeti kérdés és vallásos Iel.küsrne
rottel is értéklcndö életrnozzanat. Ünnepe nemcsak történelmi emléknap, ha
nem megigazulásunkra is utoló olmólkedésí alkalom. (Beresztóczy Miklós)

A ZSINAT HARMADIK ÜLÉSSZAKANAK KÜSZöBÉN. Közeledik a
második Vatikáni Zsinat harmadik ülósszakának ideje. Az érdeklődés ismét
fokozottabban Róma felé fordul. Köztudornású, hogy VI. Pál pápa szeptember
14-én nyitja meg él Szerit Péter bazilikában az újabb ülésszakot. amelynek
munkája elé, nemcsak a zsinati atyák. de a katolikus hívek is világszerte
élénk figyelemmel tekintenek. Mi történt a zsinati tárgvaűások szünete alatt,
mílyen előkészületek és tárgyalások voltak aközbeesií időben? Etthető, hogy
sokan kérdezik ezt, hiszen ezekből lehet következtetni a harmadik ülésszak
várható eredményeire. Az Orbis Catholicús utóbbi számainak több közlemé
nye foglalkozák az üggyel.

Ismeretes, hogya második ülésszak végén il Szcntatya ismételten tanács
kozott a zsinat vezető tényezőivel a közbeeső id őszak munkájának vezérf'o
naláról. A második ülésszak utolsó murrka ülése, 196:3. december 2-a utáln két
nappal, december 4-én moridott záróbeszédében a pápa hangoztatta: bízik
abban, hogya zsinati szünetben a bizottságok mélyen átgondolt, világos és
mearövidített javaslatokat dolgoznak ki, s ennek nyomán majd a viták is
gyorsabbak és zavarta'lanabbak lesznek.

Kiemelkedően fontos munkát végzett a szünet alatt a koordinációs bizott
ság. Ez a bizottság öt ülést tartott az elmúlt hónapokban, hogy megfogalmazza
a soronkövetkező szkórnákra vonatkozó javaslatait. A bizottság első ülése 1963.
december 28-án, a második 1964. jamuár 15-én, a harmadik március lO-én, a
negyedik április IG-án és 17-én, az ötödtk június 26-án volt; Arra töreked
tek, hogy az egyes szkémák szövegét lehető rövidre Iogják és olyan világosan
szövogezzék meg, hogy a zsinaton gyorsan lehessen dönteni róluk. A koordiná
ciós bizottság javasolta, hogy az egyes szkémák.ról még a zsinat összeülése
előtt rendezzenek országos és regionális pűspökl vkonf'crcnoiákut s az egyes
püspöki konterenciá.; már eleve jelöljék ki szónokaikat az ő kÖZlÖS vagy több
ségi álláspontj uk ismertetésére. Előbbi esetben azonban gondoskodjanak a ki-
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sebbsegí vélemény tsmortotésóről is. ötödik ülésón n koordinációs bizottság
véglegesen jóváhagyta azt a n,:'gy szkérnát, amelyet aJdig még nom kül dtok
meg a zsinati atyáknak. Ez a négy szkéma: "Az egyház természete", "Az egy
ház amodenn vllúgban", "A .missziók" és "A kinyJlatkoz/t.atás".

Mint a KathoUsc1.e Nachrichten-Agcntur jelenti, a zsinat munkaprograrnm
ján a .következő clőtcrejsztcsek czcrcpclnck: l. Az Egyh;izról szóló konstitució
tervezete, amelynek legnagyobb részét már a második ülésszaken imegvitatnák.
Új ebben a Szúz Máriáról szóló fejezet. 2. "A püspökök pasztirál is feladata
az egyházban." Ez az a szkóma, amelynek az eredeti f'ogalrnazúsban ez volt a
címe: "A püspökök és 'az egyházmegyék korrnányzúsa." Itt mf~g le kell tár
gyalni az előterjesztésnek azokat cl részeit. amelyeken "A Ielkipásztorkodás"
círnú szkómából vettek át. :J. "A keleti egyházak." 4. "A rnissziók." 5. "Az
ökumenizmus." Ezzel az üiiidik helyen emlitett szkémával kapcsolatban meg
vitatásra kerül még a nyilatkozat a valtásszabndságról, valamint anyilatko
zat a zsidókról és él mem-kcrcsztcnyokról. Ezeket rnost dolgozza át a Keresz
tény Egység Titkársága. G. "A szorzctesek." Ennek él szkémána~= rézebben "A
tökéletesség állapotai" volt a címe. 7. "A papok." A korábbi szkérna címe "A
klerikusok" volt. 8. ,.A laikus apostolkodás". 9...A házasság szentségo." Ez
egy "votum", amelyről a zsmati atyáknak csak szavazníok kelL 10. "A papne
velés." ll. "A katolikus iskolák." 12. "Az isteni 'kiriyilutkoztatás." 13. "Az egy
ház jelentéte a modern világban."

SO'k a találgatás akörül, hogy meddig tart az egész zsinat? Hangzottak el
olyan vélemények, hogy a harmadik ülésszakom be kell fejezni a ·tanáeslwzást,
rnert nehézséget okozna,ha a püspökök Tsrnótcltcn ilOSSZÚ ideig uuaradnénak
távol egyházrnegyejüktől.Zavart ekeltett e tekuntctbcn az 1964. feih:'uár 4-i pá
pai beszéd egyirk rnondatának téves rordítása, amely több lapban j~ megjelent.
A pápa ezt mondta: "A következő ülésszak döntő lehet". Ezt akkor így for
dították és közöltck: "A következő ülésszak az utolsó Ichct".

Bizonyos azonban, hogy a pápa nem ik íván határidős korlátokat szabini a
tárgyalásoknak Világosan kifejezésre juttatta azt a felfogását az olasz pűs-«
pöki k ar fogadása alkalmaval rnondott beszédében, amelyet a sajtó április 15
én ismertetett. A zsinati atyák é3 a különböző püspöki konf'cron.Ják számára
a viták, tanulmányozások és vóleménycserék "szabad és széles leietőségeit kí
vánjuk biztosítani - jelentette ki a pápa -, anélkül, Ihogy a zstnat ídótartamát
meg akarnók szabni",

Walter Kampe Iímburgl felszentolt püspök a Katholische Nachrietiten
AgentuT zsinati különkiadúsának egyik Iegutóbbi számában cikket tett közzé,
amelynek címe "Az út 'él jövőbe". Jóllehet a teladatok egész hegyét kell még
leküzdeni - űrja a püspök -, a zsinati atyák sem nem szkept.ikusok, sem mem
fáradtak A rnunka a közbeeső időszakban jól haladt előre, .Jogosu'lt így a re
ményünk arra, hogya következő zsinati ülésszakon tovább gyorsul a menet.
Bnnek ellenére a zsinatnak időre van szüksége ahhoz, hogy eredményeket ér
jen el. Altalában az az elv, hogy inkább kevesebb anyagot tárgyalni - de azt
alaposan. Mindencsct.re szárnítúsba kell vermí, hogya zsinatnak nagy és ne
héz feladatokkal kell megbirkóznín. Sok mindcn mozgásba került az egyház
ban, amit nem lehet elsietetten nyugalmi állapotba juttatni. Hisszük azon
ban, hogy a zsinat ilesz az a váltómű, amely síkeresen beállítja a jövőbe vezető

vágányokat."
*

Beszárnolónk mcgurasa után, közvetlenül lapzárta előtt kaptuk meg a zsi
nati sajtoiroda híradását nnról a levélről, amelyet Felici él sok, a zsinat főtit

kára intézett a zsinati atyákhoz. Megtudjuk ebből, hogy a koordinációs bizott
ság június 26-i ülesén ügyrendi módosítúsokat határozott el, amelyeket a pápa
július 2-án jóvá is hagyott.

Eszerint a hozzászólók nak már öt nappal él vonatkozó szkérna tárgyalása
nak megkezdésére 'kitűzött időpont előtt be kell nyújtaniok rnondandóik rö
vid, csupán a lényegre szorítkozó szövcgét, hogy ilyen módon a bíboros-mode
rátorok könnyebben í rúnyithnssák a vita menotét.
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A biboros-rnoderrtorox Ielhatalmuaús! l.aptak, hogy amennyiben jónak
látják, az egyes szkómákhoz hozzászólní kívúnó'wt él tárgyalús meg.kezdése előtt

értekezletre hívják össze, A rnodcrátorok megpróbúljúk ebben al: 'esetben ösz
szeegyeztetni az állásfoglaleisokat akként, hogya hozzászól»! kívánók beérjék
egy vagy két szónokkal, aki,illetve akik valamennyiük nov '\)cn beszélnének.

A határidőben Ieldratkozott hozzászólóken kívül más.i': c;::1'< akkor kap
csolódhatnak bele il vitába, ha legalább 7U zsinati atya mcsbí'..'-:'thól j<'trna:z el.

Az ügyrend ilyetén rnódosítúsától a zsinati munka nagvmé.vü gyorsulasát
várják, s azt sem tartják kizártnak. hOlgya most ILöve\,l;:cző ~,<3sZlakkal be is
fejeződhet a zsinat. (Ujlald Andor)

AZ OLVASO NAPLOJA. Tíz esztendő java termosót r:"űjti egybe Ka
mondy László elbeszélés-kötete"; úgy is tekinthetjük, mint egy rol.onszenves
írói pálya első szakaszának összegezését. Már első könyve, a Fekete wrl'l.mbok
,identiJs elbeszélő tehetségre vallott, jószemü, üecsLi·Jetcs ('IS mestel'.,,~g,~t értö
íróra, akinek derék, tiszta embersége is mcabecsülcudő irc! Ll'·6nycii,ö;;:é tar
tozik. Regénye, az Apostotok utóda nC:11 cáfolta uno.; az elbesz élcscí kellette
j usos várakozást.

Semmiféle nyilatkozatát nem ismerem Kamondy Lászlónukurról, kik vol
tak a példaképei és a mcsterei. Kötetéből úgy látszi:k, sosem volt leülönösebb
kapcsolata azzal oa szemlóletmóddal, és azzal a' "módszer.'e]" azábráznlás
ban, amelyet Gelléri Andor Endre, majd Mándy Iv.un nevével jclölhetünk ; és
úgy Iátszí'k, a ví'lágirodalom felől is legföljebb csak elenyeszd hatásokat kap
hatott. A könyv tnyitúnya, a Hazatérő garabonciás akúr vallomúsnak is bcil
Ii: ; tájképe. 'kedvesen évődő hangja, mcleg és szemérmes Irrája, mindjárt be
vezetesül. rnintha egy egész magyal' elbeszélő hagyomány emlékeit, ízelt idéz
né fol az olvasóban; egy hagyornányót, amelyben nemcsak Moricz - Iőként a
fiatalabb Móricz - h,mgj::íból van valami, és nomcsak Kodolónyíbót, hanern
még Mórából, még Gárdonyiból is; valaml abból a temposságból. bujkáló,
ízes, közvetlen. "mosolygó" szcmleletböl, 'humO'rból, hnnghordozásból, ami a

'mai értékelésben - joggal, nem joggal. más I,érdós - mc;;JeiJctiísen alacsony
úrí olyumon áll. Kamondy László azonban szemlátomast nem szégyelli ezt a
soka c szemében divatját rnúlt hangot és' magatartást. Nom Iéi példúul attól,
hogy leírjon, aprólékos gonddal, túj.akal, helyzeteket, aibko!;,ü; hogy valóban
leírja őket, leplezetlen élvezettel, és nemcsak azzal a gyors és rutinos vetítő

m0c:szt',m'el, amit a modern elbeszélés alighanem a iilmtúl. tanult ell. Olvassuk
el a kötet első elbeszélését, a Fcuiinüés címűt. Arról szól, hogya pályamester
ki vágat a sínek mcllől egy nyárfút, úllílóJ::Jg azért, mOi'tEl:m látni tűle a sze
mafór [elzését, de nyilván azért, is, hogy némi ingyen lüzel,'" e tegyen szert. A
kdmunkásnak, meg a 'segédkező gyereknekkészenl;ell linnie a rnunkával
délre, amikorra valamilyen német szerelvényt várnak. T· nposnn dolgoznak:
egy közelben beszállásolt német katona látványa fölingedi ",et; a fát végülis
úgy döntik, hogy rázuhan a sínekre, útját akasztja a nem't vonatnak. Arról
leugrik a hadnagy, előbb az öreg munkást akal'ja Iclelóss; ~t'e vonni, hanem
aztán, a másik rnunkás közbelépéscru, az előszalado. készs(~;;eskedö 110metba
rút pályamestert parancsolja föl a szerelvényre és viszi rn.igúval, miután a
fatörzset leemelték a sínről.

Mindez kerek húsz Iapon történik; megtudjuk. hogy Váru.Ii, az egyik mun
kús, vedgesztenyét hord a zsebében zsába ellen; részletcson értesülünk róla,
hogyan próbálja fölvinni a .kötelct a síkos tűrzson előbb il I [;1, majd Váradi;
ez utóbbi hogyan val.l kudarcot, hogyan nevet össze a hú: l mögött az öreg
Lovas, meg a fiú; pontos képet kapunk a cigurettázó SS ktLonúról, s arról,
hogyan csúfolja ki a fiú, hogyan ébred bennük a gondolat, hogy a fát a sín
felé döntik, hogyan értetlenkedik Váradi az utolsó píálanutig ; egyetlen rész
lete sincs az elbeszélésnek, ahol az író pusztán csak :jelz,ésl'e szor ítkoznék, ahol
meggyorsítaná kényelmes, körülményes tempójút. Am amit tesz, azt aligha
gyakorlutlanságból teszi ; gyakortatlunsagra Iegl'őljcbb az vaühat a novellú-

* Megd('z.sln~:ilt l;'ri;}l)ük. Sz{'piroflaln1.i kónyvkiadú, 19-1il.
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ban, hogy az íTó még 8 kelleténél többször beszél br-lr-, és jelzi ogy-egy mon
datt.al, közbeszólással a saját veleménvet. Egyébkéntazonb271 nagyon is júl
tudja, mit míért tesz, mit rníért mond el; ami esetleg kitérőnek, hosszadal
maskodásnak Jútszik, annak mínd megvan a maga funkciója: az alakokat jel
lemzi vele. S érezni, hogy élvezettel jellemez, értön; mozdulatokkal, hanghor
dozással jellemez és jelenít meg, olyastajta gyönyörűsóggel, ahogy az agyag
gal dolgozó formál ki alakot, arcot, ,karaktert.

Olvassuk el ezután az utolsó elbeszélést, a Kinyujtott tenyér címűt. A
szövetkezetí ellenőrt kiküldik egy faluba valami jolcntóktclen okis ügy lcivizs
gúlására: az elnök bizonyos Fekete Márkhoz utasítj»: azo.cnáí várakozás köz
ben bukkan rá Feketené öreg apjára; él hibbant vénembert a góréba zárva
tartják, nehogy clkóboroljon, vagy Ieszcdje az éretlen barackot és magába
tőrnje. Ez a novella js jó húsz Iapnyi ; részletesen megtudjuk. hogyan rázza Ie
magáról az elnök él zöldfülű ellenőr]. aki egyelőre az állatorvosí pálya meg a
református teológia között habozilc ; hogyan zúdítj a felé a mosogatólevct Fe
kctcné, és a fiú milycn ügyes mutatvármyal tér ki a zuhany elöl, majd hogyan
tölti idejét a hátsó udvarban, rnígnem az öregre bukkan; hogyan beszél Fekete
a feleségével, hogyan s milycn rantottát süt az asszony, és rni az a boszor
kánytojás ... - itt is ugyanaz a rcszlctczó módszer, ugyanaz a .kenyelmes elő

adásmód, a gesztusokkal. hanglejtésekkel való jollemzós, az ecsetvonások tü
relmes Iölrakúsa, s az alakok mögött a háttérnek ugyanaz a pontos, nyom
ról nyomra haladó í'ölraizolása ; s ugyanúgy nem f'ölöslcgesen, hanem a jel
lemzés funkciójával. és nyilván a valóság rni nél teljesebb megragadásának
ábrázolásának szándókával ; ('S ennek a rcszlctező írói munkának ugyanazzal
az élvezetével is.

Ha valakitől, hát sokkal inkább tanult Kamondy László Kodolányitól, Mó
ricztól, Mórától, mínt Gellóri től, vagy Hemingwaytől. Az első elbeszélésben
Iénycgóbcn már ugyanaz az író, aki az utolsóhan ; az utolsóban nem mást esi
nál, mi nt az elsőben; hanem jobban, gyakorlottabban, s részben rt.Linosabban
csinálja ugyanazt, amit az elsőben kezdett, Ennek a tíz esztendős pályának,
ahogyan a Megdézsmált örömök tükrözi. nincsenek tcttencnhctő hangváltásat.
éles fordulatai, ugrás:u. A professzort, aki szemrebbenés nélkül vágja meg a
betegeit és mohón teszi Lseb1c a szemérmes boruckot, ugya..az a nunden
mozdulatot gondosan leltározó szem Iigyeli, mint amely a F:..döntés-b3n az
üreg Lovast figyelte. És a rajzot is ugyanaz o. toll készíti. Türelmes és gondos
gazdálkodús ez, az ólct új meg új területcinek a "megmunkáLsa", lényegében
ugyanazokkal a megbízható eszközökkel.

Karnondy Lászlót ugyanis, úgy látszik, nem nagyon érdeklik az "eszközök"
és "módszerek"; ami érdekli, türelmes szenvcdéllyel, az - híven hagyományai
hoz - a valóság és az emberek. Itt is tanulságos lehet az egybevetés. Ott van
egyfelől a rnéltán emlékezetes Fekete galambok, másfelől acilmadó, kisregény
méretű Megdézsmált örömök; ahogy amabban éppen az kelti 'a drámai ha
tást, hogy- az író sorra lemond a kínálkozó drámai helyzetek .k.iélezéséről, ki
használásáról, és sosem 16p ki - Iiutnl írónál kivételes önuralommal - az
"igazi" valóságból valamilyen fiktív "irodalmiba" (s ezzel lesz természetesen
irodalmilag is iguzán és maradandóan hiteles); - s ahogy emebben, a Meg
dézsmált örömök-ben szintón elhárít minden "irodalmias" (vagy színpadias)
megoldási lehetőséget, mindcnnél fontosabbnak tartva a karakter valódiságát,
az élethelyzet hitelességót. Tuda! osan választani a :szürkébbet,mert igazabb:
rnindíg komoly írói erény; és az igazság, mindig tartósítja la színeket.

Tudatosan választja 'él szünkébbct; tudatosan, mert szerctl ; és mert szereti,
ebbe a szürkébe valami tapintatos, csihlárnlón meleg fény vegyül: a humor,
Nem az íl'Ó tréfás kedve ez; hanem a" alakokl:Jól sugárzik: abból, hogy olya
nok,amilyonek, és olyan a jellem-szabta sorsuk, amilyen, Példa lehet az El
rabolt szivárvány círnű elbeszélés; egy kisiparos tunstúskodásru csábltja a ki
érdemesült újságírót; a rájuk szakadt zápor után elveszett kislányt találnak;
már-már rcmóltk, hogy 'a nyakukon marad a gyerek, de mlre hazaór-nek, már
ott várják őket az utcában a szülők. Alig több anekdotán.il ; mélycbbé az te
szi, hogy a kiskereskedő családját a nyilas időkben ki irtották, és színte el-
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vesztett saját gyerekét Ö'leli az alvó kislányba«. De ez a veltaképpen nyúl
farknyi történet terjedelmes elbeszéléssé kerokedik: majdnem negyven lap,
egy ingkészítő mester, egy mai kisiparos. egy tudálékos, a maga nemében
kedvesen rokonszenves figura, meg egy hajdanvolt újságíró, egy - tudatos és
tapintatos uróniával krudyasra szűnezett - agglegény fúradbatatlanul aprólé
kos jellemzésóvol, mozzariatról rnozzanatra, szinte hangról hangra: ahogy
Fischer úr a pokrócát leteríti, a kispárnát előveszi, ahogya cipőjüket leve
ük, az egyik önfeledten, a rnásfk mintegy finomkodva ... -- az olvasó már
már nemcsak a pompásan jellemzett alakokat élvezi, hanem a;~ Író jellemfor
máló jókedvét is.

A jellemzés jókedve, öröme, az anyaggal dcdgozás gyönyörcscge: a vérbeli
elbeszélők tulajdonsága; azoké, ak ik nem ,.storykkal" dolgoznak, hanem ka
rakterekkel. Igy sikerül felejthctetlenre Karnondy László egyik-másik elbe
szélése, a Fegyzncek szabadságon például, öt remékbeszabott .alakjáva l1, a pos
tamestorrel, a cígánnyal, a hentessel. a pappal. meg a hatalmaskodó fegyőrrel.

Egy író ellen azonban - ha ígazíról, olyan rangos, jó íróról van szó, ami
lyen Kamondy László - éppen erényei fordulhatnak a ílcgkönnyebben. A jel
jcmzés aprólékos bősége bizonyos fokig erény, egy bizonyos fokon túl azon
ban már a kellő takarékosság hiánya lehet. Arról, hogy az elbeszélésbe bele
szóljon, mint 'annak idején a Fadöntésben, Karnondy László egy-kettőre letett;
egy-kettőre megtanulta sokkal í ínomabb és múvószibb rnódon, sokkal tapiri
tatosabban érzékeltetni a jelenlétét: egy-egy rnondat Iejtésével, a humor egy
egy villanásával. Azt viszont mintha nem rnimdig érzekelne eléggé, rnennyi
a,~, ami elég, és mi az, ami már sok. Erre említhetem példának a Háló nélkül
cirkusz-történetét; a részíetezesnek ezúttal nincsen sok értelme, és plasztikus
ság helyett inkább csak hosszadalrnasságot eredményez: itt egy-egy jó "vá
gás" többet órhetme, mínt a már-már unalmasan aprólékos ecsetkezelés: ez
épp a lényeget, a feszültséget oldja szót egy olyan témánal. melyet csak a
kivételes feszültség teIíthetne új élettel. Ugyanígy említhetemaz ogyóbként
kiváló Az utolsó játszma című elbeszélést: ami az ehlentelek játékát illeti, a
kevesebb itt is több lett volna; ugyanakkor viszont ki kell emelnem a novel
lakitűnő "társadalomrajzát"; ahogyan ez az úri társaság drukkol a német
tiszt ellen a dtákrizuk, viszont elitéli a diákot, amiért, szerrn.l.e, nem "úri" rnó
don jáirt el; a fenyegető levelet és vesztegető pénzt, mondja a báró, "úgy lett
volna úri, ha a tolmács arcába vágja, mikor az őrnagy már eltávozott". Pom
pás, találó kép; hosszas fejtegetéseknél többet mond ennek az uralkodó kö
zóposztálymak a mentalí tásáról. Ugyancsak kicsit részletezőbb, terjengősebb a
kelleténél a Kancsal tündér, s egy kis tömörítés alighanem a ,Megdézsmált
örömöknek sem ártott volna. Viszont a kellő takarókosságn.rk, okos művészi

egyensúlynak is akad nem egy példája a könyvben: a nagy.m szép, mély és
tartózkodó lűrájú Elment messzére, a Hunyadi Sándor java írásaival vetekedő

Kamasz meg az asszony, vagy a szóíukarsúgában kornora.i erőteljes Néger
pilóta.

Hogy rni lehet e tíz évi termés számadásának eredménye? Legkedvezöbb
tételei alighanem az életanyag és emberismeret jelentős gyarapodása, és amál'
kezdetben is erős és biztos hang még egyénibbé és higgarttabbá tisztulása.
Kedves játékossága - ez az egyre hangsúlyosabb elem elbeszélléseiben - bi
zonyára nem fogja a túlságos könnyűség irányába csábítand (ahogy már érezni
kísértését a Szemérmes ateistákban); nagy és pontos megfigyelő képessége nyil
ván nem fogja megakadályozni abban, hogy még mélyebbrc. még fájóbb és
forróbb pontokig hatoljonáltalában kitűnően meglátott és u0ráZOlt alakjai
nak lelki, érzelmi világában. I(Rónay György)

SZÍNHAzI KRONIKA. Ismét megnyitotta kapuit a főváros népszerű nuar:
színházi vállalkozása, a Körszínház, amely már eddig is szép érdemeket szer
zett a vHágirodalom klasszikusainak megismertetése terén. Calderon egyik
leghiresebb, és a múLtban a magyar szinpadokon is többször játszott darab
ját, "A zalameai biró"-t mutatta be ezúttal az alkalmi társulat.
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Valójában csak. elismeréssel lenne szabad szólni ezeknek a lelkes művé

szeknek áldozatos rn~;nkájáról, amelyet ',:áni1culúval és a kis sportcsarnok
cseppet sem sclnllá;:J,:erü [chct,;,,/'C/ci'Dcl tuicoioa vália.lnak (jó néhányan kö
ziiliik: már évek úta). S hu produkc;ó)uk után mégis né'lJ~i hiányérzettel hagy
juk el a szin;,ázut, n u.ci.; az ő h..of:.jui,:, üe tulán még a rendező Kazimir
Károlyé sem. .:i. hiba iJ iorrcca, szitZitázi oiuuranknak: az az általános hiányos
sága, hogya klasszikus miuiekric): nincs kialakult és korszer J, megközelítési
és interpretálási stílusa. Így aztán a r;.md2zők röbbnyiTe megelégszenek azzal,
hogy a (félreértett) reillizrnli.S nevében kicrn21ii;; és bizonyos hangsúllyal el
játszat ják a dambból azt, an,i a :,;.,;npadainkon álta~únGS naturalisztikus szin
játszásí eszközökkel eljátszható. A tö~)bi (pé/dtd a görÖGöknél a kultikus
elem, a jelen esetben pecHg a klmkkc:s prrt:J.;,3 é" CL b5vérJ, szintc már öncélú
komédiázás) kilóg 'üag~ elsikkad az ::[őr:clúsból.

Calsieron de la Bi.rca, Lope de Vega meliát (helyesebben utána) a spa
nyol "arany szdzad" másile nc;,gy szi'iiIJ[~di i.'á csiücu)a. A.z irodalomtörténet
általában úgy tartja számon, niiut aki Lope de Vei/a őserejű és zabolátlan bur
jánzása után, a művesség, a eizelláltság és ;;cfl1/otJb j'üm:ai j'egyelem képvise
lője. Tény az, hogy az ő műveiben sokkalinídbb é)"!'0'nyesülnek a dráma
Franciaországtól c2Í'.1őtájt te1";8dő szige)"", szabéc!jui, u,n:Zys!mek be nem tar
tását a szalcirodalmuirol: Lope de Vcgun lép;c:-TLfj)'ncn :;zámonlcérték. És az
is igaz, hogy Cauieron, mint IV. Fülüp ud:;ari sziniuizáruú: vezetője, nem en
gedhette meg maoánai: azt az életvidám harsánysigot, cmi Lope de Vegát a
korabeli színházbajáró l:özönség elüti annyira népszerüvé tette. De, hogy nem
volt hideg, csupán ésszel dolgozó müvész, azt éppen a "Zalameai bíró" bizo
nyítja, amelynek becsüleltirádái mögül minduntalan elősüt a meleg emberség.

Az emberiséggel szinte egyidős történetet beszél el a darab. Katonaságot
szállásolnak be Zalarneába, s a kapitányt a lcgyüzdagabb és legtekintélyesebb
paraszt, Crespo htizába. Crespo, jól tiuiva, hogy ?IÚ il;;enkor a szokás, elrejti
szépséges leányát, l subelt, A kapitány azonban, cici szemet vetett már a lány
ra, mégis behatol annak szobájába, mire Crespo é3 fia, Juan fegyverrel kelnek
Isabel védelmére. A lármás jelenetnek Don Lepe, hadsereg marsall belépése
vet véget, aki mikor meghallja a történteket, kiparancsolja a házból Alvaro
kapitánut és maga költözik be helyette. Ok ketten, a marsell meg az öreg
paraszt kitűnően megértik egymást és egy darabig sikeresen visszaverik a
kapitány megújuló [ortéluait is. A tragédiát azonban végül még sem tudják
megakadályozni. A katonaság elvonulása után, Alvaro kapitány, az éjszaka
leple alatt visszaszökik embereivel, elrabolják a lányt és a kapitány erőszakot

követ el rajta. Vállalkozására azonban súlyosan ráfizet. A lány segítségére
siető Juan megsebesíti az erdőben a kapitányt, mire azt emberei visszaviszik
Zalameába, és itt Crespo kezébe kerül, akit közben a falu bírójává választot
tak és most már nemcsak mint sértett apának, hanem, mint a törvény képvi
selőjének is foglalkoznia kell az üggyel. Crespo előbb jós3óval kérleli Alvarot,
vegye feleségülIsabelt, és a lány keze mellé egész vagyonát is felajánlja.
Mikor azonban a kapitány gűgösen visszautasitja, Crcspo bírói minőségében

halálra itéli és a hauslos itéletet végTe is hajtatja. Az eset hírére visszasiető

Don Lope tiltakozik az onkcnuce eljáTás ellen, hiszen a kapitánya hadbiróság
illetékessége aZá tartozott eot.ux, a végszóra megé,kz,:;ő kirúly (II. Fülöp) azon
ban helyben hagyja az itéletet és Crespot örökös bíróvá nevezi ki.

Lényegében becsiiletvédelmi história ez is, akáTcsak a Közszínház másik
darabja, a tavaly bemutatott és most is játszott Corneille dráma, a "Cid". De
mennyivel emberibben kezeli a kérdést Calderon vele egyidős francia kortársá
nál. Crespo ís vitézi harcba küldi a fiát, de van hangja az apai fájdalom ki
fejezésére is ezzel kapcsolatban. Mikor pedig arról van szó, hogya lánya és
a saját becsületén esett foltot letisztitsa, nem a bosszú az első gondolata, ha
nem az, hogy még a saját megaláztatása árán is a tisztesség és az erkölcs szek
lemében oldja meg a kérdést. Ajánlata annyira humánus és annyira megható,
a kapitány vísszautc:sítása viszont annyira sértő, hogy a néző nem érzi igaz
ságtalannak a különben niealeticiősen. kegyetlen 'itéletet. Calderon egyébként
is úgy tálalja fel a komor csattanójú történetet, hogy közönségének közben
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bőséges alkalma nyílik a szórakozásra, nevetésre. Rebolledo, katona és Chispa,
markotányosnő vidám kettőse, valamint a Cervantest6l kikölcsönzött Don
Mendo, hidalgó és szolgája, Núno ',(Don Quijote és Sancho Pansa alter egoi)
gondoskodnak erről. Calderon persze nemcsak a közönségére gondolt, hanem
királyi gazdájára is. Az a meglepő könnyedség, amellyel a király a val6ban
vitatható törvényességű itélkezést tudomásul veszi (a formaságok mellőzésével

csak a lényeget tekinti), a nagyapa, II. Fülöp példájával akarja megmutatni
az unokának, IV. Fülöpnek, hogy mit vár a nép az igazságos uralkodótól.
Többek között azt is, hogy megvédelmezze őt az erőszakoskodókkal szemben.

A Körszinház előadása, éppen a kezdetben említett "stílus hiány" követ
keztében, sok egyenetlenséget mutat. A maga nemében kitűnő és emlékezetes
alakítás Mádi-Szabó Gábor zalameai bírója, de kissé kiesik a calderont kon
cepcióból. Afféle jóságos" bölcs népvezér az ő Crespoja, akinek néha szinte
már prédikátori alakja mögött elhalványul a furfangos és ravasz paraszt, aki
mégiscsak hatalmas vagyont gyűjtött össze. Calderon Crespoja, nem fölé
nyességével, hanem a meghunyászkodás mögé rejtett eszességével kerekedik
fölül. Még leghitelesebbnek érzett hangot az operettszinpadról a dráma terü
letére kirándult Rátonyi Róbert és Lehoczky Zsuzsa üti meg a komédiában,
A!varü és Chispa szerepében. Inke László jól fogta meg Don Lope alakját,
csak az ebben az előadásban érvényesülő felfogáshoz képest ő túlkarikíroz.
Isabel szerepében Polónyi Gyöngyi a megszokottan szép, de ezúttal kissé szin
telen. Don Mendo és Nuno figurájában, a donquijotei hasonlóság túlzott hang
súlyozásával, Kazimir Károly voltaképpen akarikatura karikaturáját állítot
ta színpadra, holott Calderon szatírájának éle nem a cervantesi hősök, hanem
az akkortájt egyre jobban szaporodó éhenkórász hidalgók típusa ellen irá
nyult, akiknek a nevükön kívül semmi egye bük nem volt már, de a munká
hoz nem fülött a foguk. Ferencz László és Szendrő József igyekeztek kihasz
nálni a két szerep-adta lehetőségeket, valójában azonban ide két artista ügyes
ségű bohóc kellett volna, akik nagyokat tudnak esni és bukfencezni. Calderon
idejében is ilyenek játszották. Szeüemes ripacskodásuk elengedhetetlen kelléke
a vérbeli spanyol komédiának. Seirtes Adám (Rebolledo helyenként nagtlon
jól megformált humoros alakjában), Bánfy György (Juan, a parasztlegény sze
repében), és a kisebb szerepekben Pr6kai István, Csajányi György, Nagy Ist
ván, Kollár. Béla és Almási Éva vették még ki részüket az együttes mun-
kájából. '

Végül szóvá kell még tenni az előadásnak úgyszólván legnehezebben el
nézhető hibáját, a rossz versmondást. 'Érthetetlen az a nálunk szűnni nem
akaró szokás, hogya verset úgy mondják (vagy mondatják) a színpadon, hogy
a közönség valahogy észre ne vegye, hogya szöveg rímes sorokból áll. Holott
a klasszikus spanyol dráma hangulatához döntően hozzátartoznak a csattogó
rímek és általában az egész szöveg verses ritmikája, amelyet Gáspár Endre
fordítás'! egyé/Jként nagyon jól kö,zvetít. (Doromby Károly)

KEPZOMUVESZET, Jegyzetek külföldi és hazai művészeti eseményekről.

A~ idei 32-ik - velenceí biennálé festészeti nagydíját Robert Rauschenberg
amerikai festőművész nyerte el, A művész neve a legutolsó időkig meglehe
tősen kevéssé volt ismert ; azokban a kézikönyvekben. amelyek a legujabb
festészeti törekvésekkel foglalkoznak, neve' még nem szerepel, (Cassou: Pa
riorama des arts plastíques centemporaíns: Courthích: L'art iJndépendant; H.
Read: Geschichte dei!" rnodernen Malerei; a Marcel Brion és többek által írt
"Neue Kunst nach 1945" című kötet stb.) Végűl is a Lausarnle-ban kiadott
L'Oeíl című művészetí szemle májusi számában találtunk egy hosszabb ta
nulmányt Rauschenbergről. Innen tudjuk meg, hogy a művész 1925-ben szü
letett a Texas állambeli Port-Arthur-ban, Amerikában és Párizsban végezte
művészetí tanulmányait, járt Itáliában és Észak-Aiirikában, az elmúlt évek
ben kiállításai voltak Európa és az Egyesült Államok több nagy múzeumá
ban és galériájábam, így New-Yorkban, Londonban, Párizsban, Kasselban.
Rauschenberg avantgardista művész; képein gyakran szerepeltet foto-applí-
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kációkat (a néhai J. F. Kennedy elnök fényképe, sportolók, állat-felvételek,
Mona Lisa-reprodukciók stb.) és talált tárgyakat (korhadt falécek, öreg,
szétlapított fémdoboz, mintás texildarabok). Mumkáí tulajdonképpen nem is
festmények, hanem többféle művészetí technika (piktúra, grafika, montázs,
kollázs, plasztika) kombinációi. Művei általában nagyméretűek, "Buffalo"
című alkotása például 233X182 cm-es; Dante Poklanak 26. énekéhez készí
tett illusztrációja viszont ha ugyan jogosult ez esetben az illusztráció meg
jelölést használni ...) szokásos méretű: 27X36 cm. "Amerikában festőnek

lenni annyi, mínt oppozícióban lenni", - [elentette ki egyízben Rauschen
berg. S ez a megjegyzés lényegesnek tűnik. A művész a 20-<as évek épatírozó
izmusaihoz (dadaizmus stb.) való visszanyúlásával mintha tiltakozni kívánna
olyan retrográd társadalmi-politikai tendenciák ellen, amelyek szülőhazájá

ban még nagy és nyomasztó szerepet játszanak.
A szobrászatí nagydíjjal kitüntetett Kemény Zoltán neve már nem csen

dült oly szokatlanul azok előtt, akik valamelyest figyelemmel kísérik a kül
föld művészetí életét. Kemény 1907~ben született Erdélyben, a Hunyad me
gyei Banicán. Először asztalosmesterséget, majd Budapesten építészetet ta
nult, egy darabig divattervezésből élt meg. A 30-as évek legelején kiment
Párízsba, 1942 óta Zürtchben él, svájci állampolgár. Ölomból, rézből, vasból,
alunúniumból alkotja teljesen nonfiguratív szobraít és domborműveít, ame
lyek "egy rendkívül gazdag fantázia megnyilatkozásai", - írja aKnaurs
Lexikon der modernen Plastik a magyar származású mesterről.

A Biennálé zsűrije elismerő oklevéllel tűntette még ki Roger Bíssiére
idős francia festőművészt és akadémiai tanárt (szül, 1888-ban), a kiváló egy
házművész Manessier tanítómesterét, aki maga is jelentős képviselője az el
vont stílusú egyházrnűvészetnek,

Az 1964-es biennáléra tehát - legalábbis a kiadott díjak ezt mutatják
- az absztrak iskolák túlsúlya nyomta rá bélyegét ...

**'"
Garas Klára, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója tartott értékes elő

adást a közelmúltban az esztergomi Keresztény Múzeumban a XVIII. szá
zadban élt későbarokk mesterről: F. A. Maulpertsch-r6l abból az alkalom
ból, hogy egy eddig ismeretlen, igen jelentős Maulpertsch-festmény bukkant
fel Esztergomban. A 'kép igen szép replikája a Salzburgban őrzött "Utolsó va
csorá't-nak, Az esztergomi érseki papnevelő intézet tulajdonában lévő mű

eredete egyelőre még tisztázásra vár. A kép erosen át volt festve és meg
volt rongálódva; az eredeti művet elfedő ráfestest ésa többévtizedes piszok
réteget Varga Dezső, a Keresztény Múzeum festményrestaurátora eltávolí
totta, s gondos és szakszerű munkájának eredményeképpen napvilágra került
- teljes szín- és formagazdagságában - a Krisztust tanítványai körében
ábrázoló Maulpertsch-kompozíció.

Maulpertsch, Mária Terézia korszakának nagy művésze (munkái fő

ként bibliai és mítológtaí tárgyúak. kisebb részben zsánerképek) mint isme
retes, négy évtizeden keresztül dolgozott Magyarországon. Bíró Márton vesz
prémi püspök hívására jött Bécsből hazánkba. a püspök megbízta őt a sü
megi plébánia templom freskóinak elkészítésével. A sümegi falképek a mes
ter hírnevét nálunk is megalapozták, s egymás után kapta a feladatokat
templomok, püspöki paloták, egyházi könyvtárak, kastélyok falfestmények
kel való díszítésére. (Kalocsa, Pozsony, Bogoszló, Féltorony, Győr, Székes
fehérvár, Vác, Pápa, Eger, Majk, Komárom, Zirc, Szombathely.) Mikor Maul
pertsch 1796-'ban magas korban meghalt, apósa: a rézmetsző Jacob Schmutzer
túlzás nélkül írhatta Szily János szombathelyí püspöknek: "Franz Anton
Maulpertsch legszebb műveí a Magyar Királyságban vannak ..."

Maulpertsch művészete ma is elevenen hat; Oscar Kokoschka, a XX. szá
zad prominens expresszionista festője a legnagyobb elismeréssel adózik mű

vészí kiválóságának, s egyik mesterét tiszteli benne. (Sir Herbert Read:
Geschichte der modernen Malerei, 1959, 237. old.)

**."
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Ez év júniusában - 74 esztendős korában - meghalt Giorgio Morandi,
az egyik Iegnagyobb olasz festő és grafikus. 1890-ben született Bolognában (ott
is halt meg); életében keveset utazott, - érdekes, hogy még Párizsban, a rno
dern festészet Mekkájában sem fordult meg. Morandí a ID-es évek végén a
Chirico által kezdeményezett ún. "metafizikus" festészeti iskolához csatla
kozott, - rövidesen azonban elfordult a titokzatos és lidércnyomásos láto
mások "metafizikus" piktúrajától (különben maga Chirico is új utakra tért).
A 20-as években lVIorandi Iestészete nyugalommal, kiengesztelódéssel, a lélek
békéjével telítődött meg. A "Magyar Nemzet" nelcrológja teljes joggal írta:
"Képei mélységes emberséget sugároznak." Nem helytálló viszont a kis meg
emlékezés egy másik mondata: "Morandi ... elutasította a hermetizmus néven
ismert olasz művészeti irányzatot, és ez a fasizmus elleni művészetí harc
zászólvívőjévé tette". A valóság az, hogy az ermetismo hívei is (Urigarettí és
köre) távol állottak a fasiszta eszméktől, - az idézett mondat viszont ennek
ellenkezőjét sejteti.

Morandí festett néhány tájképet, igen kevés portrét (közöttük egy remek
önarckópet), de igazi területe - haláláig - a csendélet volt. Kaktuszok,
egyszerű asztali edények, salátástálak, hosszúnyakú palackek voltak e sze
rény, halk, de hangulati-érzelmi tartalomban nagyon gazdag képeknek témái.
A mester - a színek csodálatosan érzékeny művésze - finom szürkékből,

cirappokból, tompaliIá'kból építette fel gyengéd, áhítatos kompozícióit, ame
lyeket talán a rní Nagy-Balogh Jánosunkegynémely munkájához lehetne ha
sonlítanunk. A nemzetközi művészeti élet megbecsülését mutatta, hogy 1948
ban Morandí nyerte el a velencei biennálé egyi!k festészeti első díját. (Érde
mes megemlíteni a többi 1948-as díjazott nevét is: Georges Braque, Henry
Moore, G. Manzu, Marc Chagall. Ilyen környezetben tartotta érdemesnek a
bírálóbizottság Morandít az egyik nagydíjra ...)

Morandi, ez a tartózkodó, visszavonult rnűvész nem volt századunk mű

vészetí küzdelmeínek heves bajvívója. Energiáit kizárólag az alkotásra kori
centrálta, s végül is egy bensőséges, rokonszenves, kimagasló kvalítású élet
művet hagyott maga után. Az olasz festők egy csoportja (Caglí , Mafai, Sci pio
ne) az ő szellemének örököse.

**'"
A budapesti Nemzeti Galéria és a nagy magyar keramikus: Kuny Do

mokos nevét viselő tatai múzeum közős rendezésében emlékkiállítás nyílt
Vaszary János Iestőművész ('1867-1939) munkáiból, a múzeum toronyszobá
jában. A kiállításon a művész másfél! tucatnyi, a 20-,as és 30-as években fes
lett képét láthattuk, közöttük több olyant, amelyet Tatán festett Vaszary. (Is
meretes, hogy itt szép villája volt a rnesternek, amelyet a századelő neves
építésze: 'I'horoozkai-Wigamd Ede torvezett.) A kamarakiállítás bemutatta a
"Lovasok a parkban" című rnűvet, a tatai Ikeletkezésű "Fürdőző nők"-et, egy
"Buddha-szobros csendélet"-et, egy entertört a Vaszary-villáról, s más műve-

. ket. A mester kései alkotói korszakalról - rnínt egy elterjedt, de nem éppen
szép kifejezéssel mondaní szekták - hű "keresztmetszetet" adott akis kiállí
tás. A rendezők - 'igen helyesen - gyengébb műveket nem szerepeltettek.
Mellőzték a rnásodlagos, felszínes vásznakat (sajnos, az egyenetlen értékszin
ten alkotó Vaszary mennyíségüeg nagyterjedelmű életművében - az időtálló,

maradandó darabok mellett - fáradtabb, felületesebb képek is jócskán akad
nak, hiszen a mcster hajlott "a bármi áron való ragyogásra", amelyet Mac
niavelliról írott esszéjében Thomas Macaulay az írók és művészok egyik leg
lőbb buktatójának jelöl meg.) A tatai kiállítás rendezői viszont úgy gon
dclkoztak: "inkább kevesebbet, de a legjobbat!", - és sikerült ílyrnódon mél
toképpen megemlékezniöle a negyedszázaddal ezelőtt elhúnyt vérbeli kolorista
mcsterről.

**'"
"Les Fauves et leur temps" címmel jelent meg Oharles Cluissé illusztrált

könyve a század első évtizedében alakult nagyjelentőségű művészcsoportról,

él "Vadak"-ról, akiken Louis Vauxcelles műkrítikus egy megjegyzése alapján
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ragadt meg ez az elnevezés. ("La Bibláotheque des Arts", Lausanne-Paris, 1963.)
A szerző (akinek neve a művészetí irodalomban előnyösen ismert, Gauguin
ről és a "Nabi"-kőrről kiadott könyvei révén) sorraveeszi a legnagyobb Fauve
mestercket: Matísse-t, Rouault-t, Vlaminck-ot, a fiatal korukban a Vadakhoz
számító Dufyt és Bnaque-ot ; meleg méltánylással emlékezik meg a magyar
C'zóbel Béláról, aki kezdettől fogva e festő-együttes törzstagja volt, azonban
ezekből az évekből való rnunkáí - mint Chassé írja - a két világháború és a
forradalmak hullámverései közepette jórészt elkallódtak, megsemmisültek.

Erdeme a könyvnek, hogy tárgyal olyan művészeket,iakiket az eddigi
művészetí írások meglehetösen elhanyagoltak (René Scyssaud, Jean-Julien
Lemordant, a Provence festője: Auguste Chabaud). Külőn fejezetet kapott a
könyvben Gerrrges Desvallieres 0861-1950), aki Franciaországban a vallásos
szellemű festészet egyik megújítója volt, s akit "a Vadak második nemzedéke
nagybácsijának" nevez Chassé. (Desvalfiéres-ről egyébként Radó Polikárp
professzor tollából születési centenáriuma alkalmából szép cikket közölt az
"Uj Ember".)

**..
1889-ben született, pár héttel ezelőtt töltötte be élete 75. esztendejét, Be

nedek Péter, a parasztságból kiemelkedett festő. A 20-as évek "ösbehetség"
kultusza és egy élelmes műkereskedő hírvetése iröpítette a magasba nevét, 
a kétségtelen rnűvészi rátermettségerr kívül. ANyugatban Tersáns,ky J. Jenő

köszöntötte negyven esztendővel ezelőtt Benedeket: "Ime, itt van ez az ember,
il.ki a látásnak, szírmek, formának zsenije,... akinek lelkei rnűhelye tiszta
üdeségtől Illatos." Genthon Istvánnak a 30-as évek derekán kiadott könyve
szerint Benedek Péter egyes munkái "ötletgazdag díszítőerejükkel szinte Rippl
Rónai vásznaira emlékeztetnek." S a kitűnő, felejthetetlen Kállai Emő Ter
sánszkyn is túltesz a lelkesedésben, Benedek egyik portréjáról szólva: "RippI
Rónai Mailol portréja elegánsan semrnitmondővá, Tihanyi Lajos K"s~8k L8
josa kínos konstrukcióvá, Pór Bertalan önarcképe bravúros frázissákorláto
zódfk, rnihelyt szembekerül ezzel a kis mesterművel." Az egykori fOl'rp mélta
tásole elgondolkoztatók ; a kortársak szemmértékének csalékonyságáról be
szélnek az idézetek. Az idő, amelyet az öreg francia festő: André Dunover de
Segonzac a krítíkusok fejedelménekenvezett, nem hagyta helyben Tersánszky
és Kállaí szuperlatívuszaí t. A mai művészeti Jcrttlka viszont a másik végletbe
esik: a "Művészet" című folyóirat egy cikkét leszámítva, Benedekről egyet
len szó sem esik ... Pedig ahogyan fölösleges volt őt annakidején túlértékelni,
ugyanúgy méltámytalan róla most megfeledkezni. Országos kiállításokon szí
vesen látnánk a vidéki magányában - Cegléden - élő öreg rnűvész egy-egy
népi életképét vagy egyéb murrkáját. Hiszen Benedek Péternek, a ,.Lábmosá
asszony", a falusi jelenetek, a paraszti fejek alkotőjámak, ha nem is a legna
gyobbakkal egy vonalban, de megvan a maga kiérdemelt helye a magyar rnű

vészetben. ,rDévényi Iván)

ZENE .JEGYZETEK. (P i k:é t h Y T i b o r: M i s s a p r o p a c e.) Az
örökif,iú Pikéthy Tibor a Missa pro pace kölni előadásán jöt arra a gondo
latra, hogy népszerű miséjét kiegészíti - teljessé teszi két betéttel. A kibőví

tett kompozíció előadására a Kőbányai Szent László énekkar vállalkozott Incze
flurél vezetésével. Nemcsak bemutatónak számított ez az előadás, hanem egy
ben a nuunia» eoutuizzenei élet kollektív tiszteletadásának is. A n't/olcvanéves
Pikéthy Tibort köszöntöttük és ismét megcsodáltuk friss intuicióiát és (Ja.~i1(1fJ

dallaml'ilágát. A Missa eddig is a magyar egyházzene kiemelkedő értékei közé
számított, a betétekkel még tel.iesebbé vált. Valóban érdemes volt kibővíteni

a }wmpozíciót és reméljük, hogy külföldi, új kiadása már ebben a formában
jelenik meg. Ertékelés helyett pedig hadd mondjam el ugyanazokat a mea
hatott szaoakat, melluei miséje előadása után köszönthettem a szerzőt: Szép
poU, nagyon széo I I Köszönjükl (Es köszön.1ük Incze Aurél és a Szent László
énekkar buzgalmát, mellyel új ünnepnapot jelölt ki a magyar egyházzene tör
ténetében.)
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(H ii n d e l S a u l j a a K á r o l y i - k e r t b e n.) Az elmúlt nyári évad leg
szebb hangversenyeként emlékeztünk Erdélyi Miklós koncertjére, amelyen a
Messiást vezényelte. Kiváncsian vártuk, vajon a jóval korábbi keltezésű Sault
is olyan modern felfogásban, drámai ízzással állítja-e elénk. Persze, a Saul azért
messze esik a Messiástól! Erősen érzik még benne az operai gyakorlat és a
színházi rutin. Ugyanabban az évben keletkezett, mint a Faramondo és a Xer
xes című operák, s egy esztendővel később Frigyes koronázóherceg magánle
1'elénél, amelyben az alábbi sorok vonatkoznak Hiindelre: "Nagy korszaka
elmúlott, fantáziája kimerült, ízlése pedig elmaradt a kor divatja mögött".
S a "kimerült fantáziájú, elmaradott" Hiituiet a Saul és az Izráel Egyiptomban
partitúráival felelt korán temetőinek.

Ez a két korai oratórium gyökeres fordulatot hozott az egzisztenciájában
is megrendült mester alkotói módszerében. Az oratórium-műforma az olasz
operastílussal és ez olasz operaénekesekkel való szakitást jelentette. Igaz, a
Saulban kísért még a színház: Saul látogatása az endori boszorkánynál és
Sámuel szellemének, végjóslása az olasz mitologikus operákból merít zenei
eszközeiben. Am nem sokkal arrébb a partitúrában egy-két fagott-akkord
már milyen érzékletesen ábrázolja az éJszakát! Ezek a finomabb, lírikusabb
részek már előrevetítik a concerto grossok leszűrt zenei tisztaságát. (Érdekes,
hogya concerti grossi gyűjteményes kiadása éppen 1739-ben, tehát egy eszten
dővel az első oratóriumok után jelent meg.) - A szinházi látványosság és az
opera édeskésen mitizáló világa helyett az Oszövetség keserű, véres és mégis
hatalmas szenvedélyeket kavaró története nem is illett a szinpadra. Ez a tör
ténés és ezek az érzelmek az ember legbensőbb énjéből fakadnak. Kicsit mo
dernebben: Hiindel kiváló pszichológus volt, amikor az Oszövetség zenei fel
dolgozásába kezdett. Alkotásmódja is szinte idomult a történetí események
kavargásához. Maurel, Hiitulel kedves szövegírója jegyzi fel egyik közös mun
kájuk néhány epizódját. "Három nappal később elvittem neki az első felvo
nás szövegkönyvét. - Jól van - mondta - hogyan akarja folytatni? - Azt
feleltem, hogy beiktatok egy csatát és kezdjük hatalmas kórussal. - Nem
nem - válaszolta - inkább így! - és már játszotta a zongorán, ahogy el
képzelte, s közben parancsolóan kiáliotta: - Tovább a szövege t! - Majd hol
napra hozom - mondtam. - Nem! Most rögtön!" Igy dolgoztak tovább szinte
megállás nélkül. Nem véletlen, hogy az oratóriumok néhol olyan félelmetes,
lenyűgöző erővel hömpölyögnek. A Saul II. felvonásának bevezető kórusa
például, amelyben a nép ostorozza az irigységet, valósággal megdermeszt fé
lelmetes indulatával. - A hatalmas kórustömbök között pedig alkalmunk
nyílik megcsodálni Hiintlel "modern", változatos jellemzését. Rendkívül ér
dekes, hogy operáinak hősei valósággal "egyenruhában" járnak oratóriumai
nak változatos típusai mellett. (Milyen érdekes lenne egyszer megvizsgálni,
hány önéletrajzi vonás kerül egy-egy főalak poTtl'éjára. Bizonyára nem túl
zás egyik-másik bibilai hős diadala mögött Hiindel személyes vágyaira követ
Teeztetnünk. Amegátalkodottságban is milyen kemény, szinte kőből faragott
Saul alakja, s milyen találó ellenpéldája Dávid, aki lényegesen sokoldaNbb,
több vonással jellemzett, s nem magányos hős, hanem a nép képviselője. 1\ 'n

véletlen, hogy Saul tragédiája után hirtelen felolcjódnak az oratórium söll:it
zenei elemei, s ujjongó kórus hirdeti a boldog jövendőt. Hiindel oratóriumai
drámák ugyan, de nála a katharzis megszemélyesítőt is kap, s így bizalommal
t'eszünk részt az események további menetében.

Az elmondottak után nyilvánvaló, milyen sokrétű, nehéz feladatot kap a
karmester egy-egy Hiindel-oratóriumban. Leírnia, jellemeznie, s közben a kol
lektívum és az egyén hangját és érzelmeit is érzékeltetnie kell. Erdélyi Mikl6s,
a Saul dirigense, ezúttal megelégedett a lírai szépségek maradéktalan tolmá
csolásával. Igaz, a Fővárosi Enekkarból nehezen tudott volna drámaian izzó
hangtömböket elővarázsolni. Ez a nagy múltú énekkar mindaddig nem léphet
előre, amíg a tenor ésa szoprán szólamok jelentősen meg nem erősödnek. 
A szólisták közül igen szépen énekelt Barlay Zsuzsa, s kissé túlfinomitva
László Margit. Bartha Alfonz és Palócz László a színpadias részekben reme
kelt és helytálltak a többiek is. A Hangversenyzenekar mindvégig koncent
ráltan, megbízhatáan muzsikált.
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(H a y d n: N e l s o n - m i s e.) A Zene akadémián tartott nagysikerű elő

adás után a Károlyi-kertben is megszólaltatta Ferencsik János a Nelson-misét
a Budapesti Kórus és a Hangversenyzenekar élén. Most talán a "körités" is
sikeresebb volt, pezsgő és szellemes előadásban szólalt meg Mozart Haffner
szimfóniája, majd - Tarjáni Ferenc jóvoltából - bravurosan az Esz-dúr kürt
verseny. S a kedvező előzmények után a Nelson-mise a zeneirodalom legszebb
és legtisztább magaslataira emelt. A Mise élménytadó, nagyszabású tolmá
csolása nem maradt a Mario Rossi és a Jonathan Sternberg vezényelte le
mezfelvételeké mögött. Mi tette olyan nagyszabásúvá az előadást? Mindenek
előtt a mű egészének drámai megjelenítése. A Credoban például nagyszerűen

érvényesült a mondanivalót kifejtő gyors-lassú-gyors váltakozás. S milyen
megrendítő erővel éreztük át az Et incarnatus est nagyszerűségét vagy a
Resurrexit ujjongását! SZámomra talán a Sanctus jelentette az előadás leg
11agyobb pillanatait. Haydn ebben a tételben fejezte ki legtökéletesebben Isten
és ember viszonyát. A lassú, bensőséges bevezetés mintegy "ízlelgeti" a sanc
tus jelentését és tartalmát. Ezt a hangulatot csak elmélyíti az üstdobok vára
kozó, halk tremolója. S aztán egyszerre kirobban az újjongó öröm himnusza,
előbb a nomotéii Pleni sunt coeli, majd a kontrapunktikus Hosanna szár
nyain. Ezt a nagy pillanatot valami szívszorító tökéletességgel szólaltatta meg
az egész előadói apparátus.

A kegyes legenda szerint a Benedictus újjongó fanfárjai Nelson abukiri
f,lyőzelmét köszöntötték. Meglehet. Aki azonban hívő lélekkel hallgatja a mi
sét, az hajlamos a külsőségeket leválasztani róla. A Dona nobis pacem ha
talmas könyörgése mindenesetre inkább az öregedő mester békevágyát idézi
semmint diadalmi mámorát. (Az előadók közül kiemelkedett a kórus és zene
kar; csodálatosan énekelt Werner Mária, igen szépen Bartha Alfonz, megbíz
hat6an Horváth László s a mikrofonnal nagy küzdelmet vívó Barlay Zsuzsa.)

(B e e t h o ven - m űv e k r ő l) Lehel György közepes sikerű estjén előbb

HaZina Czerny-Stefanska meglehetősen érdektelen zongorajátékán ütődtűnk

meg (MendeIssohn egyik koncertjét "intézte el"), s azt reméltük, hogy Beet
hoven V. szímfóniája maradéktalan gyönyörűségt kelt majd. Sajnos, nem így
történt. A Rádiózenekar mint mindig, most is hibátlanul és meglehetősen 'hi
d~gen muzsikált. Előadásukban éppen a mű lényege, a humanitás sikkadt el,
s átadta helyét valami rosszul értelmezett virtuóz ürességnek. (Vagy ez lenne
il sokat emlegetett mikrofón-hang eredménye?)

Néhány nappal később a Hangversenyzenekar és Ferencsik János szólal
tatta meg az Egmont nyitányt ésa III. úgynevezett ",Eroica" szimfóniát. S ha
a zenekar vétett is néhány kisebb pontatlanságot, a hangverseny mégis él
ményt adott, mert szép volt és - nagyon emberi.

E. T. A. Hoffmann szívesen "romantizálta" a zeneszerzőket. Az Egmont
t:enéról írt tanulmányában is az érzelmeket állítja fejtegetéseinek középpont
jába. "Némely zeneszerző - írja a többi közt - talán harcias és büszkén
menetelő nyitányt írt volna az Egmonthoz, de bölcs mesterünk a nyitányban
a szomoTÚjátéknak ama mélyebb, igazi romantikus tendenciáját állította a
középpontba - röviden: Egmont és Kliirchen szerelmét. A komor f-moll hang
nemben éppúgy Kliirchen rajongó szerelme nyilvánul meg, mint ahogy a ro
kon Asz- és Desz-dúrban a földöntúli megdicsőülés fénylik aranyló sugarak
kal." (Akaratlanul is Goethe és Eckerman beszélgetésénekazt a részét idézi
ez a magyarázat, amikor Goethe kifakad, hogy úton-útfélen a klasszicizmust
éli a romantikát állítja szembe mindenki, amikor a szerzőnek eszébe sem
jutott ilyesmi.) Alighanem sokkal lényegesebb és célszerűbb az örök emberi
vonatkozásokat keresni Beethovennél, például a szabadság gondolatát, melyet
a nyitány végén diadalmasan felharsanó fanfárok is magasztalnak.

Beethoven, mint lelkes republikánus, a szabadság és a forradalom gon
dolatát szétválaszthatatlannak ítélte. Mint lelkes forradalmár, rII. szimfóniá
ját eredetileg Bonaparténak szánta, akiben a legnemesebb emberi törekvések
megtestesftójét tisztelte. Ries tudósit arról a jelenetről, amikor Beethoven 
meghallva Napóleon császáTrá történt koronázásának hirét - ketté szakította
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a szimfónia cim/.apját és a főldr;; dobta. Ekkor adta az új címet muvének:
Simfonia Eroiea. Az új alkotás tehát kőlt6i tartalmában a hősi magatartás
paradigmáját állitotta a kortársak elé,' Előtte nem is egy al1wtásában vizs
gálta ugyanezt a kérdést Beethoven, de magasabb szjérába kivetitve. A Pro
méteusz teremtményeiben a humanizmus.áért tragikusan bunhődő titán alak
ját idézte föl; a Krisztus az Olajfák hegyén a megnemértettség és az önfel
tHdozás zenei megfogalmazása. Ezeknek szinte földi ellenpéldája az Eroica,
a hősies magatartás szimbóluma. (Márcsak ezért sem fogadható el Adolf
3cherring magyarázata, mely szerint a szimfónia költői tartaimát az Iliászban
ta,lálhatjuk meg.) A szimfónia alapgondolata tehát az emberben való hit. S
ezt a hívő humanitást fejezte ki mesteri tökéletességgel Ferencsik János és
zenekara s ezért hatott tolmácsolásuk revelációnak. (Viszont nem ártott t'olna
a Beethoven-szimfóniát és Bartók szabadtéren nehezebben érvényesülő Con
certoját megcserélni a musorban!) (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. A Metro Goldwyn Mayer amerikai világcég fran
cia-olasz koprodukciós filmje a Magánélet. Ez a társulás, ez a "mindent bele",
a produkció árulójává válik; létrehivói világméretben akartak világszámot
alkotni. Ekkora nekifeszülésnek meg is lett az eredménye: ritkán pergett em
bertelenebb film a mozík vásznán ... Ez is amolyan film a film ről. akár Fel
Iini 8 és '/2 círnű alkotása, csakhogy! Amíg a kitűn6 olasz rendező-író az alkotó
ember tépelődéseit, a téma belső, lélekbeli alakulását vitte vászonra, addig az
új produkció - bár el kell ismerni, mestert módon - a külső elemeket, a
gépszerűséget, a "gyártmány" alakulását ábrázolja, a reklám, a pénz és hír
név-őrület lelket, emberséget megseromísítő kegyetlen világára irányítja a len
csét.

Elegy kis francia lány, JiIl, Genfben. Balettet tanul, anyja [ómódú el
vált asszony. Nos. eza Jill kicsit butácska. kicsit üres, amolyan korunk nyu
gati gverrneke. éli habkörmvű. ff'lszines életét mindaddist. amíg rá nem tör
a szerelern. A végzetes férfi, Fabío, arnolvan szuper-íntellektuel: könyvkiadó,
író. szfnhází rendező. drnm;,tl1 rg s nazvstflű ü71f'temher egvszemélvben. Mind
amellett vonzó és iókpoíí fickó. Csakhogy fol!lrllt: f'ér te .Ii Il k{)Jleg':mniének,
akí mellesleg Icgiobb b,m'iÚ'1ijie is ennek. A kislány félreáll. Elbúcsúzik any
jától, Párizsba meay udvarló-na itásáva l. Egy darabig f'oto-rnodellként tf'ngő

dik, ám csakhamar .,felfc·deúk", IMrejön a mnzv találkozás. measzületík a
sztár. Amikor ott áll a h'm'?r"l előtt, hogy próbafelvételt készítsenek róla,
elhanazík ez a mondat: ..Lótrciött n mfl'(i',1Js kapcsolat a gép és a színésznő

között." Jillt örökre el.icgY07te !1''l!:(cínak a film.
A minden kéD7~lpfF't fp';;lm(~ló "p~d,;,~nrii]0t. lT"lnmint Ji'I viharos rna

gánélet» - mort ..f",'.eoni" :,""al" - rS'lkh"mar a közőriség érdeklődéséne'c 1{ö
zénoonttába dob ia 37. ú i csi'hS"nt Npns?'er{ísér!~ elei'nte u(!r:'isszerűE"l1 nő, ám
a közvélemény hamarov» n m"e:,:,s;imör"Ek kF'r1v'''nce t(1176s'Jjtól. A nédelg",t"tt
sztár belcrorman a hntr"nV~l"lr07~·h". me~o7(i).·i~.;: " rninrlE"11honTI'lTI előll<rró fotó
riporterek lflnc~pi elől. ViS~7'l Genfhp. Érl"/'i'lnviM :Jmnban nem találja ott
hon, f~lkeresi tehiit 87.t, ;,1(i elől v8Iói:ó h "n E'lfntntt. F:Jhi"t. A férfi .pl.,te »7Ma
mE"e:váJtl)zott, fple~ége elh:W:vta. :1. világ szemében tE'h!,f nincs többé akadály
boldogságuk előtt.

A szenzáclór» érp,,; qit6 0" 'l "e'!.16mfí';"'lrt p.ZOTI1->:m nem :'lt1ia ilyen köny
nyeri áldozatát; Után« er0r'np":p s?'f'T~lmE's€"k'1f'k. a1.;:i '';:1]('k ettől kezdve merő

hajsza az életük. Fabio szintc WY1tetnen c"'l'y r r1 ü1 8'),.,1(':01) '1. u·:'J.zik - ezv Kleist
drámát forf1ított 01'lo7c''l, a kis, Ró':1:)·-1~0r·ny!'ki v;í1''is',2 fes~tiv:ílián adták elő,

s őt a fordítófr k6rték fel [1 darab ~·enrlMp~'<:r('. Ji~1 Mrnb'ln nem bíria sokáig
Fabio nélkül, s félrevezetve a r;í'es6 újs;Ígírók;ü. E:i 1i á '., 8. mcav Fabio után, mí
sem természetesebb, mint bogy .lmt ST)clf'tobn'1 is felismerik. A színésznő,

hogy rneneküljön a kiváncsiság 1'181. ki se mozdulhat, elf'üggönyzött smbában
kuksol, Ez arabélet felőr-li a két szerelmcs idegeit, megrontja érzelmeiket.
A válság akkor robban 'ki, amikor Fabio megtiltja Jillnek, hogy megjelenjék
abemutatón, megtiltja, rnert feltehető, hogyha a sztár ott ül a nézőtéren, a

504



nézők őt fogják bámulni s rá se hederítenek a színpadra. Az elkényesztetett
csillagot vérig sérti ez a tilalom - megtörténák a szakítás. Ami ezután jön,
az már maga a megvalósult lázálom. JiU felmászik a háztetőre, hogy onnan,
egy kéménybe kapaszkodva nézze a darabot. Egy szemfüles riporter azonban
felfedezi s rávíllantia vakuját. A váratlan, éles fény olyan sokket vált ki a
nőben, hogy lezuhan a tetőről. Esik, zuhan, szőke haja kavarog a levegőben

- akár a rola készült ezernyi reklámíotón - a végtelenségig, talajt soha nem
érve, amíg csak lassan el nem sötétül' a film, amíg csak el nem nyeli a sztárt
a nihil, a megsemmisülés.

Louis Malle, a film rendezője, akit 'már a "Zazie a metróban" vászonra
vitelével kapcsolatban megismertünk, erősen hajlik a groteszk felé. Groteszk
ség már az is, hogy vatIójábana híres és hírhedt francia "vedette", Brigitte
Bardet .életét pergetí előttünk, s a főszerepet a filmben maga: Bardet játsza.
Még akkor is, ha ez a "magánélet" némileg parafrázis, túlsok valóság-elemet
tartalmaz ahhoz, hogy ne ön-bemutatásra gondoljunk. Bárdot felfedezésének
körülményei, emelkedésének hangos b otrányaí, idegősszeroppanása, öngyilkos
sági kísérlete mindenesetre reális valóság, Míridez még nem lenne baj,.Ettől

még őszinte, "leleplező" rnű is születhetett volna. amely képes arra. hogy ráví
lágítson a háttér elembertelenítő hatására, a prodúcerek újmódi rabszolgatartó
voltára, a pénz míndenhatóságára s míndezek nyomában az "áldozat"
testi-lelki szenvedéseíre, A fíűmből azonban teljességgel hiányzik az efféle
szándék. Létrehozóí cinikus nyiltsággal csupán arra törekszenek, hogy a "si
ker" érdekében, rninél több f'rivolságot vigyenek színre s ilyen módon a "nagy
érdemű közönségnek" a szórakozás mellé pazar botránykozásialkalmakat· is
szerézzenek. Ezért immorális vagy legalábbis amorális szerintem ez az alko
tás, ha még olyan mesteríen peregnek is a film kockái. Groteszk, ám a nihil
groteszkje.

B. B. - a név ígyegybeolvasva "bébé", ami a franciában "játékbabát"
jelent - mesterséges produktum. Már nem is 'kitenvésztett emberi lény, ha
nem ipari gyártmány. Weöres Sándor egyik szenettjéből kell kölcsönöznöm a
ráíllő szót: a "pillanats2Jergyár" terméke. Az a pillanatszergyáré, mely a hír
közlő eszközök feilettségét felhasználva elébb a Jevtathánná dagasztott rek
lám segítségével felkelti az ilyesfajta produktum igényét, majd igyekszik azt
minél tökéletesebben kielégíteni ezer és ezer mozivászonra vetítve a gyárt
mányt . " "Szex-bomba" ez, mint mondaní szokás, de veszedelmesebb rob
banótöltetet hordoz magában, mirit ahogyan némelyek hinnék. Az ilyesféle
sztárkultusz szinte esszencíálisan embertelen. A modern szadizmus terméke,
amely rokO!l1ságot mutat a római cirkuszok véres porondjával ... A film utal
is erre abban a jelenetben, amikor a rendőrök csak legnagyobb erőfeszítés

árán tudják megmenteni a-sztárt a tömeg "hódolatától". A rajongók, vagy regv
szerűen kíváncsiak valami "titkot" látnak lényegében, ezt a titkot szerétnék
megfejteni, a végzetes vonzerő okát. Ezért lesnekrá, ezért fotózzálk agyon a
riporterek is. S mí történik? Mivcl a felkeltett igény is mesterséges produk
tum, felszíni buborék, minden tartalom nélkül, a 'keresők végül is csupán a
semmit lelhetik. A semmit, amit a semmi birtokol. S amikor erre rádöbben
nek, unottan félrehajtíják. Ebben reilik a szegény ..píllanatszer" tragíkurna,
Á m ezzel sem érik be, elrabolják tőle a halált is. úgy ölik meg, hogy még
tragikus bukása is szarupos reklámtotóvá olvad. A szőke tündér mézédes mo
sollyal 'lebeg a semmiben, rniközben .mögötte Verdi Requiemének súlyos lak
kordjai dübörögnek. A g,roteszkek groteszkje, az emberi cinizmus legteteje ez.
A píflanatszergyár felteszi rnűvére a koronát: a következtetések levonása he
lyett szinte kérkedik önnön alantasságával. Mindez talán kevésbé lehangoló
lenne - bár a kőznapibb ember is ember s így az is sajnálatra méltó - ha
B. B. történetesen nem egy kimagasló tehetség, kitűnő művésznő, A plllanat
szergyárosok felelőssége így még nagyobbra nő. Olyasvalakit tettek tönkre,
aki talentumával igaz épülést szerezhetne embertársainak, akit művészi ké
pessége, természetes bája magasztos feladatok betöltésére rendelt.

(Bittei Lajos)
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KtT aozzxszoixs A LITURGIKUS REFORMHOZ. Több levelet kap
tunk az elmúlt h6na~ban, amelyekInek írói Iehkípásztorí szempontból bírál
ják vagy egészítik ,Ici a Hturgíkus kérdésekről közölt tanulmányainkat.

Igen figyelemreméltón8lk érezzük Miklós József tekenyei plébános alábbi
fejtegetését:

A Collectio Rituumról szóló írásokat érdeklődessel olvastam, de az volt
az érzésem, hogy a falu szempontjai ezekben nem találtak helyet. Engedjék
meg, hogy egy-két szót erről írjak.

Tudomásul Ikell vennünk rníndenekelőtt, hogy falusi hiveim biza1matla
nok minden újítással szemben. Ezért egy esztendő még kevés volt ahhoz; hogy
az új előnyeit felfogjálk. A szertartások falun aránylag ritkán fordulnaik elő.

ll:vente nyolc-tíz temetés, ugyanalI1il'lyi esküvő még nem érezteti meg velük az
új szépségét és hasznát, Egy-egy ilyen szertartás után beszélJnek róla, esetleg
eszükJbe jut a lellkipásztar magyarázata, de véleményüket még Illem tudják Ikli
alakítani. Kinek tetszik, kinek nem. Erről vitatkoznak, s ez helyes, mert lát
s_, hogy érdekli őket.

A keresztelésről,· a búzaszentelésről és a ikeresztjálI"ó napokról Illem is be
szélek Keresztelésnél ketten~hármalll vannak csak jelen, ennek tehát ikü!lönö
sebb hatása nincs. Búzaszentelés, keresztjáró napok évente egyszer fordulnak
elő, olyan időben, amikor. a tavaszi nmnká'ík erősen lekötik a népet, s igy
nagyon kevesen vesznek részt rajta,

A feltámadási és úrnapi körmeneteink népesek, itt szó lehetne nemcsak
arról, hogy a hívek megértsék a szertartást, hanem, hogy tevőlegesen bele is
kapcsolódjanak. Erre viszont itt nem sok mód van, rnert maguk a szertartások
rövidek, a !körmenet alatt pedig közismert énekeket énekelnek. Maguk a szer
tartások nem is okoznak nehézséget. mert menetük nagyjából azonos a regí
vel. - Itt jegyzem meg azt ds - bár ehhez a Collectio Rituumnak semmi köze
-, hogy a nagyszombati vigilia szertartásaí és szentmiséje, utána a feltámadási
'kömnenettel nagyon hosszú. Falusi népünk ezen Úigy segít, hogy a Glórda ha
r8llligSzóra kezd otthon készül1ődni és csak a körmenetre jön el, s azt a temp
lom előtt várja meg. így a feltámadási 'rövid szertartást nem is hallja.

Az esküvő nagyon érdekli a falut. Olyankor megtelik a templom, nem áj
tatoskodók!kal, hanem ikiváncsiakikal. Ezek számára nagyon jó a magyarul
mondott szertartásí szöveg, Értik, s így inkább odafigyelnek, kevésbé érnek
rá ft násznépről való megjegy2léseik szomszédjaikkal való közJ1ésére. Tehátl
nem zavarjáJk sugdösódásaekkal a szartartást. A vőlegény és a menyasszony
nagyobb belekapcsolódásáoól azonban már nem sokat értenek meg a háza
sulandók, ezt legtöbbnyire nagyon halkain mondják. Oka ennelk részben az ün
nepi alkalom adta elfogódottság, még inkább, hogy a fa1lu felfogása szerliIIl,t
"nem ilUk" .a beleegyezést és az esküt hangosan mondaní. Az új házasokhoz
szóló beszéd feltétlenül az egész szertartás végére :kíváIllk:oziJk. Egyébként vége
hossza nem lesz a szóbeszédnek, vajon míért bocsátotta el őket a pap egy szó
nélküd. Ne feledjük azt se, hogy a falu n~ mennyire fél az ilyen szóbeszéd
től, a falu szájától.

Végül a temetés. A falusi temetésen sokan vannak. A 'legtöbb Wlkalom itt
lenne arra, hogy a jelenlévőkbelekapcsolódjanak a közös imádságba és énekbe.
Nehezen megy. Eninek több oká van, Először Itt majdnem mínden új,· Illem
mernek: 'beleszóJnd. A kÖl'tl1yélren, sőt measzebb vidéken is több temetésen vol
tam, de tevékeny részvételt csalk papok temetésén tapasztaltam, de ott sem ft

nép énekelte és mondta a szövegeket, hanem csak a papság. Pedig a lelkipász
torok éskántorok tanítotték a népet. Tehát nemcsak az újdonság az egyetlen
dk ok másodszor, hogy a halott hozzátartozói bánatukon nehezen tudnak ural
kodni, s legtöbbször hangos sírásra fakadnak. Akkor azután velük sir a jelen
lévők legnagyobb része, s marad az imádság a pap és a kántor dolga, <De hoz
zájárul harmadik oknak az is, hogy II temetési énekek dallamai idegenek a
nép előtt, s túlságosanvilágiasnaik érziik. Ez látszik abból a megiegyzésből,

amit egy öreg !hivem mondott, hogy öt, ha meghal, valami szép énekkel bú
cs-úz1lassák el, ne ,,nótaszóval". Az elhantolás alatt mondandó litániaszeI'Ű

imádságOk báMlenlllyire szépek is, jóresz.'t elvesznek a koporsóra hulló <rögök
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dübörgése és a hozzátartozók sírása közben. Ezeiket az imádságokat is eddig
még csak papok temetésén hallottam 'kellő ájtatossággal.

Valamit a szövegről is. Magyatr'OSSlÍg szempontjából sok [avítané való V'aI11
bennük. Egy következő kiadást ebből a szempontból feltétlenül szígorúoban
át keH vízsgální. Ösi kifejezések elhagyása sem üdvös, hogy csak egy példát
mondjak: a házassági esküben szemmiképpen sem mondanám a "holtomi~an

holtodiglan" helyett "mindhalálig".
Az énekek pedíg legyenek áhitatot keltők, tehát semmiesetre sem népdal

szerűek. A népdalszerű nevetségessé válik, s azt falusi ember sohasem fogja
éneken. Ne legyenek magasak. C-IIlél magasabb hang ITJ.áa- megerőltető, ön
kéntelenül kurjantásszerű Iesz, Gondoljunk arra is, hogy falusi káJntoradnk,
bármilyen jóa:karatúak is, mégis zeneileg kevésbbé képzettek. a Jegtöbbíüímek
idejük sincs különösebb képzésre. Hasonlítsanak: ezek a dallamok inkább a
Szent Vagy Uram dgazán szép dallamaihoz. Még az sem volna 'baj, ha köz
ismert Szent Vagy Uram dallamra énekelnők egyik, másik szöveget. Ezt ajánl
ja például a Cantus Cantorum a nagypénteki Improperiáknál. Nem lehetne
ugyanígy a temetésnél is? A nép is könnyebben belekapcselédnék.

Nagyon megszívlelendő Szigeti Kiliálll elgondolása az oráció, lekcíó, evan
gélium énekléséről. Nagyon fontos ezeknél a feltétlenül egyszerű dallam, ame
lyet rníndenkí nehézség nélikül tud énekelni. Énekelt szöveg megértése soikka,l
nehezebb, mínt a felolvasotté. Bizonyám célszerűbb az értelmes olvasás, mint
a meg nem értett énekíés, hiszen ezzel a célt veszélyeztetjük. Hát még ha a
papnak IrOSSZ a hallása, vagy kellemetlen az énekhangja ! Az ilyen a latin
szöveget valahogy csak elénekli, de magyarul nevetségessé válik. Tehát olvas
son, ne énekeljen.

Tennivaló van bőven' ezek szerimt: A Collectio RitnLum még nem hozótt
teljes eredményt. A lelkipásztornak még ISOik míndent meg kell tennie, hogy

. híveihez 'közelebb vigye az új szartartások m.ondanivalóját, s őket mínél job
banbelekapcsolja a liturgiába. A szertartáskönyv szerkesztőí bizonyára fi,gye
lembeveszi.k a már többfelől felhangzó nehézségeket, s ezek kíküszöbölésével
járulnak hozzá egy újabb kiadás használhatóbbá tételéhez. Bizonyára figye
lembe veszik azokat az utasításokat és változtatásokat is, amelyeket egyik
másik egyházmegye már eddig is elrendelt.

Ugyancsak közérdeklődésre tarthat számot Csomor Ernő putnokd plébános
itt 'következőhozzászólása, amelyben a temetési búcsúztatok kérdését tárgyalja:

Azt tartják, hogy a lakodalcmban dalolni szoktak, a temetésen sírni. A
sírás illik a fájdalomhoz, Nincs mit szégyellni rajta, ha őszinte, s nem hiszté
rikus tünet, vagy hamis, "kirokoddl ikörmyek". Jézus Krisztus szava: Ne sílL"j!
vigasztalás volt a naimi özvegyhez, s azért is mondotta, mert tudta, hogy a
fiút fől fogja támasztani, Jairus házánál is csak a siratók hísztériáját, s a
rikító gyászzenét helytelenítette. A pogányok, sök a zsidók is, siratóasszonyok
fogadásával, pénzért vették a könnyeket. Ezek nem megnyugtató, hanern ideg
zaklató módszerek voltak. Szent Pál intése: Ne szornorkodjatok, mínt akLkneik
nincs reményük ... (1. Thess. 4. 13.) azt a szomorkodást helyteleníti, ami rnáe
a kétségbeeséssei határos és areménytelenséggel, A hívő embernek is joga van
sírni. Lélektanilag ez megnyugtató is. Azt mondiák, nehezebb annak, aki nem
tudja ,,kisírni" magát. A közvélemény is furcsa temetésnek tartja azt, ahol
nem sírnak.

Az egyház szerepe, feladata, hogy könyörögjön a megholt lelkéért, vígaszt
és reményt ébresszerr az egyszeri találkozásra. A 'gyászvendégek kötelessége,
túl a megjelenésen, vírágokon, belekapcsolódni az egyház imáiba, segítVe
ezzel az eltávozott és az ittmaradtak lelkét.

A szándékos "ríkatás" és a "megrendelt" siratók szokása, bármilyen ősi,

mégsem dícséretes. A megholton nem segíthetnek, az élőt nem nyugtathatjáik
meg. Az élők idegzetét terhelik, próbára teszik. I>lyenek voltak a pogány si
ratóénekek és a mintájukra keletkezett temetési búcsúztatók. A ikérdés hazai
vonatkozásban, tudományosan, még feldolgozatlan. A hivatalos egyház. eltűrte

csupán. Küzdött is ellene, de kevés sikerrel. Már a III. Toledói zsinat (589)
22. canonja 19y rendelkezik: "Mdnden hallotti költemény éneklését megtiltjuk
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a ternetéseken." Ezek az énekek már alokor is általánosak voltak, de nem "is
tenesek". Ez a zsinati rendelkezés a rni búcsúztató énekeinkre is vonatkozik,
melyek azonkívül, hogy "gyakran a botránvig sületlenek. még azért sem he
lyeselhetők, mert szándékosan azon jajgatások előidézésére íntézvék, me
lyeknek, ha már végkép el nem f'ojthatók, legalább mérséklésöket 'kívánja az
egyház." (Lonovics: Népszerű egyházi archeológia. 1857. III. k. 447. 1.) Lonovics
évszázados bírálata kettős: a búcsúztató formájában nívótlan. tartalmában
"ri'kató". Hozzá tehetjük még, hogy sokszor krttikátlanul "mag?sztaló" is.

Mindezen hibák ellenére, főkép falun a szokás megmaradt. A nép ra
gaszkodott hozzá. Egyes helyeken a "vaskéz" módszerével kiszorították. Vá
rosi helyeken az ízlés Tínornodásával divat ját múlta. Szórvány-vidéken a ha
lotti beszéd is kiszorította. Talán úgyis, hogy a beszéd hasonló híbákba esett,
csupán csak prózában? !

. Az új Collectio Rituum bevezetéséhez adott rendelkezések egy tollvonás
sal megszüntették, a személyenkénti verses búcsúztatókat. A papság jórésze
örömmel, de egyben aggodalommal fogadta a rendelkezést. Az öröm elvi volt,
az aggodalom gvakorlati. Lehet-e ilyen évszázados begyöleerezett szokást zök
kenésrnentesen kikapcsolmi ? A főpásztorok is érezték a nchézséget, Ezért úgy
rendelkeztek, hogy ahol a búcsúztató még szokásos, ott legföljebb a Czapik
féle temetőkönyvben szercplő, általános búcsúztató énekekből lehet venni
egyet. Ez már egy ",kihúvó" az általános tilalombóL Ahol ugyanis nagy még a
ragaszkodás a búcsúztatókhoz, ezzel sem elégedtek meg. Papok és kámtorok
valóságos harcot folytattak a gyászolókkal. Megoldást. újabb kibúvóban talál
tak. A Czapik-féle temetőkönyvből vet.t és eltűrt búcsúztatókba belevettek
egy versszakot s ebbe a rkántorok belesűrítették azokat, akiktől a gyászoló kí
vámsága szerint búcsúztatrii akarta a megholtat. Néhol és néha ez bevált. Má
soknál az egy 'Versből kettő lett. Voltak és vannak olyanok, akik a megholt
érdemeire, utolsó kfvánságára, vagy saját érdemeikre való hivatkozással azt
követelik, hogy rninden rokontól külön versben búcsúztassanak. Vitázó, síró,
megsértődő. sőt fenyegetőző gyászolók rendeztek csúnya jeleneteket a plébá
nlán. Végül is a plébános megtört és deferált. Aki már átélt ilyen jeleneteket,
nem csodálkozik rajta. Nincs míriden papnak kötélből az idegzete. Persze ez
az újabb engedmény precedenst. teremtett. Utána már csak hivatkozni kel
lett: hát X .-nél lehetett? S rnível a temetésre más helyről is jönnek, a hír
terjed: ebben il községben. ebben a városban búcsúztatnak. Akkor nálunk,
míért nem lehet? Több helyen papok kántortzálnak. Ök maguk is szerkeszte
nek nívósabb búcsúztatókat. Ezzel is erősttik a hívekben a búcsúztatók sze-.
rétetét ...

Különös-e ez, vagy természetes? Abban természetes, hogy nehéz a küz
delern a tradiciók ellen. Kit marasztaljunk el? Papokat? kántorokat ? híve
ket? És ha elmarasztaljuk. rnit érünk vele? Szer-imtem csakis valami okos
megoldás képzelhető.

A II. Vatikáni zsinat hangsúlyozza a helyi szokások tiszteletbentartását.
Enmek szellemében össze kellene gyűjteni a búcsúztatók nyomtatott és írott
emlékeit. Gyűjtés után szelektálni. Majd költők és papok bevonásával (pályá
zat, f'ölkérés) a legjobb mintákat átdolgoztatní. A jó minták szellemében irat
ni új búcsúztatókat. bőséges választékban. A fclülbfráltakat kiadni egy kö
tetben. Ezek legyenek nem sületle-n. nem is "rikató", sőt nem is "magasztaló"
énekek, hanem istenes, vigasztaló. oktató, s 'nemesen emberi gondolatok. Ezen
túl fonmailag is mívósak. Ez, a könyvet, mint egyetlent, engedélyeznék ott és
addig, amíg kívánják. Ez a megoldas, szolgálná az egységet, a józanságot és a
békességet is. Nemes egyház.iküzdelem lenne a giccs ellen. "

A PALEOANTROPOLÖGIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI. A xx. század
második felében sem hiányoznak az ősembertan,a paleantropológía történeté
ből azok a felfedezések, amelyekre a század első felében az afrikai Australo
pithecusox tették fel a korcnat. Ezek a kis termetű (1,20 rn), kis űrtartalmú

koponyával bíró (5-600 cm") főemlősök különböző életmódot folytattak, ameny
nyiben vagy növényevök vagy rnimdcncvők voltak, s rnintegy 600 OOO évvel
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ezelőtt élhettek. Valódi Hominidák (emberfélek), rnert fogazatuk és a hátsó
lábon való járás nem hagy kétséget ez iránt. De nem döntötték még el "em
beri" állapotukat, .mert hiányzanak a klasszikus ismertető jelek: a tűz hasz
nálata és szerszárnok készítése. Bizonyos specializálódás. azonfelül a Pithe
canthropusoknak és az Australopithecusoaciak időben való relatív közelsege
lehetövé tette, hogy közvetlen törzsfejlődési kapcsolatot lehessen feltételeZIlJi
a két csoport közt, Az antropológusok úgy tekintenek ezért legalább is a
'I'ranszválból származó Australopithecusokra, mint valódi laneszemre az em
ber fejlődéstörténe'0~ben.

A század második felében tovább folyik a kutatás és számtalan jelentős

felfedezést tett az ősembertan. Talán negatív szempontból legjelentősebb volt
a piltdowni lelet leleplezése (1953) és a csalás kimutatása. Pozitive: Saldanha-e
Hopefieldből .neandertali lelet (1953, Dél-Afrika); Atlanthropus mauritanicus
(1953-54, Termifime, Orán és Sidd Abderrahrnan, Marokkó); az Australopithecu
sok breccsajában kőhordalék,kőt~melékpre-chelléen szerszámok és a transz
váli "osteodontokéraUkus" kultura (1954-57); Oreopithecus bambolii (1958,
Baccínelío, Toscana) és a csoport újraértékelése; Zinjanbhropus Boisei (1959,
Oldoway, Tanganyika) ; Australopithecus-téleségek Csadban. pré-Zínjapithecus
és Píthecanthropus-téleségek Oldowayban, töredékek Ubeidiyából ('1960, Izra
el); Kenyapithecus wickert (1961, Fort-Ternan, Kenya); Proconsulok Uganda
ból (19511-62). Altalában véve az Australopithecus-anyag Dél-Afcikában hal
mozódott fel, rníg a Gigantopithecus-anyag Távol-Keletről került elő.

E leletek elsősorban is megerősítettek egyes tudományos feltevéseket. Igy
bíztossá vált, hogy nagyjából különoöző színten és egymásfölött helyezkednek
el kronológiaí sorrendben: Australopithecus, Pithecanthropus és oa Neandertali
ember és a Sapiens. Bebízonyult rníndezeknek planetárís elterjedése is. Ezt
megelőzően csak a NeandertaLi emberre vonatkozólag volt biztos, míután a
régi világrészekben mindenhonnan előkerült. Európában (Gibraltár, Krim
félsziget, Monte Circeo, Steinheim, Spy, La Chapelleaux-Sairits) ; Afrikában
északtól délig (Saldanha-Hopefieldben találták 1953-ban a szép koponyatetőt);

Ázsiában peoag Közel-Kelettől egészen Távol-Keletig (Solo Indonéziában). A
Pithecanthropuso.k viszont csak Jáváoól, Chou-Kou-Tienből, Maurerből voltak
ismerősök a Swartkransból származó Telanthropusszal (Afrika). De 1953 óta
előkerült az afrikai Oráriból és egy marokkói hornokbányából, majd az oldo
wayi szakadékban chelléen eszközökkel együtt egy tipikus píthecanthropoid
koponyát találtak. lvrindezek tanúsítják ennek il csoportnak is elterjedését a
régi vítágrészeken. Az Australopithecus-leletek 1950-ig a délaíríkad 'I'ramszvál
ra voltak korlátozva, rnost azonban megtalálták őket több helyen Kelet-Afri
kában, Palesztinában és Indonézíában is, úgyhogy az afro-ázsiai kontinensen
rníndenütt megvannak. .

Mind a haromcsooort :képviselői sok egyéni, nemi, földrajzi és fajtabeli
különoséget rnutatnak fel, de rajtuk keresztül ugyanaz az alaptípus fejeződik

ki. Viták. még folynak erről, de a szélsőséges aüasroglalásoxnak nincsenek
nagyszámban követőik. Az egyes fomnálkgazdagok a változatosságban és en
nek megtelelően különböző típusok fejlődtek ki átmeneti forrnákkal. Ez ér
dekes kövétkeztetésekre vezeti az antropológusokat. A különböző leletek mind
egyike a maga módján kifejezi a Horno-típust, melynek meghatározása a Homo
sapiens. Ugyanúgy a Páthecanthropus-emelet egyedeit rnínd alá lehet rendelni
a Pithecanthropusnak, és hasonlóan lehet 'eljárni az Australopithecusok egye
deivel is.

Az újabb adatokat mínd be kell illeszteni az ember őseinek sorozatába
és pontosabban kebl meghatározni azokat. Itt fontos szerepe van Afri.kának,
főképp a keleti területeknek és a brit Commonwealt területeinek (Uganda,
Kenya, Tanganyika). A leletek elég szűknek mondhaté területről kerültek elő:

keletről és nyugatról a 34° és 36° délkörök határolják ezt a míntegy 200 OOO
km2 nagyságú területet, rníg északi és déli határai az északi 4° és déli 4° szé
lességi fokok.

Külőnösen érdekes a pleisztocén (jégkorszak, földtörténeti jelenkorunkát
megelőző 'kor) az oldowayi szurdokban. Délnyugatra Nairobitól mintegy 250
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km-re van az oldowayi szakadék vagy sZurdok; a Szerengeti sztyeppén 45 km
hosszúságban húzódik, A szakadék kb. 100 m vastag falában nagyszeru üle
dékes réteg látható. Ez a negyedkor folyamán rakódott le egy tó medencéjé
ben, a:mely tó már eltűnt. A lerakódás leveles szenkezetű agyag, amelybe a
közeli vulkánokból tufa, hamu került be a számtalan ikitörés alkalmával. A
tó a klímatíkus viszonyoknak rnegfelelöen számtalanszor változtatta partját a
kelet-afrikaí esős és száraz Időszakok váltakozásával. Az ember számtalan
esetben Ietelepedett a tó partján, sőt talán megszakítás nélkül is állandóan
itt élt, Különböző szintekben lehet megtalálni az emberek által lakott terüle
teket szerszámainak, vadászatainak nyomaival.

Ha ezeket a maradványokat szemléljűk, fokozatos fejlődést mutatnak fel
az alsó szdritektől felfelé. Más a vadászat techrukája, pontosabbak a szerszá
mok, más a morfológiaí megjelenése a megtalált Ho:minidáknak (emberfélék).
A legalsó rétegen igen primitív, de tagadhatatlanul szerszám jelenik meg. E
kőszerszámokat Oldoway után oldován, vagy angol nevéről "peb'ble" {Ikavics)
kulturának mondjuk, Ezek gömbölyded kavícsok, egyik végükön durvánkidol
gozva, zsengéi az ember kővel való tevékenységének. Két oldalról ütögették e
görgelékeket és ezért az angol "biface"-nek {kétarcú) is nevezi. Csak ezután
jönnek a szakócák egyre tökéletesedő formái a legdurvább chelléentől (abbe
villíen) egészen a kidolgozott acheuleéníg; Ugyancsak különböző állatok ma
radványai találhatók az egyes rétegekben és ez teszi lehetövé a többi afrikai
lelőhely párhuzamosítasát az oldówayival.

A szakadékban magát az embert vagy legalább is a Ho:minidát míndenütt
megtalálták. A legfontosabb leletek a ~éiaJsó rétegben vannak. Ezek közül
a fiatalabb (mintegy 300 OOO év) szolgáltatta a chelléní ipar első fokozatát és
a chelléní ember Pítheeanthropus jellegű jól megőrzött koponyáját. Oldoway
mélyebb rétegének jellemzője az oldován szerszámok és a villafrankai állat
világ. A csontok vizsgálata azt rnutatta, hogy kis vagy fiatal állatoktól szár
maznak, és olyan vadász hagyta hátra étkezése után, aki tapasztalatlan és
rosszul felfegyverzett volt. Az oldowayi ásatások vezetője, Leakey, két külön
böző tfpust különböztetett meg: Zinjanthropust és pré-Zínjanthropust (Zinj
Kelet-Afrika régi arab neve, anthroposz görögül embert jelent). Mindkettő az
AustralopithecusOk csoportjába tartozik és helyzetük acnelléní emberrel meg
felel az elképzelésnek.

Oldówaynak az az ujdonsága, hogy rámutat az Austarlopithecusok nagy
korára, melyet nem ds sej tettek, és hogy mellettük szerszámokat ts találtak.
Egy radioaktív rnódszer segítségével. amelynél a ,kálium argonná váltoZiik,
meghatározták a vulkanikus rétegek korát. sok mérést végeztek, azokat meg
bírábták és ahhoz a meglepő eredményhez jutottak, hogyaszakadékban ta
lált Australopíthecusok rétegének a kora 1,75-2,3 millió év, míg aPithe
canthropus rétegé 300 OOO év. Ez az ut6bbi adat megfelel annak, amit a kínai
és jávai Plthecanthropusokról tudunk. A kormeghatározás érvényességét Ille
tőleg még bizonyos fenntaetással lehet élni a transzváli leletekkel szemben,
mert ezek a délafrikai egyedek származhattak a Tanganyiika mellett talált
Australopithecusoktól.

El kell ísmenní a Hominidák kétmillió éves korát és velük párhuzamosan
ugyanabban a rétegben megjelenő szerszámok létezését. A kérdés csak az,
hogy e szerszárnok a Z'injanthropustól és pre-Zinjanthropustól származnak-e,
vagy pedig fejlettebb Hominidát61? Vadász volt-e vagy pedig vadász zsák
mánya? Amint a Chou-Kou-Tiengen talált Sinanthropusszal szemben is fel
merült ez a kérdés, elméletileg jogosult ennek a feltevése a Zinjanthropusszal
és más Australopithecusszal szemben is. De azt is el kell ísmemí, hogy ennek
fejlettebb, de titokzatos vadásznak léte, amíg elejtette volna a Zinjanthropust,
nagyon is valószínűtlen, mert semmi sem jelzi a nyomát. A Zinjanthropus
csontdarabokon nem lehet észrevenni az erőszakos feltörés nyomait, mínt az
állatoknál, ahol a velőüreghez akartak hatolni, ezenfelül a csontváz kevéssé
van szétdobálva, sőt egy lábat és kezet gyakorlatilag érintetlenül találtak meg.
A kéz tanulmányozása ezenfelül azt is bíztossá teszi, hogy az oldowayí Homi
nida tudta a szarszámokat kezelm.
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Kelet-Afrikában egy másik vidéknek rníocén (földtörténeti haemadkoroan
az oligocén és pliocén közé eső szakasz) rétegei igen gazdagok főemlősök kö
vületeíben, Korukat 15-22 millió évre IjJegzjk Kenyában több mint harminc
éve a Viktória-tó északkeleti szögletében taWtáik meg e helyet, azóta mínt
egy 12 helyen történt eredményes kutatás, A legújabb időben (1958-1962)
Kenya és Uganda határánál taIáltaik. gazdag leleteket és 600-.nál több főem

lős csonttöredéke került elő. A leletek az alsó vagy közép rníocén rétegekből

kerültek elő. Ebben a gyűjteményben 'képviselve vannak a félmajmok és a
valódi majmok, a maii makik és majmok ősei (Mesopithecus, Semnopithecus a
Cercopíthekídák közül; Limnopithecus, Sivapithecus a Pongidák közül; az
ugyariebből a reteglből előkerült Proconsulokat, úgy látszik, önálló escporeba
kell sorolni, mert specíalízálódást rnutatnak fel a mai Pongídákhoz viszonyítva).

A rendelkezésre álló anyag találn útmutatással fog szolgální an-a, I1'IÚk
voltak azok a tényezők, rnelyek a leendő ember specializálódását létreho7Jbák.
Mai felfogás szerint a fogzás szantie az, ahol az egyes családoé; ezétválása
történt. A hasonló alakú, kéthegyű és őrlős formájú első zápfogak voltak az
alsó állkapocsban. amelyek 15-20 millió éve megnyitották a Homirnidák csa
ládjálnak történetét. A csontváz többi részéből semmiféle maradválny nincs
arra vonatkozólag, milyen csonttani és funkcionális specializálódás következett
be még a négylábú állapotban. Úgy látszik, a hominidák két hátsó lábra val6
állása csak a pliocén ~.földtörténeti harmadkor egyiik szaka) kezdetén, mintegy
10 millíó éve történt meg. Ez a felegyenesedés a jelenlegi antropológíában a
második tényező a fogazat kialakulása rnellett, amely megszabja az emberré
alakulás folyamatát. Az emberré válás (hominizáció) harmadik mozzanata a
koponya köbtarlJalmálnak kialakulása, amit a plíocéribe kell helyezni és ennek
elindulását 3-4 millió évre teszík. Azoniban a Homo megjelenése dokumentu
mok híján csak találgatásokra ad alkalmat, de az eddigi leletek megszab
ják azt az irányt, hogy hol kell keresni.

A pleisztocén és a pliocén közt mintegy 15 millió évre terjedő éjszaka
van, amelyen két fény villaiIl át. 1958~ban Toscanában megtaWták az Ore
opithecust és 1961-ben Kenyaban (Fort-Tet'IIlan) a Kenyapithecust.Mind a
kettő a pliocén alapjainál van és aradioaktiv vizsgálatok a Kenyapil1lhecus
számára 14 rníllió évet szolgáltattak. Kis szemfoga és orrürege Illem engedik,
hogy a Proconsulok és Limnopithecusok közé helyezzék. Felfedezője, Leakell,
csak annyit mond, hogy nem Pongída, de lehetséges, hogy korai Homirnida. A
Kenyapithecust is talán a toszkánai Oreopithecus teljesnek mondható csont
váza alapján lehet majd megérteni. Az utóbbinak fogazata, az á1lkapocs orthog
nát alakulása, a medence bizonyos sajátságai, az ágyékcsigolyák és a comb
csontfej formája sok antropológust arra készteti, hogy elkülönítsék a Cerco
pithelcidák és Porigidák családjától és új családba sorolják. Mások oldalhaj
tásról beszélnek, amely a plíocén-koní Hominidákat képViselte, de kihalt.

A XX. század rnásodík felében az antropológiai kutatás legnagyobb ered
ménye, ·hogy az ember vagy legalább is közvetlen elődje - a smntszándékJkal
készített szerszám kész]tője - 2 míllíó éve élt. A Hominidák azonban már a
pliocén kezdetén, mintegy 10 millió éve megfigyelhetők. EzutáJn fokozatosan
fejtik kd a :különbö2lő tényezők hatásukat az índívídualízácíöra és az emberré
levés folyamatára. Három fokozatban jelendk meg az ember sok változatban
mínd a három vílágrészben. Ezek azok a pontok, amelyekre az anillropológia
mind több fényt derít.

Más irányban is folyik a kutatás, A fejlődés eikológiad (élőlények szocíális
életének a tana) körülményeit közelebbről lehet 'látni, jobban észrevesZIik a
szervezet és a környezet kölcsönös hatását. Úgy látszik, Kelet·Afrika éghajlati
viszonyai robbantották kIi. a főemlősök fejlődését, fáképp ezelmek a HOInimdák
irálnyába való alakulását, Biológiai valóságában az ember úgy jelernik meg,
mínt alapvetőerr eredeid Iény, mínt biológiai és kulturálJis fejlődési kölcsönha
tás ikülönÖB terméke. Egy "állat, mely nem olyan, mint a többi". Ez az ágak
ra való szakadás, lezárást jelent: az ember csak egy fajt alkot, :bár csodálatosan
sok alakja van, tud a:~kalmazkodni, de inkább kÖ1'll1yezetét alakítja, mintsem
magát hagyriá attól alakítani,
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A rniocén és pliocén kettős szintű dokumentációjának köszönhetjük, hogya
paleoantropológia igen előrehaladt és semmi sem mutat arra, mintha ez az
előrehaladás megszünnék a jövőben.

(Kosztolányi István)

(Vö. E. L. Boné: La pa.léoarrthropologic, EWc;les, 1963. juiUet-aout. 6(1--81; Arambourg:
La genése de l'humanitó, Paris, 1%7; Bergounioux: La préhtstoíre, Paris, 19'518; de Sonne
ví lle-Bordes : L'age de la pierre, Paris, J9fil; Koenigswald: Találkozás az ösemoerreí, Bp.
1001; J. Napier: The .evülutio·fl of the Hand, sctenüríc American, 1962, December, 56-62.;
Málán Mihály ctklceí Elet- é:; Tudományban 1'950-1963; Igy találták meg a zíndamtropust,
Univerzum, 1963fli, 3-25.)

JEGYZETLAPOK. (Egy mozdulat.) A Louvre egyik falán, szerényerr meg
húzódva, Leonardók sorakoznak. Az egyik Bacchust ábrázolja, egy másik, nem
messze tőle, Keresztelő Szent János. Mind a kettő egytormán megsötétedett;
'és talán rnind a kettőnek egy volt a rnodellje. Ugyanaz a szép, karcsú, fiatal
férfitest, Iélmeztelenül, erőnek és bájnak ugyanaz az egyensúlya; és ugyanaz
a csodálatos, leonardói eszköztelenség. Bacchus Keresztelő Szent Jánosra ha
sonlít; és Keresztelő Szent János Bacchusra hasonlít.

Még a mozdulatuk is rokon: ahogyan könnyedén a karjukat emelik. Szinte
ugyanaz a mozdulat; csak annyi a különbség, hogy Bacchus mamtha pajzánul
hívogatna, valami megbarnult barlang felé, a Keresztelő pedig szemérmesen,
szerényen, nemes tartózkodással, szinte csak utalásszerűen, fölfelé, a megbar
nult égre rnutat,

Egy leheletnyi különbség, ugyanabban a mozdulatban; és az irány egy le
heletnyi !különbsége, ugyanabban a tekintetben. Egy leheletnyi !különbség,
amitől az egyik Bacchus, a másik Keresztelő Szerit János.

Míntha Leonardo tudta volna' - bizonnyal tudta - hogy a dolgok leg
lényegében ezen rnúlik mindcn. Ezen a leheletnyi különbségen,egy mozdulat
ban és egy tekintetben.

(Kritikai főbűn.) Nem tudom, hány Iőbűne lehet a krí tikusnak, egyik leg
súlyosabb bűne mindenesetre az önzés. Hivatásaönzetlenségre kötelezi: szol
gálnia kell, nem pedig magát szolgáltatnía, Vagyis: a kritikus van a műért,

nem a mű a krrtikusért.
Tehát ha önző: rossz kritikus, "Az önző ugyanis - olvasom Turgenyevnél

- képtelen beismerni, hogy tévedett, mert az igazságnál is többre tartja saját
csalhatatlanságát és szigorú következetességét."

Ha az önzés kritikai főbűn, az viszont a kritíkus legszebb erényei közé
tartozik, hogy beismeri tévedését. Hogy nem tartja magát tévedhetetlennek.

Bízzék föltétlenül az ízlésében. de sose higgye magát csalhatatlannak.
Merjen kételkedni. Magában is.
Ne rnindig :megföllehbezhetetlenűl fogalmazzon. Szeresse ezt a szót is:

talán.
(Az egészséges Werther.) Goethének is megvoltak a maga Ielkí-beteg, ön

kínzó periódusaí, kivált a fiatal Goethének - olvasom. De, mondja a szerző,

Kurt Jahn, még a Wertherben, Goethe egyilk ilyen, súlyos "betegség-szaka
szának" gyümölcsében is föltűnő, ha más, hasonló korabeli dokumentumok
kal, például Humboldt leveleivel, vagy a Hüperionnal egybevetjük, rníly ébe
ren, míly világos szernrnel figyeli és látja a költő a látszólag oly jelentéktelen
környező világot.

Nem bír 'úgy rneghasonlaní a világgal, hogy ne szeresse; nem bír úgy
meghasonlani magával, hogy ne ragaszkodjék magához.

A Werther, tudjuk, valóságos öngyilkossági járványt indított el. Akik ha
tására megölték magukat, egészségesen is betegek voltak. Goethe, mint mín
dig, betegen is egészséges volt. (r. gy.)

'Felelős kiadó: Saád Béla.
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