
életünket. Mea kell küzdenünk szin
te mindennap az imádkozó készségért
és lelkületért. Hogya közjó előmoz

dításában mínt hívők tevékenyen
résztvehessünk, feltétel gyanánt kéri
tőlünk a II. vatikáni zsinat, hogy újít
suk meg gondolkodásunk módját. E
szüntelen 'Újúlásnak hatásos iskolája
lehet a gyako'rolt és él·tett imádko
zás is. Határesetben előfordulhat,

hogy valaki mondogat ugyan imasza
vakat, de egész életében nem imád
kozik igazán, szívvel. C h e s t e r t o n
szerint mikor Krisztus visszavonult
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egyedül imádkozni, lelke egyetlen
nagy kacagás volt. Ily magas, de
sziikséqes élményhez a kész imaszö
veg csak a szükséges startpálya. Szár
nyalni már csak a saját szívünk ér
zésével-tartalmával tudunk.

Örök szövegek nyelvén csendüljön
fel az én hangom is az imádkozó egy
ház egyetemes kórusában. Egyénien
próbált imádkozás tegye mindig mél
tóbbá e szerepemet lsten népének
közösségében.

Szántó János

KÖSZÖNETűNK A DÖMÉpITÖKÉ. Hat év munkája után 1968. június
21-én került sor az újjáalakitott pécsi székesegyház befejező ünnepségére. E
ritka pillanat különös értékéről szeretnék néhány szót ejteni.

Nemrég írtam arról, hogy az igazi templom lényegében világmodell. A
fölfoghatatlan és beláthatatlan univerzum csodával határos megtestesülése,
inkarnációja közöttünk. Valamiféle olyan "megfogalmazása" a mindenségnek,
mint a kagyló a tengernek. A valódi templom - s bizonyos értelemben még
innen a transzcendencián - a mindenség polgáraivá avat bennünket már puszta
formai erejével is. Művészi geometriája közvetitő, az immanens és a transz
cendens határán.

És ahogy meghalljuk a tengert, ha a kagylót füZünkhöz szoritjuk, úgy "szó
laltatja meg" a templomot az ünnep. ami viszont az örök inkarnációja a pil
lanatokra szabdalt időben. Ezért 'volt számomra, s mindannyiunk számára ki
vételes alkalom az újjászületett pécsi dám püspökmisés hálaadása, ünnepélyes
"megszólaltatása."

Ahogya gyerek a kagylót fülére szorítva lesi, vajon meghallja-e a ten
gert? - lépünk ki a dóm-térre, adjuk át magunkat a tér és a homlokzat külső

geometriájának. Az ünnep nyitánya, első fejezete ez: ahogya tornyok árnyé
kában és a tér mértanában igyekszünlc innen is, onnan is, törékeny léptekkel,
a hatalmas arányok nagyszerű fogságában és szabadságában a bejárat felé. És
ez az első szembesülés is rögtön a helyünkre rak, elnémít, új méretet kölcsö
nöz nekünk. Kicsinnyé válunk első érintésére; a dóm, az ünnep gyermekeivé.

Aztán következik a fényárban úszó templomhajó, s fölcseng a kórus nagy
szerű dallama. Kezdetét veszi az ünnepélyes szertartás.

És itt, és most, az ünnep és a dóm kettős keretében, valamennyien szinte
tapinthatóan érzékeljük a transzcendens valóság érintését. Azt a szegény gaz
dagságot, amit a szertartás csillagmozgása közvetít felénk, és ami tökéletes
szegénység és tökéletes gazdagság egyszerre, anélkül, hogya két dolog ellent
mondana egymásnak.

Kaphatunk többet ennél? A látható és láthatatlan egyház közösségének
szinte tapintható élményénél? A kortalan összetartozás tapasztalatánál? Sze
génység és gazdagság isteni egybeesésének e megsejtésénél? Aligha.

Köszönetünk a dómépítőké.

(Pilinszky János)
*

Hat esztendő megfeszített murfkájával az idei év nyarára befejeződott ha
zánk egyik legszebb műemlékének, a pécsi dómnak külső és belső helyreáll í

tása. Ez alatt az idő alatt !közel 300 sza'kértő és munkás dolgozott a restaura-
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Jáson, amelynek költsége kereken 7 millió forint volt. A munkálatok befeje
zése alkalmából Cserháti József püspök, apostoli kormányzó Te Deumcs ün
nepi misét mondott június 21-én a székesegyházcan. A szentmise után Cser
háti püspök fogadást adott, amelyen egyházi személyíségeken és az egyház
megye papjain kívül megjelent Prantner József államtitkár, az Állami Egy
házügyi Hivatal elnöke, Kárpáti JÓZSeL meghatalmazott miniszter, a Magyárok
Világszövetségének elnöke, Merényi Ferenc, az Országos Műemlékí Felügyelő

ség igazgatója, Pécs városi tanácsánaik több vezetője. A püspök beszédében
utalt a helyreállítás jelentőségére. "Büszkén mondhatom - jelentette ki -,
hogy nagy nemzeti értékeink egyik legcsíllogóbb objektumát adhattam át egy
félórával ezelőtt a híveknek és a papságnak, és adom át most kormányzatunk
megjelent képviselői előtt az országnak és a nemzetnek." Ezután külön kő

szönetét fejezte ki azoknak, akík e nagy vállalkozásban segítségére voltak:
Praritner József államtitkárnak, Pécs város és Baranya rnegye tanácsának,
az Országos Műemléki Felügyelőségnek. Magköszönte közreműködését a rnér
nököknek, művezetőknek, szobrászoknak, Iestőművészeknek és munkásoknak,
akik a legkomolyabb szakkritika szerínt is elismerésre méltót alkottak A
püspök beszédére Prantner József válaszolt, hangsúlyozottan kiemelve. hogy
a dóm restaurálása is egyik jele és bizonysága hazánkban az állam és a ka
tolikus egyház jóviszonyának

ISTEN NÉPÉNEK ZARÁNDOK ÚTJA. Eszmeserkentően gazdag H07·váth
Richárd könyvének" vezérgondolata : "Isten népe zarándokol a történelemben.
Isten országa felé". Kiindulási pontja pedig a XX. század harmadik harmadá
nak vallásmorfológiai fölmérése, hogy a tényekből kiindulva ne ábrándképek
felé fussunk, hanem helyzetünk biztos tudatában álljunk helyt hítünkért a le
hető legcélravezetőbb úton. Zarándokoljunk Isten országa felé, de iránytűvel
bolyongasok helyett, s mérőónnal a mólységek fölött.

Napjainkban a kereszténység a földkerekség minden táján és zugában
gyökeret vert. Az elvetett mag világszerte kicsírázott. S ugyanekkor a régi ke
resztény kultuszterületeken jelentős dekriszttanizálódási .f'olyamat indult el,
amely éppen a kereszténység ősi virágos kertjeiben, Francíuországban, Spa
nyolországban újabb és újabb míssziósterületeket kínál számunkra. Míg ré
gente a latinnyolvű országokban színkatolíkus tömbök, germánnyelvű orszá
gokban protestánstömbÖik jellemezték ezt a morfológiai térképet, amelyeken
kívül feküdtek az ún. míssziós területek, ma már éppen a régi keresztény
kultúrterületeken találunk sokszor halott egyházközségeket. A kereszténység
Így alapjában véve míndenütt csak kisebbség, diaszpóra, amely a kovász sze
repét, vagy a föld sójának szerepét hivatott betölteni, krisztusi önfeláldozással.

Horváth Ilichárd, ha nem is jelenti ki határozottan, de minden optimista
sorával sugallja, hogy a kereszténység éppen az egész világot betöltő, szórvány
kisebbségi állapotában olyan, mínt a gumileacsa a vízen: el nem meríthető,

mert ha az egyik végén nyomják a vízbe, a feje nő magasra, ha a fejét pró
bálják clmerítení, többi része mered fölfelé. Jelenlevőségét tehát semmiféle
fizikai nyomás sem szüntetheti meg. Persze a gumíkacsa is kilyukadhat és
elmerülhet. ha kiszorítják belőle a levegőt. A 'kereszténység lényege azonban
a Szentlélek áradása. Ha a kereszténységet nem töltené meg új és új erővel

a Szentlélek, elmeríthető lenne. A Szeritlélek földkerekséget belengő fuvaimai
és mindenütt csírátverő. életteremtő bősége hasonlít a természeti világ ön
biztosítására. A természet is miriádnyi magot, csírát termel és szór szét mín
den élőből önmaga továbbfolytatásának biztosítására, hogy minden természeti
katasztrófát átvészelhessert.

Ezért teszi meg Horváth Richárd egyesek szerirrt keserű számadását: "A
jövő egyháza megszűník olyan értelemben a .jog' egyháza lenni, hogy nem
igen lesznek összefüggő, nagy területen egymáshoz tartozó hívő tömegei. Tehát
nem lehet, mtnt egy nagy egységet, agyonszervezní, felülről igazgatni, agyon
ellenőrizni, bürokratizálni. Diaszpórában lesznek a hívek. Olyasféle lesz a
terület, mint a mísszíósterületek." Bs optímízmusa rögtön fölfödi, mí lehet

• Horváth Richáro: Jelen:létünk a világban. Ecclesia. 1968.



ennek a diaszpóra-kereszténységnek az előnye: "De nem .szekta' ez a IIds kö
zősség. Nem zárt. Arravaló, hogy az élet viharaiban és nyomorúságaiban le
gyen hol összebújni és meghúzódní. Ez a ilreres:z:tény hívő közösség nyíU és nyi
tott. Nem i~ülöníti el magát az élettől, ami körülveszí. Maga is ennek az élet
nek egy része, Megszentelt, megszentelő, az életet megszentelő része. Nem fél
nek tőle és nem kerüliik, hisZ€II1 szeretd az életet, életöröm, életkedv árad benne
és belőle. És az örök élet vágyat és erejét is hordozza. Sokan szímpatízálnuk
is vele. Lehet, hogy csak egy szép emlék erejéig. Lehet, hogy a kapcsolat min
dig bensőségesebb lesz. Nem erőszakolnak senícit, nem ldcsínyesek, nem az
anyakönyvvezetésre és a ,stati'sztikára mennek, hanem a bízó életre, a .kiegyen
súlyozott, életrevaló emberre."

Új aspektusa ez a 'kereszténységnek és hogy belenőhessünk. újra kell fo
galmaznunk kapcsolatairukat az emberekhez, és a társadalomhoz. a családhoz
és ra nemzethez, a keresztényekhez éppúgy, mínt a nemkeresztényekhez. hívők

höz és nemhívökhöz, hazához, egyházhoz, Krisztushoz ég Istenhez. Aki Krisz
tussal van, aki Isten népének részeként zarándokol a történelemben Isten or
szága felé, az ma jó ha átlapozza ezt a menetrendet és ikiválogatja belőle azo
kat az útirányolcat, amelyeket beutazhat, amelyeket szívvel-lélekkel követ
ni tud.

Horváth Richárd nemcsak helyünket és jelenlétünket mérí föl meglátások
ban oly gazdag könyvében, de főlként arról tudósít, ami mai és eljövendó kb
telességünk ebben a zsinat utání világban. "Az ellenreformáció korának tehát
vége - kiált fel. - Új korszak IlreZldódött meg az egyház történetében." De
"az új lelkiség csak Iassan lesz egyetemes".... "Tisztesség adassék a régiben
is mindennek, ami időtlen, ami maradandó, de az újnak. is, ami a jövendőt

hirdeti nékünk. Ebben is Isten jár a történelemben."
Zsinat utáni, a Populorum progressiót ihirrdető könyv a Jelenlétünk a vi

lágban. Lemeztelonítí lelkileg is a ma tőrténelmében sodródó embert. De mert
szemlélete Krísztustól fogant, éppen sokat tudásában tud megbocsájtó lenni.
A rnű egésze valami nagy nyugalmat, nagy bizonyságot rejt. Egybe tudja lát
ni a világot, ment szellreme magasan kering s alázatában megjárta már a föld
rejtett zugait és srkátorait.

Lexí'kálís alaposságú könyv s erkölcstan, mai keresztényeket formáló 11
lerntan is egyben. De. nem ra külsőségek illemtana. Az "ahogy lehet" keresz
tény élet legjobb lehetőségeit kutatja föl, hogya mesebelí hamubansült pogá
csa útnavalójaként az Iszákunkba rakja hosszú vándorlásra telően, Attekintí
azt a hatalmas változást, aJmit a technika százada és az elkereszténytelenedés,
hol egymástól függetlenül, hogy egybefolvva, egyik a másikat rontva-segítve,
létrehozott. S most, ebben a lellkileg sokhelyütt kíürült világban gyújt jelző

tüzeket, akár puszta mezőkre, aJkár meredek, várost hordozó gátfalakra. tor
nyokba rakía őket, sok, sötét, vagy csak homályban lappangó tájat bevilágít.

Súlyos kérdésekkel, eszmékkel vívódó könyve végén színte fölkiált a
szerző: "Krisztus a Király, Krisztus a központ, Krísztus a fő," Krisztocentríkus
egyházat akarunk, amelyben IJJl'a kell tanulnunk "a másik embert" is nézni
és az ő véleményével is számolni. A dialógus nagy igénye ez és roppant fon
tossága van az egyház jövő élete elótt és alatt. Akik dolgozni tudnak, szeretni
és tűrni tudnaík, akiJk áldozatot tudnak hozni, alkik becsületesek akarnak lenni,
akik szeretni tudnak, igazságra törekszenek és önzetlenségre. aikiik megbízha
tóak az élet előtt, - otthon, munkahelyükön, az utcán, családjukban, ra közle
kedésben, a társadalomban, "a másik ember" mellett, mindazoknak szél ez
a könyv.

S mondhatunk-e egy rnűről jobbat: alázatosabbak és bátrabbak, két'cedé
sek homokján átszúrt, kristálytiszta hittel hívőbbek s minden esendőségünk

tudatában és felmérésében is nem csüggedőek, hanem jobbak lettünk gyógyító
szavaitól. (Possonyi László)

A kvékerek, akik hetenkint egy órát szentelnek a hallgatásnak, három
széz év óta nem öltek meg senkit,

J o a ft B a e z, amerikai énekesnő
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Vargha Kálmán ktsmonográfiája Juhász Gyulá
ról" nem azért készült, hogy minden ,fölvethető kérdést részletesen elemezzen.
s hogy karakter, élet és mú minden problémájára kimerítő választ keressen.
A sorozat, az Irodalomtörténetí Kískönyvtár, amelyben megjelent, nem erre
törekszik; ennek kötetei - elsősorban talán a diákok számára - inkább az
eddígí eredményeket foglalják egységes, áttekinthető képbe; portrékat nyújta
nak, nem fölfedezéseket; céljuik: nyilván nem az, hogy meglepőek, hanem az,
hogy megbízhatóaík legyenek.

Vargha Kálmán könyve ilyen mintaszerűen tájékozott, megbízható és át
tekinthető munka, Természeténél és rendeltetésénél fogva mást nem is tehet,
mínt hogy az ismert vonásoikat rajzolja újra: a kezdettől "valami nagyon régi
számkivetettség bánatát" hurcoló, életre sóvárgó, de az életben végül is élhe
tetlen, örökös depresszióban vergődő ember és költő arcát; a sérült lelket mu
tatja meg, aJki azonban 'olykor meglepően éleslátó is, gyakorlati főladatokban

meglepő találékonysággal tudja megállni a helyét, s akinek gyöngesége soha
nem Igyávaság (sőt mintha éppen gyöngeségéből rnerítene erőt a makacs, szí
vós, megalkuvásra nem hajlandó bátorsághoz) ; a tipikusan depresszíós al
katot, akinél a mind kurtább fölíángolások rnind nyomasztöbb és hosszabb
ernyedtséggel váltakoznak, addig a Iegutolsóíg, amelyről a legmegrendítöbb
tudósítást Szabó Lőrincnek köszönhetjük.

A képlet má'r a kezdet kezdetén világos; találóan mutat rá erre Vargha
Kálmán Juhász Gyula első megjelent szonettja, a Noviciusok kapcsán: "A
versben kimondatlanul is megfogalmazott konflilktus... az élet vállalásának
vagy az élettől való elfordulás lehetőségének kérdése örök dilemmája maradt
tragikus élete utolsó pilüanatáig." Ez a konfliktus azonban lényegében, mint
Vargha Kálmán is hangsúlyozza, "nem világnézeti jellegű"; nem arról van
szó, hogy valakit "papnak lkényszerítenek", akinek nincs hivatása, és aki eb
ben a kényszerhelyzenben meghasonlik. Ebben az esetben (váci novícíusságá
ban, mely mindössze nyoíc hónapig tartott) "a bajdk forrása inkább az volt,
hogy gyerekes-kamaszos túlzással olyan mértékben akarta kiéini vallásossá
gM, amelyre a rendházban sem volt lehetősége". A kórkép tipikus: "Az elkár
hozástól fél, vallásossága tele Vian aggályokkal. áldozás közben meg nem val
lott vétkékre gyanakodva, a szentségtörés bűnétől retteg. Nemegyszer éjjel
kelti föl gyóntatóját, mert valamit elteleitett meggyónni." Ezek azok a növen
dékek, aküket, ha közben maguktól el nem mennek, legkésőbb :i próbaév vé
gén tapintatosan eltanácsolnak a szemináriumból.

Ugyanatckor ezek azok, akikben egész életükben él a "klastrom" nesztal
giája, Egyrészt mínt olyan helyé, ahol, úgy vébík, vagy úgy áltatják magukat,
megtalálhatták volna azt a nyugalmat, amelyet egyebütt hiába kerestek. Más
részt mínt olyané, amely mi ll1Jtegy klasszikus helye az effajta sóvárgó lelkial
katnak, klasszikus (és Irodalmilag sokszorosan szentesített) színtere nesztal
giájulcnak, ahol képletesen egyszerre élvezhetik a világból kírekesztettseg fájó
romamtikáját, meg az örök elvágyódás orvosolhatatlan melankólláját. Ez az
alaphangulata már a Noviciusok-nak is; maga a vers, mint a fiatal Juhász
Gyula 'annyi verse, őszintén átérzett, személyessé élt lírai közhelye a kornak.

Ez a már kezdetben többé-kevésbé világos képlet Juhász Gyula élete fo
lyamán alig változik; legföljebb súlyosodik. "Rossz közérzete miatt - olvassuk
Vargha Kál:mán könyvében - még súlyosabbnak képzelte helyzetét a valódi
nál, de vonzotta is a 'betegség, amely fölszabadította a nehezen viselt lét nyű

gös-terhes kötöttségeitől. Úgy élte bele magát a gyógyíthatatlan beteg halál
raítélt állapotának hiedelmébe, mínt egy nagy színész élete Ieghozzáíllőbb sze
repébe, és végül az lett a tragédíája, hogy azonosult ezzel a szereppel." Igen;
csakhogy ennek a betegségnek éppen az a lényege, éppen az a betegség, hogy
a beteg súlyosabbnak képzeli helyzetét a valóddnál. s épp azért gyógyíthatat
lan, mert beleéli magát a gyógyíthatatlanságba. Ha grafikonnal ábrázolnánk
a pszichikai kórokat, 'akkor ennek egy menthetetlenül lefelé tartó vonal volna az
ábrája (az időleges emelkedő periódusok után csatk még mélyebb zuhanással) ;
s akár tetszenek valakinek az ídyen "freudista-gyanús" észlelések, akár nem:

• Vargha Kálmáln : Juhász. GyuJa. oondotae, 1900.



ebben a sajátos esetiben lehetetlen észre nem venni, minden egyéb adatt61 füg
getlenül csak magukból a versekből is, a magamegadás bizonyos - jobb híján
regressziósnak mondható - hajlamát: vísszamerülni, visszasüllyedni valami
féle "ölhe", védő közösségbe. oltalmazó lételőtti egységbe. Túl kézenfekvő lenne
itt Juhász Gyulának anyjához való ismételt vísszameneküléseíre utalni, egy
általán egész anyjához való kapcsolatára. Még míndig túl szemérmes irodalmi
közvéleményünk túlméretezett fölháborodással fogadta annak idején azt, amit
- talán nem a legszerencsésebb fogalmazásban - Féja Géza írt erről a té
máról; pedig ez az "anya~komplexus" azért érdemelne némi fűgyelmet. Leg
alábbis ennyiben: rnínden jel szerint Juhász Gyula is azok közé tartozott,
akik - rnínden valamírevaló pszichológus és pedagógus ismeri a típust - túl
ságosan 'kötődnek anyjukhoz (egyáltalán nem szükségképpen erótikusan, és
magam sem ilyen "freudista"-erót:ikus anyaikomplexusra gondolok itt), s va
lahol lelkük, lényük, létük tudattalan, vagy féltudatos régióiban sosem tudják
ezt a kötődést-függést úgy fölszámolni, ahogyan az "egészséges" lelki é3 jel
Iemi fejlődésben történik. Mindennek, tudjuk, számos változata és árnyalata
van, az "anyás gyermektől" egészen a patológfáig.

Végül is egy ilyen "vissza" tendencia nyilván fölismerhető Juhász Gyulá
nál, és nemcsak az anyához "aló visszarnenekülésekben. Ha valaki vállalkez
nék egyszer Juhász Gyula vallásosságának, vallási élményének kellően tár
gyilagos és valláslélektanilag kellően alapos vizsgálatára, alighanem abban
is f'ölfedezhetné ugyanezt a vonást, S ugyanez érezhető azokban a sajátos "ma
gyar" verseiben is, 'amelyekben Vargha Kálmán joggal látja Iírájának mcster
darabjait. Ezek a versek (nem nevezném életképeiknek őket): A tápai Krisztus,
Tápai lagzi, Magyar tél, Havi-Boldogasszony és társaik, .,amelyekben a népi
vílág rnélységeí tárulnak föl", a néppel (pontosan aszegedvidéki, tápaí, tehát
nem elvant, hanem a lehető legkonkrétabb néppel) való olyan móly, lényeges
azonosulásból. a népben való olyan föloldódásból. a sorsával, lelkével, lényé
vel való olyan egyesülésből fa,kadtak, hogy az olvasóban önkéntelenül ismét
csak az 'alámerülés, vísszarnerülés gondolatát kelták - vísszamerülését mínt
egy a közösségi "anyaméhbe", ahol egyazon ütemre és egyazon vérrel dobog
a még külön nem szakadt két szív és élet.

Ez a világ mára már szinte mindenestül elmúlt; az iparosodó, gazdasági
és társadalmi struktúrájában teljesen átalakult magyar falu és vidék mai nem
zedékei már aligha tudják érzékelni ezeknek a verseknek léleklátó, sorsvalló
mélységét, azt a roppant, élő realitást, ami egy-egy olyan vers átlátszó egysze
rűségében tömörül egybe, amilyen például a Tápai lagzi, a határban kaszáló
téli Halál tragikus realitásával (statisztikák beszélhetnek az Alföld egykori
télli tuberkulózís-halandóságáról), nekikeseredő lagzik halálszornszédságával,
bicskázásaival, havat festő vérrel ... - vagy amilyen, ugyanebben a témavál
tozatban a szorongatóan hatalmas Magyar tél, a "babona, bánat, borok és bo
torság" tragikusan calliteráló szociográfiaí igazságával. S idézhetjük ennl-k a
"visszamerülésnek" és azonosulásnak a példájaként a Havi-Boldogasszony-tis,
amely bármilyen szellemé és vallásos néprajznál többet mond a sajátos. bú
csús népi vallásosságról és benne keresztény, meg pogányságból örökölt ele
mek és remirriszcenciák egybejátszásáról.

"Költészetében - mondja Vargha Kálmán - a húszas években megérő

népi tendenciák mutatnak olyan távlatot, amely l.írájának merőben újfajta
jelleget adhatott volna a nyugatosok forradalma után. Végtelen érzékenységű

bánatlírája is egyéni színt jelentett a modern költészetben, de a nagy lehe
tőségek mégis a tápaí és szegedi népi világ valóságát fölvillantó verseiben
rejlenek ..." Én, megvallom, ezeket a verseket, ezt az egész .,ihletkört" (s
említhetném későbbről egy-egy olyan versét, mint a Fiatalok, még itt vagyok
ban az Ének Bukosza Tanács Ignácról címűt) soklkal többnek érzem puszta
lehetőségnél; úgy érzem, maga a legmagasabb megvalósulás ez; amire Ju
hász Gyula egyáltalán eljuthatott. (De lehet, hogy kissé "elfogulttá" tesznek
az emlékeím ; mert soha nem felejthetem el, milyen bűvöletben olvastam an
nak idején a Hárfa válogatott verskötetet, s vele a Holmi válogatott prózáját,
az utóbbsban az Orbán lelke lenyűgöző remekét. az előbbiben pedig a valóban
szinte mákoriyes hatással ható "bánatlíra" versei mellett "a népi világ való-

562



(R6nay György)

ságát föl villantó" verseket, rnelyeloben c.ráíemertern'' a magam Alföldlére, és
melyekben a magam tudattalan érzéseit, hangulatait, sejtelrneít, élményeit
ismertem föl, az egyszerű tökéletesség utolérhetetlen és megrendítő szépsé
gében. Ezért is lepett meg, már amilkor először olvastam - noha részéről ter
mészetes - Szabó Lőrincnek az a megjegyzése, hogy Ő, illetve ők, nemzedéke
osak későn ismerték föl Juhász Gyula Iirájának igazi értékeit. Számomra, és
azt hiszem, egy évjárattal :liiata1abb nemzedékernben a legtöbbünk számára ez
a líra már első élményeinkben ott fénylett iker csíllagul a Kosztolányié, Tóth
Arpádé mellett.)

De hogy, mint Szabó Lőrinc gondolta, segített volna Juhász Gyulán, ha
valamiféle "népi-klasszikus front" állt volna mellette, mögötte ? Nem hinném.
Ideig-óráig talán enyhítette volna depresszióját, de meggyógyítani aligha tudta
volna, ennek a "nagyon régi szárnkívetettségnek" öröklött, sorsszerű, orvo
solhatatlan, s végül végzetessé súlyosült bánatát.

SZlNHAZI KRÓNIKA. Tízéves jubileumát ünnepli a Körszínház, Kazimir
Károly lelkes vállalkozása, amelyet vitathatatlanul megkedvelt az irodalmi
érdeklődésű budapesti közönség. És méltán, mert a Körszínház tevékenységét
mindvégig (még a korábbi mostoha körülmények között is, amikor a torna
teremszagú sportcsarnokban működött) a nehézségektől vissza nem riadá~ és
kezdeményezés és kísérletezés bátorsága jellemezte. A közfelfogás szerint
a nyár a könnyű szórakozások ideje. S lényegében ez talán igaz is, de nem
annyira" hogy ne lehetne legalább egy központja a magasabb igényű iroda
lomnak, művészetnek. Ezt a központot teremtette meg a Körszínházban Kazi
mir Károly, s ez elévülhetetlen érdeme.

A jubileum alkalmából ízléses kiállítású, vaskos műsortiizetet adott ki
a színház, amelyben visszapillant egy évtizedes tevékenységére. Lapozgatva a
régi képek között, amelyek egy-egy (vagy a mű belső izzásától, 'l/agy még
gyakrabban a külső hőmérséklettől "forró") előadás emlékét idézik föl, az
a kellemes meglepetés éri a kritikust, hogy ha némelyik előadással kapcso
latban volta,k is föntartásai, bírál6 megjegyzései, azért egyikre sem emlé
kezik vissza bosszúsággal, és egyikről sem mondaná (amit egyébként elég
gyakran mondogat), hogy kár volt a fál'adságért, mert ezt aztán igazán nem
'volt érdemes előadni. A görög nagyok, Szophokiész, Euripidész és AiszkhiHosz,
aztán Shakespeare, Calderon, Corneille, Thomas Mann, Petőfi. Ezek a neveik
fémjelzik a Körszínház tízéves repertoárját, bizonyságaként egy valóban szé
leskörű, kotetlen és semmiképp sem specializálódott rendezői érdeklődésnek.

Hézagpótló intézménnyé is lett tehát a KÖI'színház színházi műveZődésünk

területén, s a tízél'es évforduló alkalmából, a születésnapi j6kívánatokkal
együtt, ezt is elismeréssel kell megállapítani.

A jubileumi évadra azután olyan bemutatóval lepte meg közönségét a Kör
színház, amire aligha vállalkozott még színházi ember, rendező. Dante "Isteni
szinjátékának" dramatizált változatát vitte színpadra Kazimir Károly. Való
ban merész kísérlet, mert ebben a hatalmas epikus költeményben a címén
(Commedia) kívül semmi sem utal drámára. És mégis. A Körszínház előadása

azt bizonyit ja, hogy divatos szóval élve a mini-dráma valóságos füzére' ez a
csodálatos költemény, amelynek pokol-, purgat6rium-, vagy paradicsombeli
epizódszel'eplői egyszeribe élettel telnek meg, testközelbe kerülnek az élőszó

és a szerepszerű alakítás révén. S ez a meglepő élmény mindenképpen Kazi
mir Károlyt látszik igazolni; legalábbis elvileg.

A rendező munkatársa a meghökkentő vállalkozásban Weöres Sándor volt,
ő válogatta ki az előadásra kerülő szövegrészeket. Lássuk miként vall a két
művész munkájár61.. "Évekkel ezelőtt leírtam már, - írja Kazimi.r Károly -,
mint vágyaim netovábbját az ,Isteni színjáték' színpadravitelét. De arra gon
doltam, hogya televízió térh6dítása előbb-ut6bb folytatólagos tévé-játékot
eredményez majd valamelyik nyugati monstre eszközökkel dolgozó intézmény
nél, vagy filmgyárnál. Híszen, ha a bibliát meg lehetett filmesíteni, míért ne
lehetne az ,Isteni színjáték'-ot? Legfeljebb a látvánjjosság megsemmisíti a
gondolatot. Nem először fordul elő." Erre a gondolatot megsemmisítő látvá-



nyosságra azonban mindeddig nem kerillt sor, s Kazimir Kdrolll éppen ellen
kezőleg megpróbálta érvényesítení a mú legfontosabb gondolataít.

Weöres Sándor bevallja, hogy eleinte nagyon furcsának és valószínűtlen

nek látszott neki a gondolat, hogy Dante "Divina Commediá"-jából színpadi
művet lehet alakitani. Eleinte nem is szívesen foglalkozott "ilyen fantasztikus
tervvel". "Aztán elkezdtem kijelölgetni a teátrumon is elhangozható egyszerűbb

párbeszédeket mindhárom részből, és nagy meglepődésemre munka közben
derült ki, hogy körülbelül ugyanannyí alkalmas párbeszédet jelölgethettem kí a
trilógia mindhárom részéből... Bámulatos, hogy ez a külső és belső szimmetriával
át- meg átszőtt mű még a színpadkész. párbeszédeket is arányosan és egyen
lően tartalmazza, annak ellenére, hogy Dante korában alig volt színjátszás, és
hogy Dante fejében sose bukkanhatott fel olyan gondolat, hogy a ,Divina
Commedia' színpadra alkalmas legyen." Az előadás elé írt bevezetőjének

utolsó bekezdésében ezeket írja még Weöres: "Remélem, hogya Dantét ismerő

mű1Jelt közönségnek és azoknak is, akik Dantét alig ismerik, ez a színpadi
megjelenítés gyönyörűség és lelki haszon lesz .. , bízom abban, hogya néző

hamisítatlan Dante élményhez jut. Sőt azt is remélem, hogya híre szerint
nehéz mű hallgatása közben senki sem fog elfáradni, se unatkozni."

A két művész nagyszerű nekibuzdulása után már csak az a kérdés, meny
nyit sikerült szándékaikból megvalósítaniuk. Említettem, az előadás elvileg
igazolta őket, hiszen nem volt sem fárasztó sem unalmas. Hogy mégsem egy
egységes művészi élmény emlékével hagytuk ott a szinházat annak legfőkép

pen egy első pillanatban jelentéktelennek látszó körülmény volt az oka. A
körszínházi szinpadra alkalmazásnak négy főszereplője van: Básti Lajos, aki
a költőt személyesíti meg, Keres Emil, aki Vergiliust alakítja a pokolban és
a purgatóriumban, Zolnay Zsuzsa, aki Beatrice a paradicsomban és Sulyok
Mária, aki mindhárom jelenetben afféle összekötő. magyarázó szooeaeket mond,
de a szinlap sem tünteti föl, hogy milyen minőségben. Rajtuk kívül egész sor
kitűnő színész működik még közre (két tucatnál több a számuk) a kisebb
epizód szerepekben vagy a kórusban. A főszereplők estélyi öltözékben vannak
(Sulyok Máriáé stilizált), a többiek szerzetesire emlékeztető csuklyás öltözék
ben vannak, az első két jelenetben álarccal.

Ezek a külsőségek az oratóriumszerű előadás szándékára utalnak. Ugyan
akkor valamennyi szereplő könyv nélkül tudja a szövegét, és szerepszeTÚen,
"megjátszva" adja elő, az egy Básti Lajos kivételétlel, akinek számára for
gatható pulpitus áll a színpadon, s ő az arra helyezett hatalmas könyvből ol
vassa a szövegét. Hangsúlyozottan olvassa, tehát nem csak biztonsági ldsegítőül

szolgál a leírt szöveg. Allapítsuk ÍJtt mindjárt meg, hogy Básti gyönyörűen

olvassa a Commediát. Rádióban vagy felolvasó esten szívesen végig hallgat
nánk tőle az egész művet. 2s az is igaz, hogy ebben a színpadra alkalmazásban
aránytalanul tőbb az általa elmondandó rész a többiekénél. Mégi,~, ha a vi
tathatatlanul sok és nehéz szöveget nem tudta vagy nem akarta könyv nél
kül elmondani a súgó nélküli színpadon, akkor vagy másra kellett volna bízni
a főszerepet, vagy hozzá kellett vol1l(L alkalmazni az egész előadást, úgy, hogy
mindenki olvasson. Mert így nagyon zavarja a nézőt, hogy szinte lépten-nyo
mon változik az előadás jellege (Vergilius keresztbe-hosszába bejárja az egész
hatalmas színpadot, Dante a "legizgalmasabb" jeleneteknél sem mozdul az
olvasó pult mellől). Ettől függetlenül a színészek szemmelláthatóan élvezik a
végetnemérő, nagyszerű tercinákat, és velük együtt a közönség is,

Mintegy kétezret mondanak el az egész költemény több mint tizenötezer
sorából. Ez valóban csak ízelítő és Weöres Sándor saját bevallása szerint (és
é,'thetően) me~lőzni volt kénytelen a túlságosan nehéz teológiai és filozófikus
szövegrészeket. Nem szándékosan, de elsikkadt az a sajátos hierarchia is,
amelyben Dante a bűnöket és erényeket látja. Viszont majdnem biztosra ve
hető, hogy az előadás minden nézője (azok is, akík ísmerték már Dantét, és
azok ís, akik nem) másnap előveszi az "Isteni színjáték"-ot, s az érdeklődés

nek ez a fölkeltése már magában igazolja a válogató költő, a rendező és az
egész mŰ'vész kollektíva fáradozását, amellyel fölbecsülhetetlen szolgálatot
tettek a világirodalom egyik legnagyszerűbb remekének.

(Doromby Károly)



Kf':PZOMűV:esZET. A budapesti Műcsarnok F,roond Léger francia fes
tőművész (1881-1955) grafíkáít, gobelinjeit és szobrait látta vendégül június
ban; a művek adélfranciaországi Biot városka Léger-rnúzeuma szívességéből

jutottak el Magj'llllrOI"Szágra. .
Léger az 1910 körüli esztendőkben a kubis ták csoportjának egyik vezető

egyénisége volt; Blaise Cendrars, Pierre Reverdy, Max Jacob, Picasso 'köréhez
tartozott, - Apollinaire is sokra becsülte őt: "Fernand Léger rendkívül tehet
séges tagja nemzedékének. Ha egy Léger-képet látok, elégedettség fog el; sze
retem művészetét, mert egy csöppet sem gőgös, és mert semmilyen alantas
dologra sem Ikapható."

1912/13 tájban Léger iközel jutott a teljes absztrakcíóhoz, az első háború
alatt és után azonban egyfajta realizmust munkált ki, - a látványt szuverénül
átformáló "újrea:lizmusa" (réalísme nouveau) azonban megőrizte a kublzmus
és konstruktivizmus vívmányait.

A mester a ikorukat öntudatosan vállaló alkotók egyike volt. Nem kívárit
elvonuini a művészet "turris eburneá't-Iába, vonzotta őt a technikai civilizáció,
a nagyváros, a gépek, a traverzek világa, - munkáin gyakran jelennek meg
építőmunkások, kerékpározó figurák, műszerészek, uszályok, gyári szerelő

csarnokok. Szociális és plebeiusi szemlélet, harsány színek, vasikos formák, a
fülledt, finomkodó, ezotertkus esztétika megvetése jellemzi a Léger-i művé

szetet, amely értékben és jelentőségben aligha marad el a legnagyobb kortár
salk - Kandinszkíj, Klee, Picasso, Braque, Chagall - munkássága mögött,

Amikor a németek 1940-ben legázolták Francíaországot, Láger az Egyesült
Államokba emigrált. 1945 legvégén tért vissza hazájába; élete utolsó tíz eszten
dejében aktív szerepet vállalt a baloldali szellemi mozgalmakban (Eluard,
Aragon. Sartre, Simone de Beauvoir voltak a közeli barátai) s 1943-ban részt
vett a wroolawí békekongresszuson is.

A francia kommunista, párttal és a nemzetközi békemozgalommal való
együttműködésévelpárhuzamosan a francia egyházművészet megújulásána"k is
egyik élharcosa volt: a 40-es évek második felében mozaikoikat tervezett az
Assy-í templom homlokzata számára, 1951-ben ő készítette az Audiricourt-I
templom üvegaolakaít és falkárpítjait, 1954-ben pedig a svájci Courfaivre
temploma kapott Léger által komponált, a kánai menvegzőt, a csodálatos ke
nyér- és halszaporítást, a keresztrefeszítést, Krisztus föltámadását és az evan
géliumok más részeit megjelenítő üvegfestményeket. A mester művészetének

kertjében a rózsa békésen megfért a reze dával ...
A pesti tárlat - ha a művész festményei hiányoztak is onnan - impo

záns áttekintést nyújtott Léger sokszor nyers és darabos, de mindenkor egész
séget és életigenlest sugárzó oeuvre-jéről, s megismertetett bennünket "egy
rokonszenves, egyszerű és humánus festővel" (Sir Herbert Read).

• * •

Húsz esztendő munkásságáról 'ad képet Anna Margit Erns1Jmúzeumbeli tár
lata; a művésznőnek - aki Vaszary János növendéke és a mártírhalált halt
Amos Imre festő felesége volt - 1948-as utolsó önálló kiállítása óta most nyí
lott elsőízben alkalma, hogy festészéte alakulásáról tájékoztassa a közönséget,

A 'kiálHitott (jórészt kisméretű) festmények, amelyeket bizarrság és báj öt
vöződése, játékosság, groteszk humor, ízes kolorizmus jellemez, az esztendő

egyik legörvendetesebb képzőművészeti meglepetését jelentették. Anna Mar
git művészete meritetta szürrealizmusból, a szecesszíóból, a neoprírnítívtz
musból, a paraszt- és pásztorművészetből, palettája a "fauve"-ok!kal rokon; 
rnindezek a megállapítások, művészettörténeti beskatulvázási vkísérleték azon
ban nem vezetneik sokkal közelebb a művésznő festői világa megközelítéséhez.
Lényegesebbnek tűnik az,hogy Anna Margitban megvan a gyermekí csodál
kozni-tudás képessége, a világ jelenségeire való konvenciómentes reagálás, a
friss, elfogulatlan pillantás adománya, amely magas formai kultúrával tár
sulva jeleniik meg "a képzelet merész szárnyalására valló, bővérű, határozott
színfoltokb61" felépített festményein. (Az idézett szavak Kállai Ernő esztétá-

565



nak, az úíabb műV'ésreti irányzatok legkJivá16bb hazai teoretikusának egyik
1946-08, Anna Margit piJktúrájárt bemutató cikkéből valók.)

A derűsebb, ikönnyedebb hangulatú, franciás artisztikumú képek között
jópár súlyosabb, töményebb drámaibb látomással is találkoztunk. Anna Mar
git olyan munkáí, rnínt az "Akt" és a "Madárdal" (a 40-es évek második fe
léből), a "Nyár", az "Akt virággal", a "Bohóc" és az "Ikon" (az ötvenes
évek közepéről), a "Máriácska" és az "Október" (a legutolsó periódusból.
amelyben a sárga és világosbarna színek uralkodnak) Németh Lajos vélemé
nyét igazolják: "Kevés olyan ártatlanul lírai alkat van a kortársí magyar
képzőművészetben,mínt ő."

• • •
Június vezen zárult 'az állami szubvenciót nem élvező kiállítások szá

mára kijelölt Fényes Adolf-teremben Csáji Attila fiatal festőművész "önkö!t
séges" tárlata. A kiáltitott mintegy negyven mű arról vallott, hogy az 1939-ben
született Csáji a szürrealízrnushoz és a nonfiguratív kifejezésmódhoz (inkább
azoniban az utóbbihoz) kötődö, nagy mesterségbeli felkészültségű, érzékeny,
sokra hivatott rnűvész, akinek "Völ'ös-ezüst kompozíció", "Dinamikus orga
nizmus", "Idolok", "HáI'lffias alakzat" és egyéb munkái előtt állva Henry Moore,
az angol szobrász szavai jutottak eszünkbe: "Ha egy művész nem vállalkozik
a természet másolására. ez nem az élettől való rnenekülést jelenti, hanem. a
valóságba való mélyebb behatolást."

* * •

A tekintélyes pár-izsi Faohetti-galéria (innen indult el annakidején a Ve
lencei Biennálé nagydíja felé Kemény Zoltán szobrászművész) áprilisban
Vajda Lajos (1908-1941) festményeiből és rajzaiból rendezett kiállítást. A tár
lat alkalmából szép katalógus jelent meg, amely a hatvan esztendővel ezelőtt

született s igen fiatalon elhúnyt magyar vizionárius mcster mintegy 'két tucat
alkotásának reprodukcióját és René Berger-nek, a Laussane-i Musée des
Beaux-Arts igazgatójának a Vajda Lajos-i' életmű előtt tisztelgő írását tar
talmazza. A kiállttásra és a 'két világháború közöttí időszak e kimagasló ma
gyar művészének munkásságára - több jel rnutat erre - felfigyelt a francia
szellemi élet: a Combat például szokablanul terjedelmes cikkben ismertette
a tárlatot.

* • •
Svájci könyv Kassák Lajosról. Alig pár hónappal Borí Imre újvidéki íro

dalomtörténész és Körner Eva kitűnő monográfíája után ("Kassák irodalma
és festészete", Magvető kiadó, 1967) újabb kötet látott napvilágot az irodal
munloban és képzőművészetünkben új korszakot nyitó mesterről; a 178 oldal
terjedelrnű, finom nyomdai kiállítású kiadvány - amelynek anyagát a pécsi
születésű, Svájcban élő művészeti író: Carl Laszlo (azaz: László Károly) válo
gatta össze - a bázeli Panderma-ildadónál jelent meg.

A kötet elsősorban dokumentum-gyűjtemény:Kassák képversei. részletek
mamifesztumaiból, fotoportrék, "A Tett", a "Ma", a "Dokumentum", a "Munka"
címlapjaí, Adynak, Bartóknak, Marinettinek facsirnilében közölt levelei, Hans
Arp-nak és Jean Cassou-nak a kassáki képarchitektúrákat méltató írásai fl

festmény-, grafika-, kollázs-reprodukctók adnak hű tájékoztatást Kassák, az
író-költő-szerkesztő-művészetszervezőés a franciáknál "a modern múvészet
klasszikusainak sorában számontartott festő" (Artner Tivadar) hat évtizedes
murrkásságáról.

Carl Laszlo - ő írta a magyar művészet avaritgarde szárnyáról tömör
áttekintést nyújtó előszót is - Kassák 1919 utáni, a bécsi emigráció éveiben
keletkezett irodalmi-művészeti alkotásainak szenteli a legnagyobb figyelmet,
tehát a művész tevékenysége ama szakaszának, amely az orosz, holland, olasz,
német és francia konstruktivistákkal és puristál&ml (Vantongerloo, Van Do-
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(D. I.)

esburg, Ozenfant stb.) való legszorosabb szellemi kapcsolat jegyében állott. A
kötet utolsó lapján a mester gyászjelentésének nemes páteszu szavait olvas
hatjuk: "Kassá!k Lajos meghalt. Nyolcvan éves koráig harcolt az igazságért, 
tisztaságát, jelleme hajlibhatatlanságát megőrizve."

A bázeli Kassak-kötet részletes ismertetése szakfolyóirat feladata. Mi csu
pán hírt akartunk adna e szép bibliofil kíadványról, amely - bízunk benne 
fel fog tűnni a nagyobb hazai könyvkereskedések kirakalaiban ís.

ZENEI JEGYZETEK (Szem~é~ődés és belenyugvás. - Káro
~ y i - k e r t i h a n g ver s e n y e k, 1 968.) Mindenekelőtt talán egy-két szót a
Káro~yi-kerti hangversenyek, "kü~ső" körü~ményeiről: örvendezve tapasztal
tuk, hogy "megújult" e szép szabadtéri "hangversenyterem". Ta~án kár colt a
tribünöket ~ebontani, hiszen a fiatalabb hangversenyrajongók ott szerezték
e~ső zenei é~ményeiket, de mindenkit kárpótolhatott a kert mostani üde szép
sége. Természetesen a hangositás problémáit most sem sikerült teUesen meaol
dani, sokszor inkább "lelki fülére" van utalva a zenehallgató, mintsem a ténll
legesen hallható hangokra, de ez sem nagy probléma, hiszen a Károlyi-kert
ben évről évre a legnépszerübb zeneművek hangzanak fel, amelyeket mindenki
ismer, s mindenki együtt tud énekelni a kórussal, zenekarral.

A hangversenyek sorából ezúttal két előadást szeretnék kiemelni azért is,
mert mindkettőn igen jó karmesteri teljesítménynek lehettünk tanúi, s mind
két alkalommal fiatal zongoraművész élvezetes, kimunkált játéka hozott nagy
sikert. Nem utolsósorban azért maradunk e két hangve'rsen'l/ mellett, mert
mindkettőn azt a lelki u.tat járhattuk végig, amely a szemlélődésből indul,
végigjárja a kétségeket, és eljut a belenyugvás vigaszáig.

Szemlélődés: az életre való rácsodál,kozás, egyfajta lírai hevúlet, gazda
godni, tökéletesedni vágyás - ezek az érzelmek tárulna,k a hallgató elé Beet
hoven közismert G-dúr zongoraversenyéből, melyet Sándor János karmes
teri kiséretével nagyrahivatott, fiatal OlaSZ vendégünk Mario delii Ponti szó
laltatott meg. Az alakuló, fejlődő Beethoven egyik "nagy" vallomása tárul
elénk ebben a műben, s ami tailUlságos lehet benne minden kor számára, az
elsősorban a zenében megnyilvánuló önvizsgálat igénye. Eddigi műveinek egy
egy visszfényszerű jelzése is fel-felvillan a versenyműben, hol az Otödik szim
fónia főtémájának zaklatott dörömbőlése - sokkal líraibb, belenyugvóbb for
mában -, az epilóg téma pedig a Fidelio nagy humanista himnuszát idézi.
"Ennyit jártam eddig, ez az enyém" - mondja nagy összefoglaló aesztueea: a
zenekőltő a G-dÚr zongoraverseny magaslatáról visszapillantva eddig meg
tett útjára. És épp a rendszerezés és befejezés igénye a magyarázata, hogy a
sokféle ihletés, a sokféle zenei elem egységbe rendeződik, klasszikus nyuga
lommal és derűvel telítődik; az egyén megvívta a maga harcát - ezért is mo
nologizál minden tétel kezdetén a közösséget megjelenítő zenekarral -, és e
harc eredménye a szemlélődés biztoinságát és a megnyugvást hozta szá·mára.
A középső tétel hatalmas látomása nem véletlenül Orieusz bolyongásai nyomán
él'lelődött meg Beethovenben. Nem a. kétségbeesett, az alvilági hatalmakat
ostromló ]cöltőt jeleníti meg azonban, hanem az énekszó varázsát í,smerő, és
azt alkalmazni is tudó mágust, aki tudja, hogy magasra hivatott és rendeltetése
van. Szédítő mélységek között ível az útja szédítő magaslatra: s ezt a belső

feszültséget, s ennek felszíni beteljesült nyugalmát kell a zongoristának érzé
keitetnie: ezért is szolcták a legnehezebb előadói feladatok közé sorolni a
zongoraversenyt. A fiatal olasz zongorista bámulatosan eg'l/éni felfogással,
mindvégig lenyűgöző átéléssel és nagy technikai biztonsággal szólaltatta meg
Beethoven remekét, és a jól, pontosan kísérő Hangversenyzenekarral együtt
(ez Sándor János érdeme) megérdemelten aratott nagy sikert.

De vajon mindenkinek megadatik a szemlélődés nyugalma? Mindig ké
szen áll a klasszikus nyugalom és derű, az olümpuszi mosoly, amely végered
ményben lecsiszolja az ellentéteTcet, kiegyenlíti a távolságokat? A válaszért
egy-két évtizedet kell csak visszamennünk a zene történetében. Mozart egyre
másra írja dúr hangnemü remek zongoraversenyeit, melyekkel mind maga
sabbra tör, Bécs előadóművészei között is rangos helyet vív ki magának, s
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hangt,ersenyet a csaszarvaros jelentős eseményei. A "dúr" nála a derű, a mao/t
biztonság hangneme. Es egyszerre felbúg a kórusban egy mély hang, egy
töprengő, befeléforduló, tragikus felhangokat is megzengető versenym:a, a
d-moll zongorakoncert (K. 466.), amely mintha már a ké~őbbi évek tragikus
elemeit elevenítené meg. Mozart gyakran és szívesen írt leveleiben verseny
műveir61, sikereiről. Ez a zongoraverseny sokkal inkább "dokumentálatZan"
maradt. Érthető: nem a siker inspirálta, nem az újabb előadói győzelem vá-

.{lya, hanem a magányos, befeléforduló, töprengő, önmaga rendeltetését ku
tató zeneköltő a1'cmását viZZantja föl, aki tudja és érzi, hogy a jelen fényei
mögött már felsejlik a jövendő sötétsége is. Ahogy a versenymű első tételében
a zongorahang kifejezi a töprengő ember kétségeit, ahogya középső tétel dallá
oldja fájdalmát, az már valahol a Requiem transzcendenssé oldott bánatának
előképe. A d-moll versenymúben még felfénylik a megoldás: az utolsó tétel
dúr-ba forduló felviharzásában. De az a zenekőltő, aki az első tétel mély fáj
dalmú Zíráját megkomponálta, már átéZte a szemlélődés "tragédiáját". (Szabó
Csilla nagyon szépen, kulturáltan játszoUa a zongoraversenyt, és ismét iga
zolta, hogy egyik nagyra hivatott pianistánk. Lukács Miklós irányításával al
kalmazkodóan kísérte a zenekar.)

Két út vezet innen fölfelé. Az egyik Don Juané (ezt az utat az opera nyi
tánya jelezte, Sándor János vezényletével), a másik a Requiemé (a Budapesti
Kórus - karigazgató Forrai Miklós - közreműködésével Lukács Miklós diri
gálta). Don Juan a halált is megvető hősies magatartás jelképe, de az ürességé
is, amelyet nem lehet folytatni, nem lehet tartalommal telíteni. Don Juan
alakjának (és az egész operának) mélységes tragikumára figyelmeztet a Nyitány
d-moll hangneme, amelyhez sokféle modulálás után mindig visszatér a zene
költő. A hatalmas dinamikai effektusok pedig azt jelzik, hogy két erő vívja
majd harcát az operában, és kettejük ellentéte kibékíthetetlen, harcuk sem
hozhat hát megoldást. (Érzésem sze1'int Sándor János kissé indulósra vette a
nyitány ritmusa i t, talán arra számított, hogya szabad téren így jobban ér
vényesülnek a drámai ellentétek. Ami azonban teljesen helyén volt a műsort

záró és nagyon jól megoldott Vj világ szimfóniában, itt kicsit kívülrekedt a
zene lényegén. Igaz, az előadást érdekes közjáték is zavartCi, egy riadt rigó
fiókával kellett harcolniuk a hegediisöknek, s az sem emelte a drámai. ha
tást, hogya súlyosabb fokozások alkalmával az egyik lakásból hevesen ugatni
kezdett egy kutya, amelyik már többször is nemtetszését nyilvánította a klasz
szikus zene iránt.)

Don Juan a pokolba süllyed, sírja fölött a többi szereplő kissé üresen és
meglehetősen vidáman eszmélkedik. De épp ez a kissé levegőben lógó Finale
jelzi ennek az életmódnak és életelvnek a kiZátástalanságát. Melyik hát a he
lyes magatartás? - Erre válaszol érzésünk szerint a Requiem, amellyel kap
csolatban oly sokszor emlegetik a "tragikus" Mozartot, holott e nagyszerű re
mekmű alapélménye a belenyugvás és megnyugvás gesztusa, az életútját be
fejező zeneköltő nem tragikusan néz vissza, hogy mindent el kellett vesztenie,
hanem már egy másik dimenzióba fígyel előre, s azt kutatja, mit találhat meg
ott. Ez a "belenyugvó befejezettség" oly ritkán érvényesül a Requíem előadá

saiban. Épp ezért volt ígaz gyönyörűség végighallgatni Lukács Miklós kris
tálytiszta és mélyen ig'!z értelmezését, amellyel ígazán áhítatossá, bensősé

gessé tudta tenni Mozart művét. Jó segítőtársra akadt a Budapesti Kórusban,
az igen szépen muzsikáló Hangversenyzenekarban és a négy szólistában, (An
dor Éva, Barlay Zsuzsa, Bartha Alfonz és Supala Kolozs), akik közül elsősor
ban Supala Kolozs érezte át a Requiem mondanivalójának igazí mélységét.

Kétféle halálélmény lehet. Verdi eget földet megmozgat vele szemben,
kürtöket, harsonákat, trombitákat. Nála a halál dráma, amelybe nem szabad
belenyugodni. Mozart a Tuba mirum-ban, egyetlen harsonát énekeltet (nem
"harsog" a harsona!), ezzel is jelzi a megtalált bizonyosságo t. Talán ezért is
érezní ezt a megoldást teljesebbnek, mélyebbnek. Hiszen távlatok nyíZ1Wk be
lőle: a földi élet vonzásából kikerülő és a nehézkedés törvényétől ís measza
baduló ember felemelkedésének bíztonsága. Elsősorban ez adj:z művészetének

folyton élő és ható korszerűséqét, melyről Liszt Ferenc így írt: "A mozarti

568



képzelet túláradó forrása, mely életének rövid ideje alatt oly sok. kinccsel
gazdagította a művészetet, kőltői vénájának kimeríthetetlenül buzgó életereje,
mely bő áradása folytán nem hogy megfogyatkozott és elapadt volna, hanem
ellenkezőleg: kiterebélyesedett, mikőzben még magasabbra szökellt, az a sze
rencse, mellyel a művészet minden általa érintett ágát jelentöllen előbbre

vitte ... mindez Mozartot olyan lények egyikének mutatja, kiket a természet
ünnepi kedvében, legszebb anyagaiból teremt meg .. ." (Rónay László)

FILMEK VILAGABÚL. A Hamis Izabella. A bűnügyi film központjában
látszólag a gyilkos személye áll, illetve az a folyamat, amelyben lelepleződtk.

A feszültséget az ismeretlen okozza, az élvezetet pedig bizonyára ennek az is
meretlennek a megismerése. Nyilván nézőt pukkasztó rosszindulatnak Iestene,
ha a kritíka előre megírná. hogy a gyilkos, aki leszúrta az öregasszonyt és
megfojtotta az albérlőt, az alagsorban lakó zsebmetsző fia. De vajon tényleg
a tettes ismeretfensége okozza a bűnügyi műfaj varázsát?

Kérdés ugyanis, hogy csökkenne-e lényegesen ezeknek a filmeknek a lá
togatottsága, ha míndig előre megírnák. hogy ki a tettes. Lehetséges ugyan,
hogya nézőszám valamit csökkenne, de ez egyáltalán nem biztos; ezt a kísér
letet mindenesetre ott célszerű végrehajtani, ahol a moziműsorok többségét
az ilyen filmek alkotják. Bár a nálunk bemutatásra kerülő bűnügyi filmetk
többsége jóval az átlagszínvonal alatt marad, és megtekíntésük csak ritkán
okoz tényleg borzongató, üdítő izgalmat, mégis olyan kevés a számuk, hogy
nevetséges volna hadakozni ellenük. S különben is: miért lcellene feltétlenül
kifogásolni azt, hogy la történet középpontja bűncselekmény? Valójában a
klasszikus irodalmi és drámai alkotások többségében ez a helyzet, ha a bűn

cselekmény fogalmát kdssé kíterjesatjük. Azért említettük ezt, mert a Hamis
Izabella jól sikerült bűnügyi film, (szöges ellentétben az eddigi kísérletekkel),
mely azonkívül, hogy betartotta a szakmai játékszabályokat (tehát nem volt
sem túl átlátszó, sem túl mesterkélt), még hiteles társadalmi légkörrel. sajátos
hazai vonásolk:kal is rendelkezik, szereplőí közül pedig nem egy túlnő a szo
kásos sablonokon. Mindez nyilván a rendező, Bácskai Lauró István (aki rá
adásul első filmes rendezőként mutatkozík be egy olyan területen, ahol a
rubinnak elsődleges szerepe van), de nem utolsó sorban az Író, Bencsik Imre
érdeme. A bonyolításban lehetett volna valamivel több leleményesség, és a
gyilkos szemelvét sem ártott volna nehezebben fölismerhetővé tenni, mind
ezt azonban kiegyensúlyozzák a jól érvényesített színészi alakítások és a film
beli társadalmi légkör életszerűsége.

A "hamis IZa/bella" ritka bélyeg, egy magános öregasszony birtokában. Az
öreg hölgyet meggyífkolják, aza néhány ember pedig, aki a bélyegről tudott,
mind alibit tud igazolni. Ennyi talán elég annak érzékeltetésére, míért tűnik

már eleve jónak "bűnügyi" szempontból ez a fil:m: mert úgyszólván klasszi
kusan kiegyensúlyozott meséie és felépítése van. Ha több és jobb krimivel
lennénk elkényeztetve, valószínűleg közepesnek találnánk.

Miből ered a varázs, ha mínden ilyen egyszerű? A néző a gyilkolás fo
Iyamatával azonosul valamiképpen, rémülettel éli át az eseményt, arra azon
ban aligha akad példa, hogy a meggyílkolttal azonosul. Valójában tehát ke
vésbé az egyes szereplők tartják fogva a képzeletét. mint inkább maga a bűn

cselekmény elvont fogalma. Mivel a bűnügyi film a legáttekinthetöbben, a
legsablonosaoban mutatia be ezt, az azonosulás, - amely akkor is az, ha az
ember csupán a rejtvény megfejtésében vesz részt, - nála a legegyszerűbb.

Ahhoz nincs elég "tartalom" benne, hogya néző katarzist éljen át, de annyira
azért konkrét, hogy egy sajátos és a valóságban míndíg kielégítetlenill maradó
fogalmat keltsen életre, az igazságét. \

Az anyagi tudatosság és a képzelet igazságigénye jellemző ellentétet al
kotnak az emberi életben, A képzelőerő segítségével egy tárgyát anélkül l'>
láthatunk, hogy az kézzelfoghatóan jelen volna, és így a fölismerések adott
anyagai alapján a realitásoktól függetlenül valami úiat hozhatunk létre; mind
ez nagyfokú függetlenséget biztosít az adottságoktól, azaz egyfajta tényleges
szabadságot jelent egy olyan világban, mely manípuláltságánál fogva 080:re
vétlenül már a szabadságtól is majdnem megszabadul. A gyilkosság tehát a



korlátlan szabadság jelképe, afféle "ördöggel kötött szővetség" az adottságole
talaján, s a képzelet Igazságigénye -'- tehát ez a realitásoktól független em
beri 'képesség - a lelepleződés folyamatában talál kielégülést. Valójában vi
szont a néző éppen ezen a folyamaton keresztül érzi öntudatlanul saját indi
viduális szabadságvágyának megvalósulását. nyilván ugyanazon a fogyasztói
színten, mínt amelyen a, J1iJ:met közvetítik. Az igazság revelálása Ilyinódon
fogyasztási termékké válik.

Vitathatatlan, hogy a mai értelemben vett bűnügyí műf'aj a tömegméretű

ipari termelés létrejöttével egyidős, és a jellegzetesen demokratikus társadal
makban a legnépszerűbb és a leghagyományosabb. és a díktatúrák idején,
vagy elmaradt társadalmi viszonyok között jóformán alig virágzik. A bűnügyi

film igazi élvezője ugyanis az átlagember, akiben már kialakult. árnyalt
szabadságfogalom él, s ezért természetesnek érzi azt a kölcsönössézet. hogy az
erőszakos cselekedetet, vagy az igazság egyoldalú kisajátítását elkerülhetet
lenül bűnhődés követi.

Ez a tartalom a filmek alacsony színvonala következtében többnyire rejtve
marad, s csak bizonyos nézőpontból vehető jobban észre; jellemző például,
hogya bűnügyi műfaj kevésbé a hatalmi emberek szórakozása. akik az erő

szak és a bűnhődés gyakorlati következményeinek solokal inkább ki vannak
téve, hanem inkább azoké, akiknek a hatalommal talán a Iezkevesebb kap
csolatuk van, tehát a tömegeké. Tömegkommunikációs szerepük is ezzel ma
gyarázható: népszerűségüle oka, hogy a korlátlanság és a hatalmi szabadság
lehetőséget a gyakorlatban soha át nem élő tömegek valamiféle fogyasztói
szí nten élik át ennek az "ördöggel kötött szövetségnek" a lehetőséaét, Olyan
szükséges pótélmény ez, amely - a látszattal ellentétben - talán feleslegessé
teszi a valódít, (Ungváry Rudolf)

AZ Ú,T KISEGfT6 NEMZETKÖZI NYELV, AZ ,.INTERLINGUA". A mo
dern társadalomban komoly akadálya a gondolatok közlésének a nyelvek sok
félesége - állapítja meg Giovanni Blandino abban a tanulmányában, amelyet
a Civilta Cattolica ezév áprí'lis 20-i számában írt a nemzetközi kisegítő nyelv
problémáiáról és ezzel kapcsolatban a legú iabb ilyen rivelvről. az interlinquáról.

Való iában régóta foglalkoztatja már az emberiséget a megfelelő kisr-gítő

nyelv létrehozása és nem kisebb gondolkodók, mint Descartes és Leibniz
is foglalkoztak már a kérdés megoldásával. Annak, hogy nem az élőrivelvek

valamelyikét nevezik ki ilyen nemzetközi nyelvnek, nemcsak nemzeti előíté

let vagy féltékenység az oka, hanem főleg az, hogya természetes nyelvek ál
talában nagvon "szabálvtalanok" és éppen ezért csak hosszú idő alatt sajá
títhatók el. A megfelelő kisegítő nemzetközi nyelvvel szemben az első és leg
fontosabb követelmény tehát az, hogy egyszerű szerkezetű és ezáltal könnyen
megtanulható legyen.

Az első komoly kísérlet egy ilyen kisegítő nvelv létrehozására J. M.
Schleyer német katolfkus pap nevéhez fűződik, aki UlflO-ban tette közzé az
által szerkesztett volapük nyelv szabálvait. Schlever mindenekelőtt arra tö
rekedett, hogvegyszerű nyelvtani szabályokkal készítse el nyelvét. amely csu
pa olyan szóból álljon, amelyek a már meglévő európai nyelvekben előfor

dulnak A volapük mégis túlságosan mesterkélt nyelv lett és csak az értheti
meg, aki rendszeresen megtanulja. így például aki nem tanult ,.volapükül",
annak soha eszébe nem jutna, hogya volapiik szó azt ielenti: "a vilá!! nvelve"
(a pük az angol speak-ből ered, a vol az angol world-ből, és a kettőt össze
kötő a a volhoz kapcsolt birtokos rag). A volanük eleinte gyorsan terjedt. de
azután teljesen eltünt, amikor néhány évvel később, ] RR7-bpn L. Zamcnhof
varsói szemorvos közzetette a maga szerkesztette esperanto nyelvet.

Az esperanto már sokkal tökéletesebb nvelv, mint elődie volt. Nagymér
tékben szabálvos a rivelvtana és a különböző rivelvtant problémákat zseniá
Hsan oldotta meg. A szavakat is sokkal megfontoltabban válogatta össze, mint
a volanük. Az eszperantó nyelv szabálvoságával kapcsolatban elég csak "lrra az
egy tényre utalni, hogy mínden főnév o-ra végződik benne. minrlen malléknév
a-ra és mínden határozószó e-re. Igv például a nacio azt jelenti: nemzet; eb-
ből származik a nacia nemzeti és a nacie = nemzetien.



Az esperanto nagy népszerűségre tett szere az elmúlt évtizedek folyamán,
hívei az öt világrész majd minden országában megtalálhatók. Mindenesetre van
egy alapvető hiányossága, s erre csak a második világháború utáni időszakban

mutattak rá a közvetítő nyelv problémájával foglalkozók, nevezetesen az, hogy
az esperanto, arnikor a legnagyobb szabályosságrá törekedett, túlságosan eltá
volodo1Jt a természetes nyelvektől, és éppen ezért megint csak olvan nvolv,
amelyet tanulás nélkül nem lehet megérteni. A megfelelő nemzetközi kisegítő

nyelvvel szemben pedig éppen az a legfontosabb követelmény, hogy ne kelljen
vele túlsokat foglalkozni, hanem szinte "kapásból" érthető legyen.

Nyilvánvaló, hogy ennek a követelménynek nem lehet egyszerűen eleget
tenni, lévén, hogya nyelv szabályszerűsége és természetessege sok tekintetben
kizárja egymást. Mennél jobban erőltetjük a szabályosságot, annál inkább meg
kell változtatni a természetes nyelvekből ismert szavakat. Ügv látszik, hogy a
problémát eddig a legtökéletesebben az "interlingua" néven közzétett új köz
vetítő nyelv oldotta meg, amelyet A. Gode vezetésével az lALA (International
AuxiHary Language Association) szerkesztett, s amelynek első nyelvtanikönyvei
az 50-es években láttak napvílágot,

Ennek az új mosterséges nyelvnek szókincse úgyszólván teljes egészében
latin eredetű szavakból áll s ezeket csak néh.ány újkeletű modern szóval egé
szítették ki. Minthogy még a nem latin eredetű kirltúrnyelvek is általában
elég nagy számban tartalmaznak latin eredetű szavakat, azonkívül pedig a
legtöbb ember tanult valamit latinul vagy latin eredetű nyelven, ez a tény
már eleve megkönnyíti az új nyelv megértését.

Az inter-lingua legfontosabb nyelvtani szabálval a következők:
Egy határozott névelő van, a: le. (Ez leülönösen megkönnyíti a nvolvet

az angolok és magvárok számára, ez a két nyelv ugyanis szintén csak egvfaita
névelőt ismer; az angol a the-t és a magyar az a, az-t). Egyetlen határozatlan
névelő van, az: un = egy.

Az interlingua a magyartól eltérőerrnem ragozós, hanem prepozíciós nyelv.
Fő prepozíció az in, magyarul -ban, -ben; a de, ami a magyar -ból -ből, -nek
felel meg; az a, amit a magyar-nak, nek, -ba, -be helvett használnak; végül
a per,ami szintén lehet -ban, -ben, -ra, -re, -tól, -től, által stb. Általában en
nek a négy, a latin rivelvek mindesvlkében előfordu16 prepozíciónak haszná
lata nem okoz nehézséget annak számára, aki valamilyen latin eredetű nyel
vet ismer.

Az interlingua is megkülönbözteti a főneveket nemü'k szerint, de azzal az
egyszerűsítéssel, hogy azok a főnevek, arnelvek hím vagy nőnemű élőlénvt

jelölnek meg, ennek megfelelő neműek. Minden más főnév semleges. A fő

nevek többesszámát az s (illetve a mássalhangzóval végződő főnevek eseté
ben es) rag házzáadásával képezik.

A melléknevek nem ragozódnak. sem nemük sem egyes vagy többesszá
muk nincs.

Az ÍI'!éknek, végződésüknek mezfelelően három csonorttuk van: amar,
vider, audir (szeretní, látní, h.allani). Példa a ragozásrar főnévI igenév = amar,
jelenidő: io ama, tu ama, me ama. nos ama, vos ama, mes IJma; félmúlt és
befeiezett múlt: io amava stb.; jövő idő: io amnra stb.: föltételes m6d: io
amaréa stb.: melléknéví igenév: amanie; múlt ideiű melléknévi igenév: amate.
Ugvanebben az időben az igealak változatlan végig az egyes és- többes szám
valarnennví személvénél.

Blandino két szővegmintát is közöl az interlinquáb61. Az egvík ezv ter
mészettudománvos orvost szövez. a második a Mater et magistra körlevél első

bekezdése. Az orvosi szöveg így hangzik:
"Cholera. - Iste rnorbo, reguardate usque satis recentemente como ,con

querite' per le scientia medical. ha comenciate redevenir 1fn menacil1 in multe
areas del mundo ubi le population es dense e le sanitation inndeauate, Le
decennio passate ha vidite un auqmento in le numero del sub,iectos afficite
e etiam in le extension geoarafic del infection. Ha etiam occurrite un re'sur
gentia del interesse in recercas scientific relaOVl~ al trartamento e al pre
vention del cholern. ..." Maavarul így hangzik: ..Kolera. - Fz rt bet€'!!sp.l!. :Jme
lyet az orvostudomány a legutóbbi időkig .Jegvözöttnek" tekintett, most ismét

in



fenyegetni kezdett a világ több terü:letén, ahol sűrű a lakosság és nem meg
felelőek az egészségügyi viszonyok. Az elmúlt tíz év során emelke
dett a fertőzött egyének száma és a fertőzések földrajzi kiterjedése is. Ugyan
csak fölélénkült (újjászületett) a tudományos kutatás érdeklődése is a kolera
gyógyításával és megelőzésévei kapcsolatban ..."

A Mater et magistra körlevél első bekezdése a következőképpen hangzik:
"Matre e Magistra de omne gentes, le Ecclesia unit'ersal ha essiie insti

tuite per Jesus Christo a fin que omnes que duranie le seC1CtOS 'L'eni a su sina
e a su imbraciamento trova le plenitude de plus alte vita e quarantia de sal
tmtion. Ad iste Ecclesia, columna e fundamento de veritate (.1 Tim 3, 15.)
su sanctissime Fundator ha confidate un duplice carga: de generar filios, de
ecucar les e reqer les, guidante con materna providentia le vita del singules
como del populos, cuje grande dignitate le Ecclesia sempre habeva. in maxime
respecto e tutoraoa con sollicitude."

Ennek a szövegrésznek magyar fordítása:
"Minden népek édesanyját és vtanítómesterét, az egyetemes egyházat, Jé

zus Krísztus azért állította fel, hogy míndazok, akik a századok során kebelére
és ölelő karjai közé érnek, megtalálják a magasabb élet teljességét és üd
vösségük biztosítékát. Erre az egyházra, amely az igazság oszlopa és biztos
alapja (1. Tim 3. 15), legszentebb Alapítója azt a kettős feladatot bízta: hogy
fiakat nernzzen, hogy felnevelje és kormánvozza őket, anyai gondviseléssel
iránvítva mínd az egyesek, mírid a népek életét, s e nagy megtiszteltetéssel
járó feladatot az egyház míndenkor tiszteletben tartotta és buzgón teljesítette."

Az interlinguát a latin nyelv kiejtési szahálvainak megfelelőerr kell kiej
teni. (Tehát a tion végződés például cionnal olvasandó!) Valószínűleg igaza
van Giovanni Blandinona'k,amikor megállapítja, hogy olyan ember, alki jára
tos valamelyik újlatin nyelvben, két-három órai tanulmányozás után már fo
lyékonyan olvassa és meg is érti az interlinguát. Mindössze az első néhány
lapot kell a megfelelő magyarázattal ellátni. És ez a körülmény rendkívül
fontos. Ahhoz, hogy valaki az interlingua nyelven írni tudjon, mintegy 12-15
órai. tanulmányra van szükség. Bladino azt állítja, hogy ő maga 15 órai ta
nulás után szinte hibátlanul leírt interlingua nyelven egy hosszú 45 oldalas
tanulmányt, amely filozófiai és biológiai kérdésekkel foglalkozott, és semmi
nehézséget nem okozott a gondolatok kifejezése, míg ugyanakkor ugyanezt a
cikket sem latinul, sem franciául, sem angolul, sem németül nem tudta volna
megszövegezní. noha ezekikel a nyelvekkel lényegesen hosszabb ideig foalal
kezott. Az lALA által kibocsátott első ínterlinsua szótár 27.000 szót tartalmaz.
De ha bizonyos árnvaltságokIctfejezéso céljából további szavakra lenne szük
ség, ezek minden nehézség nélIkül berktabhatók a szótárba.

Nyilvánvaló, hogy ez az új nemzetközi lcísegítő nyelv rendkívül könnvű

azok számára, akik újlatin vagy angolszász-germán anyanyelvűek. Viszont a
más anyanyelvűek is rendszerint beszélik az előbb említett nyelvek valame
Iyíkét, a latinos szerkezet tehát már nem idegen számukra és a tapasztalatok
szerint ezek is hamarosan megtanulisk az interlinqua olvasását és írását még
akkor is. ha az általuk tanult újlatin vagy angolszász-germán nyelven még
nem érkezbek el a tudás ílven fokára. "Persze olvan kísérlet ez - fejezi be
ismertetését Giovanni Blandino jezsuita atva -, amely esetleg síkertelenséaro
van kárhoztatva. Azt azonban senki sem tagadhatja, hogy figyelemre méltó
előnvökkel járna, ha a nemzetközi kapcsolatokban egy egvszerűbb m-ster
séges nyelvet használhatnánk." (Doromby Károly)

•

Ha Istenre gondolok, a sz{vem úgy megtelik örömmel, hogy áradnak a
hangjegyek, mintha csak orsóról gombolyítanák őket.

Haydn
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