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BODA LÁSZLÓ

,

EU[H~HI~ZTIA ES EMBEHI JELE~LET
A hivő ember jelenléte a világban olyan időszerű probléma, amely a keresztény

egzisztencia elevenébe vág. Magatartásunkat éppúgy érinti, mint hitünk titkainak
értelmezését.' Igen sok szó esik például napjainkban az elidegenedésről és az elsze
mélytelenedésröl. A szociológusok megállapítása szerint kimutathatóan meglazulnak
az emberi kapcsolatok, ami a közösségi élet szempontjából észrevehetően negatív
vonás. Foglalkozik ezzel az aggasztó kérdéssel a művészet is, főként az irodalom,
a film és a színház, Ezzel párhuzamosan fokozott érdeklődést tanúsít a jelzett prob
léma iránt korunk teológiája is, rnínthogy az elidegenedés és az elszernélytelene
dés veszélye a hivő embert szintén fenyegeti. A teológiai érdeklődés viszont nem
elégedhetik meg a diagnózis megállapításával, sem a tüneti kezeléssel. Amikor a
hivő ember világban való helytállását szorgalrnazza, tekintettel van a hivő maga
tartás transzcendens gyökereire, a metafizikai valóságokhoz fűződő kapcsolatainkru,
E kapcsolatok közül a jelen tanulmány az eucharisztiát veszi tekintetbe. Azt a kér
dést veti föl: van-e az eucharisztiának szernélyiség-forrnáló szerepe a keresztény
ember életében? Segítheti-e őt emberi kapcsolatait illetően például az elidegenedés
föloldásában ? Hatásosabbá és eredményesebbé válhat-e a hivő jelenléte a világ
ban azzal a személyes állásfoglalással, amely őt az eucharisztikus jelenlét élő áram
körébe helyezi?

Vizsgálódásunk a keresztény fenomenológia megközel ítésí módját alkalmazza.
Ez a szemléletmód a metafizikai okokat a tapasztalati világban mutatott hatásai
kon keresztül törekszik megragadni. Nem iktatja ki tehát a metafízíkai valóságot,
de a hangsúlyt azokra a mozzanatokra helyezi, amelyek emberi egzisztenciánkat
egészen közelről érintik. Ebben az értelemben a fenomenológia (= jelenségfilozófia
vagy teológia) igen alkalmas módszer arra, hogy szemléletileg is tükrözze a vi
lágban való emberi lét jelentőségét. Ez magyarázza meg azt is. miért van szükség
a jelen tanulmányban a módszertani kérdések részletesebb elemzésére az eucha
risztikus jelenlét értelmezésénél. A fenomenológiai megközelítés tehát itt ís szeros
kapcsolatba kerül földi Iétünk. emberi magatartásunk egzisztenciális mozzanataival.
Ez a szemlélet ugyanis nem a létezés elvont, logikai struktúráit vizsgálja, hanem a
megtapasztalt. konkrét valóság személyes vonatkozásai iránt mutat különleges ér
deklődést. Martin Heidegger vizsgálódásaiban az ember nem általánosságban léte
zik, hanem ebben a konkrét világban (ln der Welt sein). Ugyanez jellemző a
transzcendens irányban megnyílt egzisztencialista magatartásra is. Gabriel Marcel
számára nem Isten "léte" áll a filozófiai eszmélődés középpontjában, hanem Isten
"jelenléte".

Mielőtt tehát a világban való létünket az eucharisztia vonzási körében meg
vizsgálnánk, szükségesnek látszik, hogy megalapozasul előrebocsássuk a jelenlét
rövid, fenomenológiai elemzését.

"Ottlét" és "jelenlét"

Az emberi nyelvben objektiválódott gondolat jó érzékkel különböztetí meg
az "ottlét" és a "jelenlét" fogalmát. A tárgyak ugyanis a szó igazi értelmében nin
csenek "jelen". Nem mondhatjuk, hogy egy konferencián a meghívott személyek
mellett még székek, asztalok, képek és lámpák voltak "jelen". A tárgyak nem "je
len vannak", hanem "ott vannak", a tér meghatározott pontjához rögzítve, vagy
mozgásuk mechanikus rrtmusával, mínt az óra. Ugyanezt kell mondanunk a sze
mélytelen élőlényekre. az állatokra is. Komikus lenne, ha például egy állatkertben
az oroszlán "jelenlétéről" beszélnénk. Maga a szó tiltakozik az ilyen használat el
len, mert a tér egy meghatározott helyén az állat is csak "ott van".
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A tárgyak érzéketlenek a környezetük iránt. Ha van is személyes vonatkozásuk.
ha például emlékeztetnek valakire, akkor is csupán eszközök. Hatásukat csak a
személy képes fölfogni és megérteni. Ha a tárgyaknak új rendeltetést adunk (pl. a
fa gyökerét gyertyatartónak használjuk), akkor sem válthatjuk meg azokat hely
hezkötöttségüktől. "Ott vannak" a szobában, de nincsenek "jelen"'. A rádió emberi
nyelven szól, de csak közvetíteni tudja a jelenlétet.

Mennyire más, ha személy nyilatkozik meg a térben. Amikor egy embercso
port tagjait nevükön szólítják, azok így válaszolnak: "Jelen". S ezt a választ in
dokoltnak találjuk. Tudatosan vagy tudat alatt ugyanis fölfogjuk, hogy igazi je
lenléte csak személynek lehet. A jelenlét tudatos ottlét, sőt legigazibb megnyilat
kozásában szeretettel, a belső odaadás intenzitásával kísért ottlét. Igaz ugyan, hogy
a személy jelenléte a gyűlölet belső ellenállásával is megvalósítható (vö. a szín
pad vagy az élet drámai szítuácíóít), de korántsem azzal a tökéletességgel, mint a
szeretetben. A gyűlölet ugyanis megakadályozza a közös jelenlétben való Iölol
dódást.

Igazi jelenlétre tehát csak a személy képes. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
az ember mindenüvé magával viszi jelenléte belsőségét. Az elidegenedés és elsze
mélytelenedés problémája épp azért jelentkezik, mert az emberi kapcsolatokban
egyre inkább érvényre jut az érdekek üzleti szempontja. amely fölöslegessé, sőt

olykor egyenesen zavaróvá teszi a személyes jelenlét belsőségét.? Olyan neves írók
vallanak erről, mínt Camus vagy Moravia. A filmrendezők közül pedig főként

Antonioni eleveníti meg azokat a találkozásokat. amelyekben csak az egyik fél
van jelen, a másik legfeljebb "ott van". Ezt a jellemző emberi szituációt ábrázolja
Arthur Miller is Az ügynök halála című szinművében, amikor a megöregedett
Willy Lohman volt főnökének fiánál könyörög megfelelőbb állásért. A jelenet fe
szültsége épp abban mutatkozik meg, hogy az egyik fél egész lényével jelen van,
a másik pedig csak ott van; oda sem figyel a könyörgő szavakra, mert "ez üzlet".
A pénz fennhatósága alatt pedig a dologi érték messzemenő fölénybe kerül a sze
mélyi értékkel szemben.

Filozófiailag nézve a személy ott van jelen és úgy van jelen, ahol és ahogyan
hatásait kifejti. Ez a hatás nem szükségképpen külső cselekvés. Előfordulhat, hogy
a jelenlét látszólag passzív, a személy mégis hozzákapcsolódik az adott helyzethez:
gondolataival, figyelmével, érdeklődésével, belső odafordulásával.

A jelenlét egész tartalma eszerint attól függ, milyen hatásokkal kapcsolódik a
személy egy adott szituációhoz. Emberi vonatkozásban jellemző, hogy egy lakásban
milyen különböző médjai adódhatnak a jelenlétnek (lakó, vendég, családtag). Egy
színházban jelen lehet ugyanaz a személy mint színész, mint rendező és mínt né
ző. A tanár tanítványi mínöségben, a bíró vádlottként lehet jelen valahol. A je
lenlét intenzitását illetően az egzisztencialista filozófia maradandó hatással elemzi
az ún. "határhelyzeteket" (sorsdöntő választás, szenvedés, halálveszély). Ezekben a
feszült emberi szituációkban a személyiség az átlagosnál nagyobb intenzitással van
jelen. Ilyen lehetett Mária jelenléte a kereszt alatt, Péteré a háromszoros szoretet
vallomásban és Júdásé az árulásban.

A teológia azonban joggal alkalmazza a különböző minőségű módokat Isten je
lenlétére is. Mert más a világfenntartó jelenlét, és ismét más a kegyelem-árasztó
jelenlét. Még konkrétabban elemzik a teológusok Krisztus jelenlétének különféle
módjait: Isten igéjében, a liturgiában, az imádkozó közösségben, az eucharisztiában.

A továbbiakban erről az utóbbiról, az eucharisztikus jelenlét értelméről, illetve
e jelenlét médjának hagyományos és mai megközelítéséről próbálunk rövid jel
lemzést adni.

Az eucharisztikus jelenlét értelmezése

Az eucharisztikus jelenlét számunkra misztérium. Ésszel fölfogni. megérteni
nem tudjuk, csak megközelíteni. Ennek egyik módja a már említett fenomenológiai
szemlélet, amely más, mínt a skolasztika módszere. A középkori gondolkodás ugyan-
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is keveset törődött a jelenségek világával. Járulékosnak tekintette azt. Nem 'volt
még kellő érzéke az egzisztenciális mozzanatok iránt. Az elvont logikai esszen
ciakat kereste a dolgokban. Szemléletére ezért a lényegmeghatározó definiciók, az
aprólékos finomsággal tagolt felosztások, a spekulatív strukturák elemzései és az
éles elmére valló megkülönböztetések a jellemzők.

Az eucharisztikus jelenlét elemzésénél - mint 3Z köztudott - a skolasztikus
szemleletet meghatározta az arisztotelészi filozófia Iogulom-hasznalata: az állag
(szubsztancia), illetve a járulék (akcidens). Ennek alapján fogalmazta meg a trentói
zsinat a kenyér és bor átváltozását "transsubstantiatio"-nak, vagyis átlényegülés
nek. A teológia azóta még nagyobb figyelmet fordított az eucharisztikus jelenlét
metafizikai struktúrájának tisztázására. Eszerint a kenyér és bor állagilag (subsum
tiaHter) átalakul Krísztus testévé és véréve, miközben a járulékok (akcidens), te-.
hát a szín, íz, kiterjedés stb. megmaradnak,"

Nem szándékunk e megközelítési mód érvényét és eredményeit kétségbe vonni.
Az azonban aligha tagadható, hogy az eucharisztia jelentősegét, tulajdonképpeni
rendeltetését ezzel nem magyaráztuk meg. Az "átlényegülés" kétségkívül az alap,
de nem a cél. Kérdéses az is, hogy ilyen gazdag tartalmú titoknál elégségesek-e
az arisztotelészi filozófia fogalmai? Hiszen a mai fizika már az elemi részecskék
történéseinek megragadásánál a komplementá1'is módszert ajánlja, vagyis a több
szempontú megközelítés mellett foglal állást (kvantum-mechanika és hullám
mechanika). Mennyivel ' indokoltabb ez az igény az eucharisztikus jelenlét míszté
riumának esetében! A "metafizikai lényeg" mellett tehát érdemes foglalkozni az
"egzisztenciális lényeg" kérdéseivel is, amely az okot hatásaiban vizsgálja, a dologi
mozzanatok ellenében a személyes vonatkozásokat veszi figyelembe, s a lét kate
gorizálásával szemben a jelenlétnek ad elsőbbséget.

A skolasztikus szemlélet maradandó eredményei mellett is az egyoldalú meg
közelítés veszélyeit rejti magában, amint arra Gál Ferenc tanulmánya rámutatott.s

A metafizikai struktúra kizárólagos vizsgálata úgy tünteti föl a titkot, mintha
az eucharisztia lényege az volna, hogy Krisztus testének és vérének szubsztanciája
miként tartja fönn a kenyér és a bor akcidenseit. Holott a "szubsztancia" és "ak
cidens' szavak - a holland katekizmus szerint is - csupán "tapogatózó megközelí
tései" (a német fordításban suchende Annt'ihertmgen) a tulajdonképpeni trtoknak.s

A másik kritikus szempont: a "test" és "vér" szavak túlzott emlegetése az el
tárgyiasítás veszélyével jár. Nem juttatja kellőképpen kifejezésre az eucharisztiában
Krisztus jelenlétének személyes voltát, sőt az egyoldalú szóhasználattal inkább el
leplezi. Holott a jelenlét az eucharisztiában is a személyhez kapcsolódik. Nem vé
letlen tehát, hogy a II. vatikáni zsinat fogalrnazásmódja fokozottan tekintettel van
a személy egységére. "Közös vacsoráról" beszél, amelyben "Krisztust vesszük ma
gunkhoz"."

Az egzisztenciális szempontok iránt fogékony fenomenológiai szemlélet épp az
említett kettős veszélyt igyekszik kiküszöbölni, illetve a titok megközelítését más
oldalról teljesebbé tenni (amit a mai hivő értőbben fogad). Mert amíg a skolasztikus
módszer' - sommásan kifejezve - absztrakt és dologi, addig az egzisztenciális szem
pont konkrét és személyes. Az eucharisztikus jelenléttel kapcsolatban kiemeli an
nak pótolhatatlan szerepét a hívő közösségben ("Mi sokan egy test vagyunk, rní
vel míndnyájan egy kenyérből eszünk": I. Kor 10,17). Erre utalt már Schütz Antal
dogmatíkája is, amikor azt mondia, hogy az eucharisztia "a keresztény élet köz
pontja és titokzatos forrása", továbbá "a vallási közösség szfve".? Másfelől az eg
zisztenciális szempont emeli ki rangjához méltó módon az euchartsztíkus jelenlét
személyes voltát, továbbá a szentmise, az áldozás és a szentségimádás révén a bel
sőséges "találkozás"-ban kapott személyes, kegyelmi hatásokat.

Az eucharisztia hatása az emberi jelenlétre

E rövid, módszertani fejtegetések után tehát megkérdezhetjük: mi adja az
eucharisztikus jelenlét "egzisztenciális lényegét" ? Van-e az eucharisztiának ko
runkhoz szólóan tevékeny hatása a világban élő hivő emberre? Itt mindjárt meg
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kell jegyezni. hogy az eucharisztiára különösképpeu vonatkozik a teológiai mondás:
"A szentségek az emberért vannak" (Sacramenta sunt propter homines). Sőt azt is
hozzátehetjük: a hivő emberen keresztül a világért is vannak (Sacramentum mundi).
Teilhard de Chardin szavai találóan fejezik ki ezt a gondolatot: "Krisztus alakítja
II világot a Kenyeret és Bort táplálékul vevő emberen át"." Mert az eucharisztia 
a szentirás szerint is - Krisztus teste és vére "a világ életéért" (Jn 6,.33).

Az eucharisztiának tehát kettős jelentősége van az emberi egzlsztencíára nézve.
Az egyik - amit általában említeni szoktunk - az, hogy eledel számunkra, táp
lálék, "élő kenyér" és az "élet kenyere", amely földi létünk elgyengüléseiben erőt

ad, egzisztenciánk bizonytalanságaiban pedig reményt nyújt. hiszen nuntegy elő

vételezi bennünk a megdicsőült lét evangéliumi jövőjét. Altala mintegy asszimi
lálódunk Krisztus Titokzatos Testébe, hogy vele és benne éljünk. Egyúttal pedig
"ital", amely révén - így mondja Jeruzsálemi Szent Cirill - mintegv "vérrokonai
leszünk Krrsztusnak". Mindez nyilván az élő, személyes kapcsolat elmélyítését
szolgál]a.

A másik egzisztenciális szempont az, hogy Krisztus az eucharisztikus jelenlét
által közöttünk marad és velünk van. Maga rnondotta ..Én veletek vagyok a ví lás
végezetéig" (Mt 28,20). Erről mintha kevesebb szó esnék, és mintha teológiailag
sem kapna kellő hangsúlyt a mai hivő tudatában. Pedig ez az a tipikusan egzisz
tenciális fogalmazású mondat a szentírásban, amely a személyes kapcsolat problé
máját oly rnélyen érinti. Ez az a mondat, amely Thomas Mertont is annyira meg
ragadta megtérése útján. Érdemes e mondat teológiai tartaimát egy kissé behatob
ban elemezni, hogy világosabbá váljék többrétü egzísztencíális vonatkozása.

1. A "veletek vagyok" kifejezés elsősorban kétségtelenül utal Krisztusnak a
hivőkkel való személyes kapcsolatára. Aligha lehet kétségbe VOHn l az idézet eucha
risztikus vonatkozását, hiszen ez ad fogható teológiai értelmet az ígéretnek. Ebben
az esetben pedig szentirási alapon válik meaalapozotta az a hit, mely szerin;
Krisztus akkor is köztünk marad, ha őrizzük az euchal'isztiát. Ezt erősíti egyéb
ként a keresztény hagyomány is. Ebből következik. hogy liturgiailag az eucharisztia
őrzésére méltó helyet kell találni (amint ez a gyakorlatban észrevehetően meg
nyilvánuló törekvés). Másfelől az is következik, hogya szentségimádást végző hivő

ember is részese a jelenlét kegyelmeinek. Az viszont elfogadható gondolatnak mu
tatkozik, hogya sajátos jelenlét értelmében ugyanaz a Kr ísztus tl'ljesebben van
;jelen kegyelmi hatásaival a szentmisén résztvevő és a szentáldozáshoz járuló hivő

számára, mintha ez a hivő csak szentségimádást végezne. Ezt persze eddig is így
tudtuk, de talán szokatlan az említett különbséznek a jelenlét oldaláról való meg
világítása. Azt sem lehet azonban tagadni, hogy amig az áldozásban Krisztus inten
zívebben és bensőségesebben van velünk, addig az eucharisztia őrzése és imádása
által - maradandóbban.

2. Az idézet értelmét felderítő termékeny gondolatok azt is megértetik a mai
hívővel, hogy az eucharisztikus jelenlét nem passzít'. A "veletek vagyok" kifeje
zés nem valami tétlen együttlétre utal. Bár nyelvtanilag ez nem tűnik ki. értelmét
tekintve mégis a cselekvő együttlét fejeződik ki a mondatban. Jellemző. hogy a
gyermekek beszédében is egészen természetes ez a cselekvő értelemben felfogott
együttlét. Amikor vetélkedő játékuk során új társuk érkezik, megkérdezik: "Ve
lünk vagy?" S a válasz: "Veletek vagyok". Tömören fejezi ki a gondolat teológiai
tartaimát Radó Polikárp Krisztus jelenlétei című írásában: "Az eucharisztikus je
lenlét együttműködés is"."

3. A "veletek vagyok" (vobiscum sum) kifejezés jellernzően egzisztenciális
hangsúlya főként Gabriel Marcel filozófiájában bontakozik ki. O megérti. hogy az
egzisztencialisták alapállása, a "vagyok" (sum) nem lehet kielégitő a közösségí
vonzatú keresztény hit számára, mivel megreked az individualizmusban. Finom ér
zékkel toldja meg tehát az egyéni létezés szempontját a "másokkal együtt vagyok"
szempontjaival. Nála egzisztenciális szerepe van a .Jiűségv-nek és az "elkötelezett
ség't-nek, továbbá az "együttlét" fogalmának. A koncepció eucharisztikus vonatko-
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zásaí közvetlenül adódnak. A hivő ember hűsége reven "elkötelezi magát" Krisz
tusnak. A hit bensőségéri alapul a Krisztussal való személyes "találkozás", az
együttlét egzisztenciális élménye, amelynek legjellemzőbb formája nyilván a szent
mísében, az áldozásban, a szentséglátogatásban és az imádságban konkretizálódik.

4. A "veletek vagyok" kifejezés végül fölhívja a figyclmünket arra a kegyelmi
hatásra is, amely most már egészen közvetlenül adott válasz a bevezetőben f61
vetett kérdésekre. Mert az eucharisztikus Krisztussal való személyes kapcsolat a
világban élő keresztények magatartását gyökeresen érinti, egyben visszakapcsolja
fejtegetéseinket a bevezető fenomenológiai elemzéshez. Aki ugyanis megértette
az "ottlét" és a "jelenlét" alapvető különbségét, az ráébred arra, miről is van szó.
Az eucharisztikus jelenlét áramkörébe kapcsolódó ke'l"esztény eszel'int megnyiltabbá
nálik az emberi közösség felé; mintegy társadalmi erényre tesz szert. Aki ugyanis
termékeny hittel bele tud kapcsolódni Krisztus szentségí jelenlétébe, az maga is'
iogékonyabbá válik az igazibb jelenlét iránt. Nem válik érzéketlen "tárggyá", sem
önző érdekközponttá egy gépiességében elidegenedé és elszemélytelenedő világban.
Azon nem vesz erőt az unalom és a cinizmus. Az oda tud 'figyelni a másikra szen
vedélyeinek érdekein túl is - szeretetből. Az nem csupán ,.ott van", de jelen is
tud lenni emberi kapcsolataiban, családjában, a társaságban és munkatársai között
is, amikor hivatását gyakorolja. Es ez korunk egyik legsúlyosabb emberi problé
máját segíti gyógyítani a társadalom közösségeben.

Az eucharisztia alapításának s a belőle áramló jelenlétnek közös titka valóban
a szeretet. A hittudomány' János apostol szavait idézi ennél a titoknál : "Mivel sze
rette övéit ... határtalanul szerette őket" (Jn 13,1). Ez a magyarázata annak, hogy
az eucharisztia vételével valamiképpen Krisztus életébe kapcsolódunk. A szeritség
imádásból pedig magunkkal visszük jelenléte ajándékát, hogy mi is tovább adjuk,
abban a szeretetben, amely a heideggerí "világban való létet" az igazi jelenlét
rangjára emeli.

Jegyzetek: 1. Ezt a fontos és sokrétű problémát tárgyalfa teológiai Irodálmunikban HOII'Váth

Richárd: Jelen,létünik a vilá,g.oon (Ecclesia, ]!l6i8) és Nyíri Tamás: A keresztény ember kIl1
detése a vil~a.!1 (Szt. LSitván Társulait, ]968) c. könyve, - 2. Különös, hogy még a PUSZ;ta

üzletkötés sem szükisé~éppen személytelen jellegű. Még ma sem halt ki egészen az a szo.
kás, hogy az üzletfelek "Mdomást" isznak, elbeszélgetmek, sőt oly<kor ba:rátságot kötrlek
egymással. - 3. Részletesen ír erről Karl Ralmer: Schriften zur Theol. IV. 362. - 4. Teoilógia;
]970. ]38. o. - 5. rJeutSdhe Ausgabe des Ho1Hlndlschen Ka.techismus, 1008, 386. o. - &.

Decr. lit. nr. 47. - 7. Dogmatika II. Wt. - 8. Rezek Román: Az Eucharisztia TeiLhard
sztntézísében (Szotgálat, 1969/4. Eisenstadt). - 9. Teoll>gia, 100913. ]78. o.

Sohasem próbálom a halálban úgy elképzelni magamat, hogy kilépek a térbN
és az időből. Az én hitem végtelenül egyszerű hit. Bizalommal vagyok Valaki
iránt, akinek ígéretei nem okozhatnak csalódást. Számomra nem létezik választás
ezek és más lehetőségek között. Szent Péter szavai: "Kihez menjünk? Az örök élet
igéi Nálad vannak" - nekem a mindent jelentik. Nemsokára megtudom, igazam
volt-e mindenki mással szemben, hiszen az ember néha kegyetlenül egyedül érzi
magát a hitével... De még ha tévedtem t'olna is, a hitem kimondhatatlanul so
kat segített, támogatott, vigasztalt és. nemegyszer mentett meg a kétségbeeséstől

ebben a világban.

Mauriac
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A KÉTSZÁZ ÉVES

MOLNÁR ANTAL

BEETHOVEN

BEETHOVEN
Beethoven születésének kétszázadtk évfordulóján zenetudományi kongresszus

ült össze Bonnban a múlt év őszén, Nagy előkészület előzte meg és nagy szellemi
összefogással ment végbe. Am a Zürcher Zeitung megfigyelő tudósítója erősen

híbáztatta, hogy a tudós összesereglesen úgy kezelték az ünnepelt nagy rnestert,
míntha a maga idején egymagában alkotott volna, elhanyagolva a második klasz
szícízmus egykorú többi kiválóságát. Elismerésre méltó, hogy a svájci zenereferens
- ismert tudós - olyannyira szívén viseli a kortárs művészek, egy-egy Kozeluch,
Wranitzky, kivalt Cherubini érdekét. Mégsem indokolt a szemrehányása. Mert igaz
ugyan, hogy a legnagyobb művész is hasonló törekvésűek vállain kerül magasra;
ámde Beethoven még ennek tetejében is olyannyira kiemelkedik, oly mélységes
árnyékot vet a környezetére, hogy nem vaknak, hanem csak jószeműnek kell len
ni e kivételes szingular'ltás meglátásához. Bach mellett ott volt Handel, Haydn
lángész-párja Mozart; de ha Beethovenhez hasonlóan társítanánk - teszem 
Cherubinit, vagy kivált Spohrt: színte nevetséges volna a kísérlet. Nem. tévedett a
kongresszus, az ünnepelt nagy mester éppúgy magában föl oromló hegycsúcs, mint
a politikában és hadviselésben Napóleon. A szó első értelmében páratlan zene
alkotó. Páratlan abban, ahogyan az átvett hagyományt héroszi erőművelettel ki
szélesíti, továbbfejleszti és betetőzi; és abban, ahogyan csaknem egy századra előre

megszabja a zenei tervezés lehetőségeit. Az élete folyamán már kibontakozó, majd
kivirágzó zenei romantika úgyszólván aprópénzre váltja azt, aminek szilárd tőkéje

a beethoveni alkotás. Nehéz volna hasonló jelenségre bukkanni, akár a zenében,
akár más téren; állítólag Michelangelo jelenti a barokk stílusnak azt, amit a
zenei romantikának Beethoven. A stílusnak az a sajátsága, hogy a mozartí arisz
tokratikus népiesség helyett mellkitáró, szabad, plebejikus népiességgel hódított:
Bem egyéni vívmány. Eppen ez szikrázott a levegőben, ezt hozta magával a fran
cia forradalom utáni polgári emancipáció. A klasszikus szerkesztő elvek és mű

fogások sem újak Beethoven kezében. Csak amiképpen ő mindezt kezeli és ered
ményekké váltja: a mód, a mérték, az erő, a képesség, az egyéni bélyeg, az áll
egyedül.

Az egyéniség

Beethoven: idegkolosszus, munkás-óriás, német megielöléssel Kraftmensch.
Egyszerre több nagyszabású művén is dolgozik, hangversenyez, próbákra jár, tá
jékozott a zeneművészet egész területén egyénektől az új alkotásokig, számos ki
adóval levelez, lakása olyan, mínt egy földúlt műhely, melyben csak ő maga is
meri ki magát, koncertjein és magánhelyeken úgy rögtönöz a zongorán, hogy a
hallgatóság megrendül, kijön a sodrából, - megbízható barát, magával ragadó.
szélsőséges temperamentum, nagy ivó, hatalmas kacagása Rabelais-i. Éppi!l.y méretú
a kétségbeesése, amikor veszteni kezdi, majd elveszti hallását. Mértéktelen a
beethoveni bánat, nemcsak az egyéni sors, hanem általában az emberi végzet át
élése miatt. De ugyanakkora a beethoveni erkölcsiség is, a megtisztító magasrendű

tudat, a belső fék. Embertársaival szemben állandó mértéke: az illető mennyiben
törekszik jobbra, magasabbra, felsőrendűre. A természet előtt leborulásra kész;
ha körülöleli őt az erdő enyhületet adó zöldje, a faóriások előtt így rebeg: "Sanc
tus, sanctus!" Pontosan ismeri tulajdon értékét. tudja, hogy legelső a maga terű

letén. De nagyon megbecsüli más' tehetséget, ha valódi. Kitűnő üzletember, jeles
alkudozó; magas árat harcol ki termékeinek. De befelé sohasem igazán elégedett.
Mindig többre, magasabbra törekszik, halálos ágyán panaszolja. hogy még semmit
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sem csinált, hátra volna a legjobb, legnagyobb! Fiatalabb korában jól forog a leg
fényesebb körökben, táncol, lovagol, udvarol, szépen öltözködik. Idősebb korában
hallása híján elszigetelődik, elhanyagolja külsejét, gyanakvó különccé válik. De
ekkor merül olyan mélységekbe lélekbúvár mivoltában, ahol a muzsikának soha
sem sejtett birodalmát fedezi föl. Szerelmi élete illően rejtett, messzemenően al
kalmazkodik a művelt körök társasági ízléséhez ; még emésztési zavarairól is csak
így emlékezik meg: "gyengélkedtem". Mivel gyermekkorában iszákos és könnyelmű

(tenorista) apja miatt korán kellett kenyérkeresethez fognia, műveltsége hiányos
marad, helyesírása sem válik be, számolni gyengén tud, de nagy energiával igyék
szík pótolni az elmaradottat : ókori auktoroktól a legujabb költökig igen széles is
meretekre tesz szert, Goethével úgy érintkezhet, mint a költőfejedelem legméltóbb
zenésítője. Erintkezésben az arra méltóakhoz közvetlen. egyszerűen természetes, a
kevésbé derekasokkal szemben parancsoló és gúnyos. Kedveli a vastag tréfát, vé
szes szójáték gyártó. Senki sem tudjá nála inkább, mit és mennyít köszönhet művé
szetében Mozartnak, Haydnnek. a kortársak közül főként Cramernak és Cherubi
ninak; de kifogásolja Mozartnál, hogy képes volt operát írni olyan címeres gaz
fickóról, amilyen Don Juan. Nem volna alaptalan, ha így fogalmaznánk meg
Beethoven leglényegesebb hivatását: a magas erkölcsnek emelni monumentumot
zeneművek alakjában.

Társadalmi helye

Beethoven kivette részét abból az akkor friss eredményből, hogya hasznos,
dolgos polgár előtt magasra vivő pálya nyílik. Mint a francia hadseregben, ahol
tudvalévően a közlegény tarsolyában marsallbot rejlett. 1800 táján még a "felvi
lágosult" abszolút uralkodók alatt is - a hivatalnok-pálya míntájára - megnö
vekedtek a polgári szabad pályák esélyei. A burzsoá igyekezett főúri modort, kül
sóségeket átvenni, az arisztokraták leereszkedtek a polgári szakértelemhez és al
kalmazkodtak. Beethoven eleinte kissé túlzottan volt "vadóc", némiképp visszaélt
az iránta tanúsított gazdag elismeréssel. De akkor is és mindvégig úgy mozgott
a felső körökben, mint egyenrangú fél. Vagyis kivételesen volt (és méltán) büszke
a képességére, s ebben úgyszólván "történelmet csinált", a művész tekintélyét egy
szeriben előre lendítette. Túlságosan begyökerezett balítéletek ellen persze ne.n
harcolhatott sikerrel; bármennyire elismerték is, nagy ("halhatatlan") szerelmét,
Drunswik Josephine-t nem vehette feleségül. Az elviselhetetlen mésalliance lett
volna! A nagy mester példás önfegyelemmel vonult vissza soha többé be nem gyó-
gyuló sebével. Legintimebb, kitartó barátai közé tartozott a zeneszerzést nála gyakorló
Rudolf főherceg, érsek. A vallási hícrarchía annyira beleivódott annak idején a szo
ciálís életbe, hogy magasrangú papok lettek szabadkőrnűvessé, és polgári személyek
el sem igen tudták képzelni az életüket ünnepek és templomi szertartás nélkül. Nem a
vallásosságon volt a hangsúly, amikor Beethoven misét készített Esterházy herceg ren
delésére, később ünnepi misét fejedelmi támogatások reményében. Az ilyesmi hozzá
tartozott az élet normális viteléhez. Mivel az osztrák arisztokrácia beolvasztotta
fényűzésébe a művészetek, főként a zene művelését, támogatását, az is napirendi
pontja azoknak az időknek, hogy a jeles muzsikus szép ajándékkal távozik a főúri

kastélyból. De még ennél is több, amivel Beethoven dicsekedhetett: évjáradékkal
látta el egy három tagú konzorcium. Később is, amikor az infláció meglehetősen

leszállította az értékeket, több alkalommal kártalanították ajándékokkal a nagy
mestert. Igaz ugyan, hogy egy időben nagyon homályba borult a beethoveni di
-csőség, amikor Rossini csillaga fénylett a zeneglóbus egén, panaszolhatta is eJ
hanyagoltságát a máshoz szekott lángész; de mégis ő volt Bécs díszembere az
1a15-ös kongresszus alkalmával, és temetését beláthatatlan kísérő tömeg tette tör
ténelmi eseménnyé.

I Művészete

Már maga a korstílus is, az "empire", modorában átitatott a legkülönfélébb
nagyvonalú közvetlenségekkel, megrohanó sajátságokkal. Zenében még sokkal in
kább, mint egyebekben. az egyszerűségeket. közemberit ellenállhatatlan lendület-
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tel kapcsolja egybe. S egyszerűsége hangsúlyozottan egyenes, fölemelően cifrátlan,
mint zenében az egyik stílusgyökere. a forradalmi Indulók. Mindez közös a kor
szerű muzsikában, de Beethoven megtoldotta míndazzal, ami az ő eredetisége, az
egyéni hatalom ellenállhatatlan kisugárzása. .Clementí h-moll szonátája is testvér
a "Pathétique" mellett, de rég lehullott már, mint elsárgult levél, míg a beethoveni
örökzöld változatlanul virít. A zseníalisztikusan rámenős Kanne tele van lélegzet
elállító ötletekkel, amúgy rövid távra; a beethoveni lélegzet hosszan kitart. Sza
vakkal persze nem jellemezhető a zene milyensége, s a hasonlatok keveset mon
danak. Elég az hozzá: Beethoven zenéje, mint a beégetett mintájú szövet, kifor
rázhatatlan színekkel és formákkal, úgy belé ragad a hallgatóba, hogy míntegy
szervezetévé válik, kiiktathatatlanul. Ez a muzsika nem annyira éívezeti cikk, mint
inkább életünk hozzánk forrt része. Ritka, színte érthetetlen sajátsága, hogy mín
denkí számára tud lenyűgözőt mondani, a nagy igényű művelt embert éppúgy
boldogítja, mint az egyszerű laikust, a man of the streetet. Beethoven idején osz
lottak fel nagyrészt az addigi nagyúri, udvari zenekarok. Ezek parancsoló közön
sége minden alkalomra új cikket kívánt, innen a haydni idők tömegtermelése. Most,
a hangverseny-korszak polgári viszonyai között, minden egyes bemutatott műnek

már bizonyos egyéni súlya lett, az opusz-szám és a gyakori hozzá füzött jelző (pl.
.,Eroíca", "Appassionata" stb.) mírrtegy pretíum affectíoníst adott a cikknek. Beet
hovennél ez olyannyira megnövekedett, hogy egyes híressé lett alkotásai veteked
nek tudatunkban hatalmas természeti hatalmakkal, amilyen a Monte Rosa vagy a
Mont BIanc. Ugyebár elég annyit mondaní : "a Kilencedik", hogy tüstént siessünk
jegyet váltani, a soha el nem avuló IX. szímfónia százezredik előadásához!? N:ind
ez beépült vagvona lett az európai kultúrának, s csak vele együtt fog - örökké
világító emlékként - letűnní,

Beethoven műhelye a szakadatlan szorgalom, kihagyás nélküli teremtő munkál
kodás példázata lehet. Ott persze nemcsak örök értékű remekek álltak elő; szá
mos az üzemi hulladék, mínt bútorgyárban a forgács. De a selejten is rajta a
kézjegy: magasrendűség egyesül a sodró népiessel. A hangulatok új tárháza - pár
huzamban a Iírával - szélesnél szélesebb: kocsmai tánctól magasztos áhítJartig az
atmenetek egész sorával. Beethoven magát "Apolló gyermekének" vallotta, és jegy
zetei szerint "Dionysos"-szimfóniárakészült végső betegsége előtt. Művészete nem
csak szándéka szerint csupa emberszeretet, megvalósulásában is óriási bizalmat
írul el a közönség iránt. Mert többször annyira kitágítja a formaméretet, hogy
annak teljes szemléletéhez méltóan izmos, értő képesség kell. Ismét az egész em
beriségről tételezte föl a nagy mester ezt az értő magatartást. Nem tévedett: ma
már Kína, Japán is beállt a Beethoven-kultusz világkórusába. Az a széles forma
méret, aminőről az Eroica-szimíónia, a IX., az op. 59 (Razumovszkij-) vonósné
gyesek. a "Császári" B-dúr trió stb. nevezetes, nem tévesztendő azonban össze a
későbbi, romantikus szerkezetí] tágassággal ! A romantikusok gyakran sorolnak részt
a részhez, s a lazán egymáshoz illesztett, külső jegyekkel egybefont összetevők

valóban "hosszúvá" tehetik a művet. De a terjedelem nem jelent szerves egészet!
A beethoveni klasszikában ugyanúgy összetartozik a finálé utolsó hangja az elsS
tétel első hangjával, mínt Mozartnál az iS egyensúlyozó bravúrjának mesterpéldáí
ban. Ez a módozat Beethovennel kihalt. A mí századunk klasszíkai próbálkozásai
(legsikeresebben talán Bartók legkiválóbb műveiben) gyönyörű visszaálrnodásaí az'
egykori nagyságnak, de mégiscsak másodlagos tünetek. Beethoven nyomán igyekez
nek megújítani a zenei művelődést, sokszor megrendítő erővel és eredménnyel;
ámde mégiscsak úgy, mint Alexandria művészete tette a régi periklészivel. A nagy
mester magában álló, átlátó okossága abban is megnyilvánuJt, ahogyan lassan, ada
gokban adta be közönségének az újságót. Először, 1800 táján, mint jóféle Haydn
epigon kedveltet! .magát. Egész további életének anyagi alapja ez a kedveltség
lett (L szimf'ónia, a három első zongoraverseny. az op. 1. triók, a szeptett, az op.
18. kvartettek stb.). Aztán lép ki csak a tulajdon forradalmával ; de míalatt az 1.
szimfónia először szól, az ifjú nagy mester már megfogalmazta a ..Pathétique"-szo
nátát és a "Kreutzer"-szonáta töredékei színtén készen várnak bensőjében. Csak
ravaszul vár még velük. A zene legnagyobb taktikusa és stratégája!
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VJFALUSSY JÓZSEF

BEETHOVEN ÉS BAR1'ÓK
Evíordulók többnyire szeszélvesen sodornak egymás mellé történelmi neveket.

Beethoven és Bartók múlt évi kettős évfordulójának találkozása is véletlen, de ez
a véletlen rnélyebb, belső kapcsolatra is utal a két zeneszerző közott. Alkotói szem
léletük és szernélyiségük rokonvonásaira is felhívja figyelmünket.

Szembetűndk a rokonság kettejük zenei alkata között is. Mind Beethoven, mind
Bartók inkább hangszeres alkatú muzsikus volt, mint vokális. Mindkettejüktől ide
gen volt az ékesszólás, a beszédesség. Környezetük inkább zárkózott, szűkszavú

embereknek ismerte meg őket. Bartókról feljegyeztek, hogy még nem tudott be
szélni, amikor már érzékenyen reagált a hangszeres zenére. Később, akárcsak
Beethovennek, a zongora vált maga kifejezésének legtermészetesebb eszközévé.
A Mikrokosmos kis darabjairól olvashatjuk le, hogyan hallgatta, tapogatta ki Bar
tók zongoráján a hangzó világ titkait, hogyan varázsolta elő hangszeréből a ma
ga uníverzumát,

Beethoven zenéje kora gyermekségétől élete végéig elkísérte Bartókot, aki a
bonni mestert mínd tudatosabban választotta mintaképévé.

A zenét tanuló gyermek és ifjú számára leülönösen Németországban és az
Osztrák-Magyar Monarchia területén a múlt század közepetől kezdve Beethoven
öröksége volt a legfőbb példakép. A zeneiskolai oktatás mínd a hangszeres, mínd
8.Z elméleti nevelésben Beethoven műveit állította tengelyébe. az ő műveiből vont
elméleti normákat adta át a növendékeknek. Bartók tíz éves korában Beethoven
Waldsteín-szonátájának egyik tételét [átszotta hangversenyen, és csakhamar meg
ismerkedett Beethoven kamaramuzsikájával is.

Edesanyja tanítónő volt, sokat hányódott különböző vidéki városokban. Igy
Bartók Béla iskolázása, neveltetése is elég nyugtalan, hányatott volt. De akárhová
vetődött is, hamarosan megtalálta kamarazenepartnereit. Akár egy hegedűst, aki
vel Beethoven hegedű-zongora szonátáit játszotta, akár más, nagyobb kamarazene
társaságokat. A jó zongorista, jó muzsikus fiút míndenütt szívesen fogadták.

Tizenhárom éves volt Bartók, amikor - 1894·-ben - édesanyját Pozsonyba, a
régi magyar koronázóvárosba. helyezték, Pozsony a nyugat-magyarországi zenekul
túra egyik fontos központja volt évszázadokon keresztül. Bécs tőszomszédjában,

első kézből kapta az európai zene újdonságait. A városban a Bartőkék idejében
is több kitűnő műkedvelő kamarazenetársaság működött, és a fiatal Bartók egy
szerre többnek is tagja volt. A házi muzsíkálás pozsonyi otthonai között talán a
legfontosabb volt Dohnányi Frigyes gimnáziumi tanár háza. Itt ismerkedett meg
Bartók a nála néhány évvel idősebb, káprázatos tehetségű Dohnányi Ernővel. aki
előtte járt és bizonyos vonatkozásban mtndvégig példaképe maradt a zongoramű-

vészí pályán. .

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann és Brahms kamarazenéjét ját
szották ezekben a házakban hétről hétre. Az ő zenéjükön nevelkedett muzsíkussá
a gimnazista Bartók Béla. Itt jegyezkedett el egész életére a kamarazenéléssel.
Egész művészi pályafutása alatt mindíg szívesen vállalkozott kamarazenélésre. még
olyankor is, amikor zeneszerzőként vagy zongoraművészként nem lépett pódiumra.
Későbbi kamarazene társai közül érdemes megemlíteni a Waldbauer vonósnégyes,
Sz.igeti József, 'I'elrnányi Emil, Zathureczky Ede, Székely Zoltán, Gertler Endre,
Emanuel Feuermann vagy éppen Dohnányi Ernő nevét. Olyan hanglemeztelvéte
lek, mínt Két zongorára és ütőhangszerekre írott Szonátájának előadása feleségé
vel, Pásztory Dittával, a Kontrasztok felvétele Szigeti Józseffel és 'Benny Good
man-nel, vagy az a feledhetetlen hangverseny, amelyet Szigeti Józseffel 1940-ben
a washingtoni Fehér Házban adott, ez alkalommal Debussy Szonátájának, saját
2. szonátájának és Beethoven Kreut.zer szonátájának Szigetivel közös előadása,

vérbeli kamaramuzsikusként mutatják be évtizedek távolitból is Bartók Bélát.
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Csak a kamarazenéléssel való, életre szóló, benső kapcsolatából értjük meg,
hogy Bartók Béla, a zongorista, aki vonóshangszert egyáltalán nem, vagy csak
nagyon kezdetlegesen tudott megszólaltatnt, mesteri rnódon írt vonóshangszerekre.
Már ifjúkori művei közül kiemelkedik vonósnégyese. később pedig századunk log
remekebb vonósnégyeseivel ajándékozott meg, Hegedűre és vonószenekarra írott
művei: a két Szonáta hegedűre és zongorára, a s20ló hegedűre írott Szonáta, a
Kontrasztok, a Hegedűverseny, a 44 duó két hegedűre. a Zene l1ú1'oshangszerekl'e,
ütőkre és cselesztára, a Divertimento - szintén századunk klasszikus alkotásai kö
zött foglalnak helyet.

A vonósnégyes volt az a műfaj, ahol Bartók egészen Beethoven tanítványa lett
és maradt. A zenei kifejezésnek ez a rendkivül koncentrált. szerkesztő lángelmét
és nagy szellemi erőfeszítést, műgondot kíváno műfaja rnindkettejük alkatának.
gondolkodásmódjának a legjobban megfelelt. Kárpáti János. Bartók zenéjének ki
tűnő magyar kutatója, már régebben rámutatott azokra a szerkezeti rokonságokra.
amelyek Beethoven kései vonósnégyeseit és Bartók levartett jeit összekapcsolják. De
a zenei szövet megmunkálása, a lapidáris téma-csírák fejlesztésének, variálásának.
kombinálásának, nagyobb tömbökké egyesítésének médszerét is Beethoventől ta
nulta Bartók.

Különös figyelmet érdemel, hogy mílyen fontes szerepet tölt be ruindkettejük
művészetében a variáció elve és műfaja. Nemcsak a címük szerint is variációs mű

vekre, tételekre gondolunk, hanem a zenei alkotásnak arra a szellemére, amely 
rnínt a zenei folklór, vagy mint a nagy klasszikus mcsterek muzsikája - válto
zatokban gondolkodik és él. Arra a beszélgetésre kell emlékeznünk és emlékeztet
nünk, amelyet Bartók Béla Denijs Dlllével folytatott 1937-ben. Ez alkalommal ki
is fejtette, milyen tudatosan alkalmazza a variálás elvét műveiben.

De mindezek a szerkezeti, műí'aji rokonsagole Beethoven és Bartók zenéjében
valójában csak formai megnyilvánulásai a kettejüket összefűző mély, eszmei 1'0

konságnak.
Nem a mí feladatunk bebizonyítani, megtették már előttünk sokan, hogy

Beethoven egész művészete milyen mélyen gyokercztk a maga korának forradalmi
eszméiben. A felvilágosodás, a polgári forradalom eszmevilágában a természet
és a szabadság kettős eszméje mozgatta a tudomány, a rnűvészet és a társadalmi
harc erőit. A természetet megismerni, vele egyesülni. természetesen élni. gondol
kozní és a társadalmat is a természet rendje szerint megszervezni, miridez a kor em
bere számára egyet jelentett a szabadsággal. A nagy francia forradalom korsza
kának operálban rabságban sínylődő, elnyomott emberek szabadságáért folyik a
küzdelern, és a szorongás, a menekülés pillanatát megelőző feszültség után diadal
masan érkezik meg a szabadulás, Ezekben a nagy eváziós jelenetekben a zsarnok
súgtól szabadult emberiség himnikus dallal, győzelmi felvonulással, vagy ünnepi
táncmulatsággal örvend a kivívott szabadságnak. Voltaképpen a forradalom nagy
politikai demonstrációi, utcai, köztéri ünnepségei kerülnek bennük színpadra. A
zeneszerzők ugyanazok, a dalok, táncok, indulók is hasonlók, mint amelyek nap
közben lelkesítették a polgárokat.

Ezeknek az operáknak, ennek a drámai szerkesztésnek a tanítványa Beethoven.
Egyetlen operájában, a Fidelíóban, szirnfóniáinak egész sorában ezt a gondolat
menetet fejti ki. Elég lesz a III. szimfónia nagy variációs táncsorozatára, az V.
vagy a IX. szimfónia felépítésére, befejezésére utalnunk. hogy e nagy rnűvek je
lentése világossá váljék előttünk. Témái, müfajai még közvetlenebbül tanúskod
nak egykorú francia példák hatásáról.

A két testvér-szimfónía, az V. és a VI. dramaturgiája a kort mozgató eszmék
két fő csapásán halad. Az V. szimfónia felépítésében, témáiban' a nem sokkal
utána következő Egmont-zene nyitányának közeli rokona. A küzdelemből születő

győzelem impozáns, szirnfoníkus drámája. A VI. szimfóniában az ember és a ter
mészet küzdelme tárul elénk, az utolsó tétel himnikus kórusában az ember és a
természet egymásra találásának, egyesülésének örömét éljük át.

Ezt a kettős megoldást tárta Beethoven zenéje a maga korának küzdő és gon
dolkodó embere elé.
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A polgári hőskor két nagy eszméje: a szabadság és a természet, Bartók életé
nek és művészetének is kettős erőforrása volt. Úgy örökölte őket Beethoven korá
tól, ahogyan azt a 19. század nagy gondolkodóí és művészeí, az őt Beethovennel
összekapcsoló nemzedék szülöttei, hozzá továbbitották. A szabadság iránti lelkese
dését az 1848-as forradalmak, a magyar szabadsúgharc eszmét, a Habsburgok el
leni nemzeti küzdelern hagyományai ébresztették fel, tovább táplálták a század
elején Magyarországon is megerősödő forradalmi mozgalrnak, értelmiségi, művészi

törekvések.
Vele született hajlam vonzotta Bartokot a természethez. Ezt a hajlamát erő

sítették, tudatosították később filozófiai olvasmanyai, Rousseau filozófiájának pan
teista, romantikus folytatása. A természet és a természetesség iránti rajongás mmd
inkább a városi élet, az ipari civilizáció elutasításaként jelent meg gondolkozás
módjában, magatartásában, művészetében. Ebből a két forrásból, a szabadság és a
természet iránti rajongásból táplálkozott erkölcsi meggyőződése, társadalomkrítí
kája, magasrendű humanítása,

Az iskolai tanulmányok megismertették őt azokkal a szerkesztési, elméleti
tanulságokkal, amelyeket az akadémizmus, a didaktikai bölcsesség desztillált Beet
hoven életművéből. De Beethoven művészetének másik. nagyobb tanulsága, eszmei
hagyatéka is eljutott hozzá, főként Berlioz. Liszt, Wagner, Richard Strauss műveí

útján. Tőlük tanulta meg, hogya zene nem puszta formai ügyeskedés, hanem em
beri eszmék foglalata, kifejezője.

Egyúttal megtanulta tőlük, hogya világot ellentétekben lássa és fogalmazza.
Gyászindulók és scherzók végleteiben kezdett gondolkodni, szélsőséges zenei ka
rakterek szembeállításával próbálta bemutatni, milyennek látja a világot. Ez a
szál ismét csak Beethovenhez vezetett vissza. Az ő szimfonikus dramaturgiája élez
te ki először ilyen mértékben a belső tételek ellentétét. Beethoven a nagy belső

feszültséget a finálé monumentális szintézisével oldotta fel. De mít íg~rhetett

megoldásnak a 20. század zeneszerzője a világ kibékíthetetlennek látszó ellenté-
~~? .

Wagner filozofikus panteizmusa nem ígért megoldást. A tragikus töprengés
hosszú ideig - egészen 1920-ig - lassú, gyászinduló- vagy elégia-szerű utolsó té
teleket termett Bartók zenéjében.

A zenei, szerkezeti megoldás együtt érlelődött meg művészetében a gondolati,
eszmei megoldással. Először a magyar és kelet-európai, szlovák és román zene
folklór zenei, dallami, ritmikai tulajdonságai hívták fel magukra a figyelmét. Ala
posabb tanulmányozásuk megismertette a dallamokat őrző parasztság életével.
A paraszti, falusi életforma mindinkább egyet jelentett számára a természettel:
megtalálta benne a természet társadalmi változatát. A paraszti zene friss, diatoni
kus-rnodálís dallarnossága, a megszekott európai műzenétől eltérő rí tmíkája ké
szen kínálta magát arra, hogy belőle kialakítsa a művész a természetes életmód,
a civilizáció nyűgétől való szabadulás zenei kifejezését. Úgy. ahogyan egykor Beet
hoven a francia forradalom zenei megnyilvánulásaiból, azok dallamaiból, stílus
elemeiből építette fel szabadulást ígérő flnáléít.

Rabság és szabadulás, ipari civilizáció és természet jelentik ettől kezdve Bar
tók eszmei világának két pólusát. Az egyiket a krornatikus, expresszív zenei stílus
kör, a másikat a népzene díatóniája jelenti. Úgy illenek ezek egymáshoz, mint
Beethoven és kortársai szerkesztésében a moll és a dúr hangzások ellentéte.

A paraszti élet megismerése még egy fontos tapasztalattal gazdagítja Bartók
eszmevilágát. Felismeri, hogy a politikai ellentétek, a háborús feszültségek, a gyi
lölködés nem az egymás mellett, egymással békében élő népek természetes maga
tartásából fakadnak, hanem az uralkodó osztályok ellentéteiből. Ez a felismerés
alakítja ki benne azt a meggyőződést, hogy az emberiségnek egyetlen útja van
csak a jobb, szabadabb és természetesebb élethez: a testvérré válás útja.

A Canf4ta pro/ana az avult társadalmi formákból a természetbe való mene
külést hirdeti meg, más nagy művek néptáncfmáléi a népek testvériségének eszrné
jét és lehetőséget.
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Ezzel is Beethoven IX. szimfóniájának, Schiller Örömódájanak testvériség
himnuszát folytatja a maga korához illő módon.

Ezért nem érthetünk egyet azzal a zenetörténeti szemlélettel, amely Bartokot
egyszerűen provinciális, nemzeti-folklorista zeneszerzőként könyveli el. A zenei ha
gyomány akkor áttekinthető és bejárható körének elsajátításával, feldolgozásával
úgy fogalmazta meg műveiben az emberiség felszabadulásának akkor és azóta is
lehetséges. időszerű útját, mint Beethoven a maga korában, szimfonikus zenéjében.
Méltán tartjuk tehát Bartók Bélát az egész európai zenei hagyomány folytatójá
nak és örökösének

WERNER ALAJOS

BEETHOVEN VALLÁSOS ZENÉJE
Beethoven mélyen hivő és mélyen vallásos ember volt, - persze a lángelme

rnódján. Hiszen a zseni pályáját - akár szent, akár művész - Isten mindentől

tüggetlenül maga méri ki.
Vallásosságának gyermekkori és fiatalkori háttere van. Tizennégy éves korában

a kölni választófejedelemnek (aki legtöbbször Bonnban székelt) kinevezett udvari
ergonistája. Nyolc évet tölt így el a musica sacra szolgálatában, gyakorlatbál meg
ismeri az egész akkori egyházzenei irodalmat, és biztos, hogy e nyolc év nem ma
radt nyomtalanul sem lelkében, sem zenéjében. Majd harminc év után, mielőtt

hozzálát a Missa Solemnis komponálásához, feljegyzi magának: "Hogy valódi egy
házzenét írjak - a szerzetesek összes egyházi koráljait átnézní, - és keresni, hogy
hangzanak a tételek a legjobb fordításokban tökéletes prozódiával - és általában
minden keresztény-katolikus zsoltárt és éneket." (Napló, 1818)

Otthoni áldatlan gyermekéveit bőven kárpótolja Breuningék meleg családi
tűzhelye, ahol ő is szinte családtagnak számít, és ahol magas szellemi és erkölcsi
éghajlat uralkodott, nem utolsósorban a két rokon kanonok nagybácsi révén (Ab
ra ham von Kerich és Lorenz von Breuning). Itt, e családi szentélyben, Eleonora
és özvegy édesanyja mellett szívta magába még fiatal korában azt a finom, áhí
tatos tiszteletet, amellyel egész életén keresztül a női nemre mínt eszményre te
kintett. Ezért írhatta később: "Gyermekkorom óta megtanultam szeretni az erényt
és mindent, ami szép és jó." (Levél a Bigot-házaspárhoz 1808 tavaszán) Heiligen
stadtí végrendeletében (1802. október 6.): "Tanítsátok gyermekeiteket erényre; csak
az boldogíthat, nem pedig a pénz: tapasztalatból beszélek. Ez adott nekem erőt

nyomorúságomban is." Egyik késői társalgási füzetében : "Ha életerőmet csak úgy
odaadtam volna életemben, mí maradt volna meg a nemes, a jobb számára?" Ha
lálos ágyán pedig ezt mondta Gerard von Breuningnak : "Szerettem volna még
egy operát írni, de nem találtam hozzá megfelelő szövegkönyvet, Olyan szövegre
volna szükségern, amely megihlet; erkölcsösnek, magasztosnak kell lennie... Ledér
szövegek sohasem hoztak hangulatba." (1827 február)

A Breuning családon kívül éppen fiatal éveiben személyes kapcsolatban allt
több pappal is, akik minden bizonnyal hatással voltak rá főleg azért, mert ők ma
guk is kiváló zenészek voltak, és szívvel- lélekkel Beethoven művészete mellé áll
tak. Igy például Sterkel X. Ferenc, a mainzi érsek udvari káplánja és orgonistája,
híres zongoraművész és jelentős zeneszerző. Továbbá Junker Károly káplán, kom
ponista és zeneíró, aki a bonni udvari zenekarral kapcsolatban a fiatal Beethovent
gyönyörűen méltatja - zenéjét, játékát és egyéniségét, Majd Bécsben Gelinek Jó
zseffel, a Kinsky család házi káplánjával és zongoraművésszel kerül barátságba,
Vogler György apáttal pedig, az akkori európai hírű zeneszerzővel és zeneíróval
két évig együtt rnűködik a Theater an der Wien-ben. Legmeghittebb barátja azon-
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ban 28 éves korától fogva egész életen keresztül Amenda Károly volt, a későbbi

kurlandi prépost, bár csak két évet töltöttek együtt Bécsben. Amenda jó hegedűs

volt, sokat zenélt Beethovennel. aki neki dedíkálta első vonósnégvesét (op. 18, nr. 1).
Amenda Bécsből való távozása után levélben tartották a barátságot, és Amenda
volt az, akinek Beethoven először "gyónta meg" süketségét egy nagyon fájdalmas
hangú levélben (1800 vagy 1801).

E személyes kapcsolatokon és ráhatásokon kívül ott voltak néma barátai, a
könyvek, melyek egész életét végigkísérték, melvekkel sokszo)' társalgott, és szor
galrnasan jegyzetelte őket. Köztük volt Kempis Krisztus követése. Beethoven szelle
mes mondásaí, megjegyzései bizonyítják, hogy jól kellett ismernie a szentírást.
Occsének írja egyik késői levelében: olvassa mindennap az evangéliumot, szivlelje
meg Péter és Pál leveleit. Társalgási füzeteiben följegyzi: "Szókratész és Jézus
voltak modelljeím." (1819-20)

Igazság, szépség, jóság voltak életének vezérlő motivumai. "Épp úgy szeretem
hallani, mint mondaní az igazságot." (Levél Gleichensteinhez, 1809?) A szegények
szeretete és sokszoros jótékonykodása bizonyítja szavait: "A szegények javát kívá
nom szolgálni művészeternrnel." (Levél Wegelerhez, 1801. június 29.) Jóságával sok
szor visszaélő és hálátlan unokaöccsének ismételten megbocsát. Ellenségszeretetre
is példát ad: "Sohasem bősszanom meg magam. Ha kénytelen vagyok másolekal
szembehelyezkedni, csak a legszükségesebbet teszem meg, hogy magamat megvéd
jem, vagy hogy őket megakadályozzam a rosszban." (Levél Streichernéhez, 1817?)
Társalgási füzetében pedig följegyzi valakivel kapcsolatban' "Ellenségem volt: ép
pen ez volt az oka annak, hogy minden lehetőt megtegyek érdekében." (1821) A
züllött és irányában gonosz sógornőjét betegségében meglátogatja otthon is, a
kórházban is, és tőle telhetőleg segíti.

Legmélyebben azonban Isten fölsége, gondviselésébe vetett bizalma és akaratán
való megnyugvása tölti el lelkét. "Nem az akkord atomjainak véletlen összevegyü
lése alkotta a világot: rnélyen gyökerező erők és törvények, amelyeknek a leg
bölcsebb értelem a forrása... Ha a világ alkotmányában rend és szépség tükrö
ződik vissza, van Isten! ... Isten anyagiatlan és láthatatlan, de múvei szemlélhetőek,

és innen tudjuk, hogy örökkévaló, mindenható, mindentudó és mindenütt jelen
van." (Napló, 1816) Beethoven számára Isten a "hangok nagy Mestere, - ott fönn
a legfölségesebb". - "Isten után számomra a becsületem a legfontosabb." (Levél Pe
tershez, 1822. június 26.) - "Hallottál már valamit nagy műveimről? Nagyok,
mondom, de a Magasságbeli műveihez képest minden kicsiny" (Levél Amendahoz,
1815. április 12.) - ,,0 Gott über alles!" (Isten mindenek felett! Napló, 1318)

Az élet testi-lelki szenvedéseiben, megpróbáltatásaiban türelemmel és Isten ke
gyelmével akar helytállni. "Türelem-megadás-resignació! Ezzel csak nyerünk még a
legnagyobb nyomorúságban is, és érdemessé tesszük magunkat arra, hogy Isten
megbocsássa vétkeinket." (Napló, 1816) Halálos ágyán egyik utolsó levelében így
ír: "Valóban, nagyon kemény csapást rnért rám a sors! De megnyugszom a végzet
intézkedésében, és mindig csak arra kérem Istent, hogy legalább addig, amíg élő

halottként kell itt Időznöm. ne szenvedjek Inséget. Ez erőt adna ahhoz, hogy sor
somat, bármilyen kemény és rettenetes is legyen, a Mindenható akaratában meg
nyugodva viseljem." (Levél Moscheleshez, 1827. március 14.) - Harmincéves ko
rában így érez a halállal kapcsolatban: "Örömmel. sietek a halál elé. Ha előbb

jönne, semmint még alkalmam lett volna minden művészí képességemet kifejteni,
úgy kegyetlen sorsom ellenére mégiscsak túl korán érkeznek, és szeretném, ha kés
nék. De akkor is megnyugszom, hiszen végtelen szenvedésektől vált meg. Jöjj,
amikor akarsz: bátran megyek eléd." (Heiligenstadti végrendelet, 1802. október
6.) És életének utolsó évében, unokaöccsével kapcsolatban: "Én megtettem mindent,
amit csak tehettem; bátran jelenek meg a Legfelső Bíró előtt."

Két nappal halála előtt teljes öntudattal és mély áhitattal vette föl a szent
kenetet és útravalót a plébános kezéből, akit barátainak kérdésére ő maga öröm
me'! hívatott. "Vigasztalást hozott számomra! Köszönöm önnelk." - mondotta a plé
bánosnak. Pár óra múlva elvesztette eszméletét, és megkezdődött a szörnyű agónia,
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melyből harmadnapra szabadította ki a halál. Temetésén, - addig még nem lá
tott hatalmas tömeg előtt - Anschütz színész búcsúztatta Grillparzer szövegével,
reá vonatkoztatva a szeritírás szavát: "Csodát tett életében, és feddhetetlen ma
radt." (Sir 31,9-10)

Liszt Ferenc szerint "a lángelmét Isten megszállotta. hogy abban téren és
időn át örökké megnyilvánuljon". Nos, ez a kinyilatkoztatás ragyog Beethoven
egész zenevilágából.

A misztikusok Isten-érzése és a jelen élet teljes igénylése és átkarolása min
dig egybeolvad nála, és ez ömlik el muzsikaján, akár tánctémák allegróját, akár
a szonáták adagióját, vagy akár a Missa Solemnis valamelyik tételét halljuk.

Innen van az, hogy Beethoven zenéjének hallatára úgy érezzük magunkat,
mintha egy zengő katedrálisba Iépnénk, ahonnan a hit és áhítat, a misztikum és
földöntúli tisztaság levegője csap meg.

Vallásos zenéje? Mit is mondunk vallásosnak? Mindent, ami a hit és a vallás
eszméivel, eszményeivel, tényeivel, eseményeivel, érzéseivel szervesen összefügg.
Nem az lesz vallásos zene, aminek vallásos címet adunk, hanem az, amelyik az
említett transzcendens világból meríti ínspírációít, érzéseit, mondanivalóját, A
Beethoven-szakértők és esztétálc megállapították, hogy zongoraszonátáí - főleg az
első időkből -, majd kvartett jei - főleg a későbbi időkből - mindinkább a lel
ki napló szerepét töltik be, melyben lelkének legmélyebb, legelrejtettebb titkait.
jegyzi és tarja föl. Es amint társalgási füzetei, naplói és levelei tele vannak Isten
hez való fohászkodásaival, - úgy ezek a zenei naplók is tele vannak részletekkel,
amelyekben "bizalmasan" beszél Istenével, föltárja neki szenvedéseít, küzdelmeit,
sóhajait és vágyait. "Egyetlen barátom sincs, magamban kell élnem egyedül; de
jól tudom, hogy művészetemben Isten közelebb van hozzám, mint másokhoz; fé
lelem nélkül beszélek vele, mindannyiszor megismertem és megértettem." (Brenta
no Bettina följegyzése, 1810. május 28.)

Ezek a large és adagio tételek valóban Beethoven vallásos zenéjének a gyön
gyei. Akárhány adagio tétel alá szent szövegeket lehetne írni - és énekelni! Gon
doljunk csak a sok közül például az e-moll kvartett (op. 59, nr. 2) molto adagio
tételére, amelynél ez a figyelmeztetés áll: "Si tratta questo pezzo con rnolto de
sentimento" (Ezt a darabot nagy érzéssel kell előadni). Érdekes, az első két tak
tus dallamával kezdődik egy népénekünk is (Szent Vagy, Uram - 150). Folytatását
bújtatva viszi a második hegedű szólama. Czerny feljegyzéseiből tudjuk, amit ma
ga Beethoven mondott neki e tétel insplrációjára, hogy ti. egy estén sokáig szem
lélte a csillagos eget, a szférák zenéjére gondolt, és így jutott eszébe az e-rnoll
kvartett adagiója, Az esz-dUl' kvartett (op. 74) triójában a húsvéti gregorián míse
III. Kyriejének a dallama bújldl állandóan. Ugyancsak gregorián talajból nőtt

koráldallam bukkan föl az f-rnoll kvartett (op. 95) triójában. Mintha valaki az
élet vad rohanásában egyszerre csak megállana és ráeszmélne arra a földöntúli
hatalomra, mely az egész tarka létet mozgatja és egyensúlyban tartja. Úgy, ahogy
Beethoven szöveges jegyzetei tele vannak Istenhez szóló sóhajokkal, fohászokkal,
elmélyedésekkel. Az a-moll kvartett (op. 132) molto adagio tétele elé Beethoven ezt
a megjegyzést írta: .,Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der
Iydischen Tonart." (Szent hálaének, melyet egy meggyógyult ajánl az Istenségnek,
Hd hangnemben.) A lid hangnem régi egyházi hangnem; Beethoven ezzel is külön
hangsúlyozni akarta ennek a tételnek vallásos [ellegét és művészi aszketizmusát
A VII. szimfóniának (a-dul' op. 92) földöntúli szép triója zenei nyelven beszél arról
a megdönthetetlen bízalomról, amellyel Beethoven Istenbe kapaszkodik, amely bi
zalom ezentúl nem hagyja el, és átlengi egész művészetét, és amelyről ezt a zsol
tár-idézetet (Zsolt 17,1) jegyzi föl: ,,0, Istenem, bástyám, védelmezőm, egyedüli
menedékem! Te olvasol lelkem mélyében ... Hallgass meg, ó Lény, akit nem tu
dom, milyen névvel szólítsalak,' hallgasd meg legszerencsétlenebb teremtményed
Imáját!" (Napló, 1817) Ennek a triónak a motívuma különben egy alsó-ausztriai
búcsús ének.
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És mit mondjunk az V. szimfóniáról (c-rnoll op. 67)? Maga Beethoven mondta
a kezdő főtérnáról : "tgy zörget a sors az ajtón." Ez a szímfónía nemcsak zene,
nemcsak Iegrnagasabb fokú művészí és erkölcsi teljesítmény, hanem egyben bátor
hitvallás az egyik legnehezebb egzisztenciális kérdésben és annak művészi meg
oldása.

Vajon az emberi lét és élet merőben csak az áldó vagy verő sors kezétől

függ, a végzet hatalmától. vagy pedig az' ember kezébe van téve saját sorsának
kialakítása, megformálása? Olyan probléma ez, amelynek megoldásán az emberi
ség legnagyobb géniusza! töprengtek. költők, fílozófusok, teológusok (prcdosztiná
dó és szabad akarat). Beethoven saját szenvedésein, testi-lelki kínjain és küzdel
mein keresztül rágta át magát ezen a kérdésen, és adta meg rá a múvészi felele
tet az egész emberiség számára. Sötét napokon, éveken át mint Jób (Vesszen el a
nap, melyen születtem - 3,1; Miért nem pusztultam el mindjárt - 3,11; Undoro
dom! Nem kívánok tovább élni! - 7,16; Már csak a sír vár reám - 17,1) perbe
száll Istennel: "Beethoven nagyon boldogtalan, örökös harcban áll a természettel
és alkotójával. Már sokszor elátkoztam az utóbbit, miért teszi ki teremtményeit a
legkisebb véletlen esélyeinek is úgy, hogy emiatt gyakran a legszebb hajtás is
megsérül és elpusztul." (Levél Amendához, 1301. június 1.) - "Már gyakran elát
koztam életemet és a Teremtőt. Plutarkhosz megtanított a lemondásra. Ha nem
rnegy másképp, dacolni akarok a sorsommal, bár lesznek életemnek pillanatai,
amelyekben Isten legnyomorultabb teremtményének fogom érezni magamat." (Le
vél Wegelerhez, 1801. június 29.) - Folytonos küzdelem: "Kell, hogy boldognak
lássatok, amilyennek itt a földön lennem rendelt a sors, nem boldogtalannak 
nem, azt nem tudnám elviselni. - Torkán akarom megragadni a sorsot, egészen
lesújtani mégsem fog. - 0, mily szép ezerszer élni az életet!" (Wegelerhez, 1801.
november 16.) Bs heiligenstadti végrendeletében: "Kis híja volt, hogy véget nem
vetettem életemnek. A művészet, csak az tartott vissza. Ah, úgy éreztem, lehetet
len itt hagynom a világot, mielőtt nem végeztem volna el mindazt, amire hiva
tottnak érzem magamat, és így meghosszabbítottam ezt a nyomorúságos életet ...
Ú, Gondviselés, engedd meg, hogy az öröm egyetlen tiszta napja egyszer megje
lenjék előttem... 0, rníkor, Istenem, ó, mikor érezhetem újra?" (1302. október 6.)

Rendíthetetlenül hisz küldetésében; tudja, hogy Istentől kapta talentumát és
erejét, amit gazdagon kamatoztatnía kell. "Tartozol ezzel magadnak, az emberek
nek és neki, a Mindenhatónak... Egy kis udvar, kicsiny kápolna, benne felcsen
dülő dal tőlem a Mindenható, az Örök, a Végtelen tiszteletére." (Napló, 1815) Mint
ha csak Szent Pált hallanánk: "Megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódomc
kevésbe veszem életemet, csakhogy végigfussam pályámat és teljesítsem a fel
adatot:' (Ap Csel 20,23-24) - "Nem élhetsz többé magadért, csak másokért; szá
modra nincs más boldogság, mint az, ami benned van, művészetedben. - 0, Iste
nem, adj erőt, hogy legyőzhessem önmagamat." (Napló, 1312)

Igen, van sorsa, van predesztinációja: véghezvinni mindazt, amire hivatott.
.,Isten sohasem hagyott el engem." (Unokaöccséhez 1825 után) És ha a kétség, a
kislelkűség. az emberi gyöngeség kísértéseit önmagában legyőzi, akkor ő az úr a
sors felett, akkor az egyéniség erején megtörik a végzet hatalma. Ezt zenéli el
és ezt vallja meg nekünk az egész zeneirodalom egyik legmélyebb, legmegkapóbb,
legvallásosabb szimfóniájával.

Vannak azután Beethovennek szöveges kompozíciói, amelyek címükkel is el
árulják vallásos jellegüket.

Christus am Olberg (Krisztus az Olajfák hegyén op. 85. Oratórium). Ez az első

és utolsó oratóríuma sajnos csak kísérlet maradt e múfaj terén. Szövege Huber X.
Ferenc operaköltő (llbrettista) gyenge alkotása, nem tudta Beethoven zsenij ét iga
zán lázba hozni. Egy-két zeneileg igen szép részleten kívül az egész mű opera
stílusban és opera-effektusokban merül ki, a tárgy fönséges tartalmának és titkának
közvetitése nélkül. Jó pár évvel később maga Beethoven is így nyilatkozik róla:
"Annyi bizonyos, hogy most egészen másképp írnék oratóriumot." Bs még később
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hibának rótta föl, hogy Krisztus szerepét modern dallamfordulattal, operaszerűen

kezelte. (Ebből is látható, hogy mennyire nem a cím tesz egy kompozícíót vallá
sossá, hanem a zenei tartalom.) Ennek ellenére ez az oratórium nagy sikert ért
el Bécs közönségénél ; a bemutatón kívül még háromszor adták elő ugyanabban
az évben telt ház mellett (1803), sőt évtizedeken keresztül óriási népszerűségnek

örvendett addig, amíg a Missa Solemnis fennkölt szépsége, értéke, művészi ma
gaslata a nagyközönség ízlését is más értékelésre nem birta.

Sechs Lieder von Geltert (op. 48. Bitten, Die Liebe des Nachsten, Vom Tode,
Die Ehre Gottes aus der Natur, Gottes lV1acht und Vorsehung, Busslied). Christian
Fürchtegott Gellert (1715-1769) német költő versei nagy vísszhangot találtak a
muzsíkusok szívében; tizenheten is foglalkoztak velük, köztük C. Ph. E. Bach,

,T. E. Bach, Haydn. legutóbb Csajkovszkij. Beethoven azt a hat zsoltár-parafrázist
választotta ki, amely leginkább megfelelt mély istenhitének, a természetben imád
ságos lélekkel való barangolásának és rendíthetetlen bizalmának. Az elsőnek (Bitten
- Könyörgés - Zsolt 107,5 és 17,1) egy mondatát: "Istenem, váram, sziklám, erős

ségem" - többször is följegyzi különböző "variációkban", hol naplójában, hol le
veleiben, hol jegyzeteiben. - A negyedik, a legismertebb, amit magyar fordításban
is sokszor hallottunk kórusaink ajkán, a Dicsőit téged, nagy égi Teremtő. (Prozó
diailag szerencsésebb fordítás Dr. Vargha Károlytól: "Kit áldva áldnak a végtelen
mennyek": legújabban Bajai László tette alája Szent István királyhoz círnű ver
sót a zenéhez szerencsésen simuló gondolatokkal és jó magyar prozódiával.) Ez a
rövid, pár soros zenei mű koncentrálva fejezi ki Beethoven érzelmi gazdagságát
és mély lsten-imádását a természetben, ahová gyermekkorától fogva menekült bá
natában és örömében. "... Szerencsétlen hallásom itt nem kínoz. Hiszen úgy érzem,
mintha a falun minden fa így szólna hozzám: Szent, szent!" (Napló, 1815) - "Min
denható! Az erdőben boldog vagyok, - boldog az erdőben: minden fa Rólad be
szél! 0, Isten! míly gyönyörűség! Ezeken az erdei tájakon, a magaslatokon, itt
nyugalom van, nyugalom, hogy őt szolgáljuk." (Vázlatkönyv, 1815) - A hatodik,
az utolsó. Bu.ssLied, a Miserere zsoltár egy-két versét adja költői parafrázisban
(Zsolt 50,6: "Egyedül ellened vétkeztem, s ami előtted gonosz, azt cselekedtem";
Zsolt 38,13: "Hallgasd meg, Uram, könyörgésemet, togadd füledbe esdeklésemet,
ne hagyd válasz nélkül könnyeimet"; Zsolt 50,11: "Fordítsd el bűneimtől arcodat,
töröld el minden gonoszságomat": Zsolt 50,14: ,.Add vissza nekem az üdv örömét,
s készséges szívvel áldj meg engem": 50,17: ,.Uram, nyisd meg ajkamat, hadd hir
cresse szám dicséretedet": 50,19: "A töredelmes szívet. Isten, nem veted meg"). Mély
séges, fájó bánat, de egyszersmind kimondhatatlan nagy bizalom száll ebből az
énekból Beethoven zenéjén keresztül. Meg kell [egyeznünk, hogy ezeket a dalokat
szólóénekre írta zongorakísérettel, ahol azonban a zorigorának nemcsak .Jcísérő"

szerepe van, hanem saját mondanívalóia. A dallam a szavakat virágoztatja ki, de
a kíséret az ének egész valóját adja, a mélységét, a sajátját, Beethovenét, aki így
a műdal zenei fejlődésében is úttörő és útmutató lett: nyomdokaiban járnak majd
Schubert, Schumann, Brahms, Csajkovszkij stb.

Itt említhetjük meg az Adelaide (op. 46) dalát Friedrich von Matthisson
(1761-1831) költő versére. Világi cím, világi vers, - és mégis Beethoven zenéjé
ben vallásossá és hitvallássá válik. Adelaide sírján a költő reménytelen siránko
zása helyett Beethovent kimondhatatlan öröm tölti el: az igazi tiszta szeretet le
győzi a halált ("Erős a szerelern. mint a halál" - Én 8,6 és "A szeretet nem szű

ník meg soha" - 1 Kor 13,8); éppen ezért diadalmas, erőteljes (molto allegro) dal
lamra zendít, és így fejezi be ezt a dalt, amelyet ó maga kantátának nevezett, és
amelyről verseinek új kiadásában (1815) Matthisson megjegyezte, hogy legmélyebb
meggyőződése szerint a zseniális Beethoven bizony alaposan árnyékba állította a
költemény szövegét a dallammal szemben.

_, A hívő és vallásos Beethovent nem kerülhette el a Musica Sacra angyala sem.
De liturgikus szöveggel csak két művet komponált, a C-dúr misét és a Missa So
lemnist.
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Amint láttuk, vallásos érzelemvilága bőven és magas művészi fokban tudott
kívirágozní világi műveiben is. Bár fiatal éveit mint orgonista élte át, nem érezte
szükségét annak, hogy ő maga is gazdagítsa az amúgy is gazdag egyházi repertóriu
mot. Bs lehet, hogy félt is az egyházi zene szigorú formavilágától, hiszen ő a ze
nének szinte mínden műfajában mint formabontó szerepelt, és az egyéni átélést és
egyéni érzelemvilágot tette meg a forma alkotójának és szabályának. Ez persze
az egyházi zene területén nehezebb probléma volt, mínt a zene többi műfajánál.

Ezért is maradt el valamelyest tartalomban, rnűvészi értékben és történelmi jelen
tőségben az első, C-dúr miséje a többi, ugyanebben az időben vagy már előbb al
kotott művei mellett (I-V. szimfóniák, Fidelio, Appassionata és Pathétique - szo
náták stb.). Mintha maga a szerző is érezte volna, mert Esterházy (Il) Miklós her
ceghez írt levelében - aki a misére '1ölkérte - jelzi, hogy nagy félelemmel fogja
neki átnyújtani. hiszen a herceg hozzászokott a nagy Haydn utolérhetetlen' művei

nek az előadásaihoz. A hercegnő névnapján. Hl07. szeptember l3-an adták elő Kis
martonban a várkápolnában, maga a szerző vezényelte, de senkinek a tetszését nem
nyerte meg. S valóban, - bár a mise nem nélkülöz dallami és harmóniai szépsé
geket - Beethoven itt még nem találta meg önmagát. Úgy járt, mint a Krísztus-ora
tóriummal. Valahányszor egy új műfajhoz nyúl, még feszélyezi őt a tradicionális
forma, az elődök példája, és még nem meri hatalmas érzésvilágának gátjait föl
szakítani, hogy szabadon, saját egyéniségének és művészetének nyelvén szóljon,

De megtette ezt egy jó évtizeddel később a Missa Solemnisben. Kapóra jött ne
ki tanítványának, egyben fiatal barátjának és állandó pártfogójának. Rudolf fő

herceg olmützi érseknek az intronizációja. Erre akarta megírni a Míssa Solemnist.
Amikor hozzáfogott, azt írta Rudolfnak : "Az a nap, amikor fenséged ünnepén az
én nagyrnisémet fogják előadni, számomra életem legszebb napja lesz, és Isten
meg fog engem világosítani, hogy gyenge erőimmel hozzájárulhassak annak a nap
nak fényéhez." (Levél Rudolf főherceghez 1818 nyarán) Hát ahhoz nem járult hoz
zá ; nem lett vele kész, öt évig dolgozott rajta. (1823-ban nyújtotta át az érseknek.
Első teljes előadása Oroszországban történt 1624-ben Szeritpétervárott Gallcin her
ceg kezdeményezésére; la35-ben a pozsonyi dómban csendül fel, mégpedig isten
tisztelet keretében, - noha liturgikus célra nyilvánvalóan nem alkalmas -, és ott
évtizedeken keresztül így is tartják műsoron. Néha megszólal Budapesten is, pél
dául a Mátyás-templomban. és a Szent István bazilikában, fölszentelése alkalmá
val, 1905. november 19-én.) De annál inkább hozzájárult ahhoz, hogya Missa
Solemnis az egész zeneirodalomnak egyik leggrandiózusabb alkotása lett. O maga
ismételten legnagyobb és legsikerültebb múvének vallotta. (Levelek Rieshez, 1822.
április 6.; Petershez, 1822. június 5; előjegyzési felhívás, 1823. január 23.)

Beethoven akkor írta Missa Solerrmisét, amikor már jóval túl volt "az ember
élet tit jának felén", sőt már csak négy év választotta el őt a haláltól. Akkor, ami
kor a világ már szinte meghalt számára, - csak írásban. a társalgási füzeteivel
tudott érintkezni emberekkel -, amikor művészetének csúcsára feljutott, akkor
érezte, hogy hivő és vallásos lelkének minden mélységét és szépségéj, minden Is
ten-élményét és örök életbe vetett hitét, reményét át kell adnia az emberiségnek.
A Missa Solernnis után bátran írhatta Rudolf érseknek: "Nincs magasztosabb do
log, mínt a többi embereknél közelebb jutni Istenhez, és innen árasztani az Isten
ség sugarait az emberekre." (Levél Rudolfhoz, 1823. augusztus)

Nem szeretek kérkedni kereszténységemmel és ,hitemmel, bár mélyen élem
azt. De teljes őszinteséggel mondhatom, hogy nagyon boldog vagyok azért, mert
tanúságtevő tenettem. Természetesen nem tanúskodtam mindig egyformán életem
m.inden pillanatában. Abban az időben, amikor még elsősorban regényíró voltam,
katolikus körökben nem álltam éppen tan"Úságtevő hirében. Regényeimet merészek
nek tekintették! De akkor is, most is a m.agam módján teszek tanúságot.

Mauriac
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FERENCSIK JÁNOS

N~71ÁNY SZÓ BEETHOJ7ENRŐL

Beethovenről írni? Mi az, amit még
nem írtak meg' róla? Szabad-e tintát,
papirost pazarolni, nyomdászt fáraszta
ni, olvasót untatni?

Nem is vállalkozom rá.
Amire vállalkozom, az mindössze any

nyi, hogy gondolat-morzsákat szedege
tek össze, ahogy éppen elémkerülnek.
Csak úgy, beszélgetés közben, az ere
detiség vagy újdonság vagy felfedezés
igénye nélkül.

*
"Mit érez, amikor Beethoven-zenét di

rigálr:
Érthető a kérdés, nem is nehéz felel

ni rá, de előbb inkább azt állapítom
meg, hogy mít nem érzek, Vezénylés
közben semmi olyasmit nem érzek, amit
szavakkal is ki tudnék fejezni. Gorom
bábban : semmi olyasmit, amit kedvem
lenne prózává hígítani. Minthogy ilyen
formán a szöveges kommentár kiesett, a
föntebbi kérdésre csak azt válaszolha
tom, hogy amikor Beethovent dirtgálok,
akkor Beethoven zenéjét érzem.

(Legalábbis remélem, hogy így ígaz.)

*
Első találkozásom Beethovenne!.
Nem emlékszem, mikor és hol, csak

arra, hogy még kis gyerek voltam, és va
lahol .valaki zongorázott valamit, ami
szíven ütött. Utána megtudtam. hogy
Beethovent zongorázott az illető.

Előtte is, utána is hallottam sok szép,
nagyon szép zenét, de ez a találkozás a
kivételes élmények között maradt és
marad ezután is.

(Valami hasonlót éreztem akkor is,
amikor először hallottam igazi magyar
népdalt. Egy ismeretlen világ tárulko
zott ki, amely mégis az én világi)'/ll volt,
anyanyelvemen beszélt, amely biz~Yára

már előzőleg is élt bennem - némán.)
Beethoven miridjárt személyes isme

rősöm lett. (Ezt a szeretet és a mélysé
ges tisztelet hangján írom le, de le me
rem írni, mert akkor is így éreztem.) O
számomra a "déja entendu" volt: már
valahogyan bennem élt ...

*
Nemrégen Herligenstadtban jártam, a

Pfarrplatzon. Voltam - nem először

- a Beethoven-házban, az egyikben a
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három vagy négy ház közül, amelyben
ezen a környéken lakott. Valahol itt
írta meg a harminckét éves fiatalember
az emberség nagy : dokumentumát, a
Heiligenstiidter Testamentet, melyben em
ber apellál az emberhez.

Beethoven mindenkinek személyes is
merőse, mindenkit személyesen szólít
meg, mondanivalója mindenkihez szól.

("Seid umschlungen ...")1

*

Nekünk, magyaroknak is személyes is
merősünk. A martonvásári park hallga
tósággal zsúfolt Beethoven-estjei nem
egyszerű szabadtéri hangversenyek. Va
lójában azokhoz a fákhoz zarándokolunk
el, amelyek még látták őt.

*
Két levél-idézet:
"Wenn Du machen kannst, dass mích

die Ungarn kommen lassen, um ein paar
Konzerte zu geben, so tue es."2

Ezt 1807 májusában írta Brunswíck
Ferencnek. Egy későbbi levél a ma is
híres kiadócégnek szól, Breitkopf és Har
tel-éknek, 1811. október 9-én keltezve:

"... Ein anderes Ereignís waren noch
die Ungarn für mích, Indem ich in
meínen Wagen steige, nach Teplitz zu
reísen, erhalte ich ein Paket von Ofen
mít dem Ersuchen, zu der Pester Eröff
nung des neuen Theaters etwas zu
schreiben. Nachdem ich drei Wochen
in Teplitz zugebracht, mich leidlich be
fand, setze ich trotz dem Verbot meines
Arztes mich hin, um den SchnuTrbiir
ten, die mir von Herzen gut sind, zu
helfen ..." stb.'

*

Szerenesés voltam, mert fiatalkorom
ban kiváló mesterektől tanulhattam meg,
hogyan kell Beethovent muzsikálni. A
magyárok közül Dohnányi Ernő emlé
két idézem fel, aki egyike volt a legna
gyobb Beethoven-előadóknak.

Nincs hely felsorolni a külföldi híres
ségek, karmesterek, szólisták seregét,
akik évről évre állandó látogatói voi
tak Budapestnek.

De a mostani nemzedék sem panasz
kodhat. Klemperer ugyancsak avatott ke-



zei ismertették meg vele Beethovent
hangversenyteremben, operában egy
aránt.

(Most fordulóponton vagyunk. Nem
csak a zeneszerzők kutatnak új csapá
sokon, hanem a karmesterek is egyre
távolabb kerülnek azoktól a tradíciók
tól, amelyeknek mi, idősebbek hűséges

tanítványai akarunk maradni. KIempe
rert úgy őrzöm magamban és magam
nak, mínt a nagy Beethoven-interpretá
ciók, a hiteles Beethoven-stílus utolsó
mesterét. Az utána jövők más utakat
módokat keresnek, amint ez ilyen nagy
átváltozások idején nem is meglepő.)

*

A Beethoven-művek előadási stílusa?
Fogas kérdés.
Szavakkal' rendszerbe foglalt szabá

lyokkal nem tudnék boldogulni. Oda
-hallgatok, s akkor működní kezd a bel
ső kontroll, amely enged vagy vissza
fog.

(Remélem, helyesen működik.)

*
(Ha ma élne és megszólítana, dado

gásnál tovább nem j,utnék. Most is,
ahogy egy bécsi kávéházban írom ezt a
pár sort, bizony, akadoznak a betűk, a
szavak.

Mintha itt lenne a közelben ...)

1. iMironyájatokat átöleU€Ik; 2.. Ha el tudod íntézní, hogy IQ magYarOIk me~vjanak, hogy
néhány ha.ngversenyt adljaik, tedd meg; 3. ..' Egy másik eseményt 18 jelentettek számomra
IQ ma.gyaroik. l1:PIP€Il beszál10ik a IlrocsJmbe, hogy Te<pllcbe utazzam, amikor levelet ka;pok
BIlIdár6l, a2lZal a kiélréssel, írjalk: valamit ae új szfn:ház pesti megnyításéra, Miután három
hetet töltöttem Teplicben és gyengélkedtem, az orvos tilalma ellenére neIkLültem, hogy
segítsek a b a j s z o s o k ill a lk, akiket szrvembör szeretek.

KESZEI ISTVÁN VERSEI

KÉT STÁCIÓ KÖZT

A por két stációja közt
e lefátyolozott Golgotán
a lét álarcosbálja:
növények zöld cirkusza,
mosolyunk múló maszkjai,
csontok cécója,
húsunk hiú hűhója,

kérkedő izmok virtusa,
zuhogó zagyvaságaink,

örökzöldnek hitt zöldségeink,
bomlott agyunk bolondgombái,
s a benniink tornyosodó zűrzavar

befelé növő tornyai.

ÉVSZAKOK, TÁJAK

Evszakolc, tájak habzsolója!
lzlett neked
a nyár aranymártása,
a jégbe hűtött téli táj,
a savanykás őszi köd
fanyar zamata, íze.

De magadból adtál-e enni?

Hagytad-e,
hogyatűztorkú Láng,
a kristály-arcú Tél
hajoljanak föléd,
benső tájad fölé,
hogy habzsolják mohón
bensőd hevét-havát,
legbensőd minden évszakát?
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SZÁNTÓ lIIIKl.ÓS

GONDOLATOK AZ EMIGRÁCIÓRÓL
A napokban levelet kaptam az ausztráliai Melbourne-ben élő, világszerte is

mert szobrásztól, Mészáros Andortól. Ebből az írásból idézem a következő sorokat:
"Akit odahaza Barna Sándornak hívtak és egy héten belül, a megérkezés után
Stanley Brownnak hívnak, az nemcsak sohasem volt jó magyar, de sohasem lesz
jú ausztrál. Minden kultúra, mint minden individuális alkotás, két részből áll. Van
lokális értéke és örök emberi, internacionális kvalitása. A magunk számára bol
dogan élvezhetjük kultúránk magyarságát. Ausztrália számára desztilláltuk kultú
ránk örök emberi minőségét, mégpedig Ausztrália javára. Azok az ausztrálok, akik
megértették. a magyar kultúra általános értékeit, rendesen érdeklődni kezdenek a
tipikusan magyar értékek után." E mondatok mögött az emigráció rnély belső vál
tozásait lelhetjük meg; egy új patriotizmus körvonalai bontakoznak ki. Erre a
sajátos új patriotlzmusra az a jellemző, hogy nem zárkózik nemzeti gettóba a be
fogadó országokban, nem kerül ellentétbe ezen országok érdekeivel, és ugyanakkor
tudomásul veszi, hogy az ezeréves Magyarország története nem allt meg 1945-ben.
Az emigráns akkor patrióta, ha eleven hidat jelent a régi alapokat tovább építő

magyar nép és a befogadó országok népei között. Ez az új patriotizmus nem me
rül ki szavakban: a hid pilléreit, acél- és betonvázat hétköznapi tettekből kell
fölépíteni.

Hosszú utat kellett megtenni. egy hidegháborús jégkorszak sarki éghajlatát
kellett megváltoztatní a kapcsolatok másfél évtizeddel ezelőtt megváltozott irányú
"Golf árarnlatának".

Mi jellemezte azelőtt az emigráció közérzetét ? Molnár Ferenc annak idején
egy New Yorkban írt cikkében betegként jellemezte az emigráns magyart és így
írt róla: "Kezdődni úgy kezdődik, hogy az ember úgy érzi magát, mínt egy tu
rista. Erett férfikorban elmenekült valahonnan Párizsba vagy Londonba, vagy
Rio de Janeiróba vagy New Yorkba. A város tetszett vagy nem tetszett és tu
ristának érezte magát. Aztán múltak a hónapok. Majd az évek. A turista nem
ment haza. A turista megragadt. A turistúbó! emigráns lett. Az egészségesből :
beteg. O még nem vette észre, de a többiek már észrevetlék az egyre kevésbé
kormányozható idegein, a panaszkodásai nagy mennyiségen és kis minöségén, a
kritikai tehetsége gyors Iejlődésén, a honfitársaival való érintkezési vágy állandó
csökkenésén és azon, hogy egyre rosszabbul beszél angolul. mert tudata alatt fel
adta az érett korban már hiábavaló küzdelmet az idegen nyelvvel. Az emigráns
mindezt egyelőre nemigen veszi észre. O csak azt veszi észre, hogy altató nélkül
nem tud aludni. Némelyikük korábban, mások későbben. Magános emberek ko
rábban. Családosok későbben. Jómódúak későbben. Szegények korábban. Gyerekek
nem kapják meg: az emigráció nem gverekbetegség."

Nehéz az emigráns sors, védekezni kell. A szorongás elnyomásának egyik for
mája a sértődöttség, a felelősség áthárítása. Ahol pedig megsértett emberek ta
lálkoznak, könnyen mcgy a veszekedés. A magyar kolónlák egyik leggyakor-ibb
témája - mint magyar betegséget emlegetik úton-útfélen - az összeférhetetlenség.
Legtöbbször a kivándorlás dátuma szerint alkotnak csoportokat, egyesületeket,
szervezeteket és míridegyik egy-egy szomszédvár : örök haragban a másikkal.

A sértődettek egy másik csoportja nem a világra haragszik: a szülőföldön

elszenvedett valódi és állítólagos sérelmek sebeitől szenved, Az otthoni szellő bár
milyen érintésére előkeresi a beheged t sebeket és igyekszik azokat "elkavarni",
hogy igazolja emigrálása jogosságát. Ennek a műveletnek intenzí tása egyenes arány
ban nő az illető bizonytalanságérzésével, a beilleszkedés feszültségeivel.

A beilleszkedés nem egyoldalú folyamat, a másik oldal a befogadás. Egy belga
tudós - Beda Claes - 1962-ben publikált szociológiai vizsgálata során elemezte
a belga férfiak vagy nők idegen ajkú emberekkel való összeházasodásának prob-
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lémáít, különböző körkérdésekre adott válaszok alapján. A megkérdezettek 41%-a
szerint belga nőnek idegen férfivel való házassága káros. 27% helyesli bizonyos
feltételek mellett: ha igazi a szerelem, ha a férfi jól beilleszkedett, ha szakít
régi környezetével, ha meggyőződéses katolikus. Mindössze 7% tartja feltétel nél
kül természetesnek a vegyes házasságot, a többi óvatos és semleges, nem nyilvá
nított véleményt. 1956 után sok tanulmány készült a magyar fiatalok beilleszke
dési folyamatáról különböző országokban, és szinte egyöntetű az a megállapítás,
hogy közöttük a lelki betegségek indexe nagyon magas.

A beilleszkedés tempója függ attól, sikeres-e az emigráns vagy sikertelen,
milyen a családi élete, például vegyes házasság esetében, és sokféle lehet a, vál
tozat: a házastárs elfogadja, a rokonság elutasítja; az egész család keblére öleli,
mint kivételt; őt elfogadják, de kultúráját, szokásaít nem és arra késztetik, mond
jon le szernélyisége egy részéről, szakítson teljesen előző életével.

A kivándorlás maga is sajátos törés. A kivándorlással valami véget ér s va
lami kezdődik. Az életnek vannak drámai csomópontjai, amikor összesűrűsödik

mínden : az apró vagy nagyobb, a míndennapok sokféle színtjén történő ellent
mondások konfliktussá érnek, az ezernyi seb meggyűlik és kifakad. Az ember meg
tagadja saját történetének folytatását, kicsap a régi mederből; a fogadkozásokból
döntés lesz, az élet meglódul, hogy új csapásokon folyjon tovább. Az emigráns
valamit megtagad. az ellenkező irányú vonzás a maxírnumot éri el; a nem és az
igen egyesül, és ez a pillanat nagyon magas hőfokon égetődtk bele a lélekbe,
kitörölhetetlenül. Amit elmondtam. nem "aesopusi beszéd". Az ember élete nem
csak politikum, sőt hozzátehetem, még a nagy történelmi események idején is, a
privát élet, a család, a személyes érdekek gondjaival keveredik minden politikai
esemény. A nagy kivándorlási hullám idején, az első világháború előtt, milliók
élete folyt egyetlen elhúzódó évtizedes konfliktushelyzetben, amikor is napról
napra az éhség réme állt az emberek elé valamiféle döntést követelve. Nagyjából
ez volt a helyzet a két világháború között is. 1945-ben, a háború vihara által sza
naszét szórt százezreket Európa különféle tájain találta a békekötés, és tette fel
<I kérdést nekik: hol és hogyan folytatják tovább az erőszakkal megszakított civil
életet? A kivándorlásra késztető okokról, az elhatározás pillanatáról írva, súlyos
hiba lenne tehát sémákban gondolkodni. Az ugrópont. a kitörés, a konfliktus in
dulata ezerféle lehet, de ez az a motorikus erő, amely kellő és elengedé energiát
szelgáltat ahhoz, hogy az embert felemelje apái földjéről és idegen tájakra röpítse,
és abban is segíti, hogy a landolás után tartalékerőt szolgáltasson számára az első,

szinte elkerülhetetlen megpróbáltatások elviselésére, Ez akadályozza meg, hogy
rnegfusson, ez készteti és ösztönzi arra, hogy helytálljon és átvészeljen, éljen és
túléljen. Az indulat, a felhalmozott erő olyan nagy, hogy emléke szinte megköve
sedve megmarad évtizedeken át. Belejátszik a meggyökeredzés folyamatába, meg
határozva annak színét, hőfokát, sokszor még időtartamát is, de mindennél in
kább rendezi - érzelmi sikon - az emigráns viszonyát az elhagyott hazához.

Még azoknál a honfitársainknál is, akik mindössze tíz-tizenöt éve hagyták el
Magyarországot, zömükben egészen fiatalon és 1965 óta évenként rendszeresen
hazajárnak, - akik tehát "szinkronban" mozognak velünk, értik, ismerik problé
máinkat. mai gondjainkat, - a meghittebb pillanatokban előbukkan az a néhány
hét, amely természetes választóvonal az itt, és ott közott. Ez az időszak életukben
a második kezdőpont, egy történelmi cezúra, amelytől életük új időszámítása in
dul. Gyakran emlegetik, hogy akkor egy ponton elszakadt életük régi filmje, hogy
később újra rendeződve, más helyen, más Időben újra peregrrí kezdj en. A két pont
között afféle senki földje van. Úgy emlékeznek erre az időre, mint furcsa bo
Iyongásra az idő tengerén, elszakadva minden szílárd ponttól. Már nem és még
nem kötnek a gyökerek. "Ezt a Iebegést - magyarázta egy ismerősöm Londonban
- valami kétségbeesett indulat tartotta fenn és a szorongás töltötte be. Előre

hajtott az életösztön, csak éppen azt nem tudtuk, hogy mit jelent ez az előre,

van-e még irány egyáltalában."
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Szakítani azonban lehetetlen: az emigráns kettős kötöttségű ember. 1970 augusz
tusában rendezték meg Budapesten a képzőművészet külföldön élő magyar mes
tereinek első nagy kiállítását. A tárlat látogatói gyönyörködhettek egy érdekes és
kitűnő alkotásban, amely témájával és megformálásával egyaránt kiemelkedett. Mé
száros Andor szobra volt ez, a mű címe - Az emigráns. Az ókori mítológía egyik
ismert témája volt a Janus-arcú istenség, akinek visszafelé tekintő oldala jelké
pezte a múltat, a történelmet. az előretekintő arc pedig a jövőt. Mészáros Andor
szobrának színtén megvolt ez a kétarcúsága, de más tartalommal és a kifejezési
eszközök teljes megújításával. Az alak visszatekintő oldala teljesen kídolgozott:
az arc komoly, szomorú, értelmet sugárzó férfiarc, az előretekintő oldal elmosódott,
alaktalan és kifejezéstelen. A jelkép világos: az emigráns, aki a befogadó or
szágban felnőttként, érett emberként kezd új életet, visszafelé tekint a teljes em
bersége elhagyott korszakába, a földre, amelyben gyökeret eresztett, amelyben
egyénisége kivirágzott, amelynek éghajlatát, talaját, szokásaít és kultúráját, nyelvét
és érintkezési formáit ismerte, ahol mindez természetes eleme volt. A befogadó or
szágban ismeretlenek számára a nyelv, az emberek, a szokások, és ő maga is a
névtelen tömeg egy homályba vesző figurája. Erőlködik: Adyval szólva - sze
retné magát megmutatni, hogy lássák -, hogy megértsék, de nincs kinek és nincs
hogyan. .

Ezt a helyzetet formálta újjá a kapcsolatok országokat és világrészeket át
ívelő, lélektől lélekig húzódó mai rendszere, amely a hazalátogatás lehetőségeivel

enyhítette az emigránsole honvágy-közérzetét. Megváltoztatta a különböző emigráns
csoportok egymáshoz való közeledésének, távolodásának törvényszerűségeit. új ala
pokra helyezte a szülőföldhöz fűződő szálakat és a befogadó országokhoz kötődő

táptalaj és gyökérzet viszonyát is.

Mennyi magyar él ma Nyugaton?

A legtöbb nyugati magyar az USA-ban él. Egy 1960-as népszámlálási statisztika
770 OOO-ben jelöli meg a magyárok létszámát, éspedig négy krítéríum szerint: akik
maguk Magyarország területéről származnak: akiknek legalább egyik szülőíe Ma
gyarországról vándorolt ki; akiknek anyanyelve magyar, és végül akik magyar
nemzetiségűnek vallották magukat. (Ebben a számban már nincsenek benne az
amerikai születésű magyar szülők "harmadik generációs" gyermekei, akiknek egy
része, ha a magyar telepeken maradt és rendszeresen érintkezett nagyszüleivel.
valószínűleg jól beszéli a magyar nyelvet és tudatában van magyar származásá
nak.) - Kanadában már 1945 előtt is jelentős magyar telepek voltak. A külön
bözö becslések szerint ma 90-100 OOO magyar él Kanadában. Dél-Amerika terüle
tén a háború előtt kialakult legnagyobb magyar telep Brazíliában volt. Ma az
összlétszám körülbelül 60 OOO lehet. Argentinában a háború előtt körülbelül 10 OOO
magyar élt, és a második világháború után ehhez 4-5000 ember csatlakozott. A
többi dél-amerikai államban, főleg Venezuelában és Uruguayban vannak nagyobb
magyar csoportok, becslésünk szerint az itt, valamint a többi közép- és dél-ame
rikai államban élő magyarság létszáma körülbelül 15 OOO lehet.

Európán kívül Ausztráliában is élnek nagyobb számban magyarok : a konti
nens magyar bevándorló népessége 35 OOO fő lehet. - Afrika és Ázsia területén is
sok helyen vannak - leginkább kis szórványokban - magyárok. Itt a legtöbb
magyar anyanyelvű embert Izraelben találjuk.

Ami Európát illeti, a második világháborút megelőző időben csupán Francia
országban élt viszonylag jelentős számú magyar. A különböző értékelések 40 OOO
emberről beszéltek; a franciaországi magyárok száma ma 50 OOO lehet. Németor
szágban a két világháború közötti években sok magyar munkás dolgozott. Számuk
jelenleg alighanem meghaladja az 50 OOO-et. Angliában ma 20-25 OOO-es nagy
ságrendről beszélünk. 15 OOO belgiumi magyarról beszélhetünk. Svájcban, Hollan
diában, Olaszországban és Svédországban egyenként 10-10 OOO magyar lehet ma.
Európa többi országaiban jóval kisebb magyar csoportok élnek.
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összegezve: a különböző európai országokban (beleértve az Ausztriában élő

emigránsokat és a burgenlandi magyar nemzetiségű területek lakóit is) 250 OOO ma
gyar él. Az amerikai földrészen 990 OOO magyar, Ausztráliában 35 OOO, Afrikában
Azsiában - főleg Izrael területén - 185 OOO, összesen tehát l 460 OOO.

Ez a másfél millió ember magyaT a származási ország, a nyelv, a kultúra
alapján, de hiba volna feltételezni, hogy az emigráció homogén tömb, amelyet
csupán országhatárok keretei választanak el egymástól és a szülőföldtől, Diffe
renciált, erősen rétegezett tömeg a magyar emigráció.

Az emigrációban élő. vagy kivándorolt magyarság szerkezete

(Már a kiinduló pont alternatív fogalmazása is mutatja a kérdés bonyolultsá
gát. A Magyárok Világszövetsége legutóbbi elnökségi ülésén merült fel az a gon
dolat, hogy tudományos-elméleti szinten kellene kidolgozni a korszerű fogalmi ap
parátust, amellyel kifejezhetnénk a mai valóságot. E tanulmány terjedelme nem
engedi meg a részletes kifejtést, így csak röviden jelezhetjük a probléma mély
ségét, a fogalmak tartalmi változásai mögött a lét változásait.'

A József Attila megírta "kitántorgó másfél millió" - mai szóhasználattal
élve - vendégmunkásként ment ki Amerikába. Nem voltak emigránsole a szó
klasszikus értelmében. Az első világháború felégette a hidakat, avisszaállított
földesúri rend önző és rövidlátó politikája tette aztán véglegessé letelepedésüket
odaát, váltak kívándorlókká, Mi bajuk lehet ezeknek a sokat próbált, nehéz sor
sú embereknek a mai Magyarországgal ? Vehetünk' közelebbi példát is. Néhány
évvel ezelőtt az angliai Middlesborough-ban egy kis magyar egyesület - tagsá
gának túlnyomó többsége 1956-ban hagyta el az országot - előadást rendezett,
amelyen hazai művészek léptek fel. Megjelent a város polgdrmestere és egy nagy
angol lap ott víkendező vezető munkatársa is. A neves új~gíró körbemutatva a
következőket kérdezte tőlem: "Ezek az emberek emigránsok, akik a szocialista
Magyarországról menekültek el? Akkor hogyan lehet, hogy szinte míndegyík haza
látogatott az elmúlt egy-két esztendőben? Es hogyan lehet, hogy művészek jön
nek Budapestről hozzájuk? Nem értem ezt az egészet: valaki vagy emigráns, vagy
nem." A beszélgetés hajnalig tartott, és nem a nyelvi nehézség volt a fő oka an
nak, hogy beszélgető partnereim csak nehezen értették meg a kérdéseket csak fe
lületesen ismerő számára valóban groteszk szituáci6t. Az ottani magyárok ugyanis
- azóta angol állampolgárok, gyökeret vert, megbecsült emberek - menekülés
szerűen hagyták el hazájukat, és ezen az alapon kértek és kaptak menedékjogot.
Csakhogy a legtöbben kalandvágyból mentek el, világot akartak látni, rendezetlen
családi életüket újrarendezni. Csak egy töredék volt köztük a szocializrnus ellen
sége. Viszont sokan közülük, ha voltak is politikai ellenérzéseik. nem a rendszer
ellen lázadtak, hanem egy politikai kurzus miatt háborogtak, a rendszer lényegétől

idegen vezetési-hatalmi megoldásokat utasították el. A mai Magyarország meg
értette ezeket a motívumokat és lehetővé tette a kapcsolatok normalizálását. A
nagyvonalú amnesztia ezt öntötte azután jogi formába. A kis angliai város ma
gyarjainak 90 százaléka járt otthon az elmúlt években, és vannak - nem is' ke
vesen -, akik évente hazajárnak. Az erre hivatott magyar társadalmi szervezet, a
Világszövetség pedig segíti az egyesületet könyvekkel, hanglemezekkel. művészeket

küld ki. Vajon ezek a magyárok emigránsaí a mai Magyarországnak? A fogalmak
átértékelödnek. KádáT .János egy előadásában használta a következő finom meg
különböztetést, utalva azokra a hivatásos emigránsokra. akiknek megélhetési for
rása a szocialista Magyarország elleni szakadatlan aknamunka : vannak, akik
emigrációban élnek, vannak, akik az emigrációból.

Illyés Gyula több cikkében a diaszpóra kifejezéssel igyekszik áthidalni a fo
galmak és a valóság közötti űrt, Mindenesetre előttünk a feladat: a mai hely
zetet kifejezni képes kategóriák kimunkálása.

Az előbbi fejtegetés menet közben már érzékeltette azt is. hogy a Nyugaton
élő magyarság mílyen történelmi csomópontok szerint tagolódik. A diaszpóra dá-
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turna sok mindent jelez. Jellemzi, magyarázza a kivándorlás körülményeit, osz
tály- és rétegforrásaít, a beilleszkedés nehézségi fokát, a szülőfölddel való kap
csolat természetét.

Az első világháború előtti nagyméretű kivándorlás főleg a szegényparasztságot
sújtotta. A befogadó ország mindenekelőtt az észak-amerikai Egyesült Allamok volt,
és kiérkező honfitársaink az iparben helyezkedtek el. Bányákban. gyárakban vál
laltak - túlnyomóan szakképzetlen - munkát, A céljuk az volt, hogy rövid né
hány év alatt viszonylag nagyobb összeget takarítsanak meg, amellyel visszatérve
földet vásárolhatnak. Etníkus getté-kban éltek, a befogadó ország népétől, társa
dalmi szervezeteitől, kultúrájától és nyelvétől elszigetelten. Ez a helyzet csak a
két világháború között változott meg. Ebben az időben már a kivándorlás megne
hezült, tartós gazdasági válságok rázták a világot: nagy volt a munkanélküliség,
bezárultak a határok. A korszak kivándorlói közül a földműveseket Kanada, Dél
Amerika, a munkásokat, főleg a bányászokat az európai országok némelyike 
Franciaország, Belgium - fogadta be. Változott tehát a kivándorlási cél, a befo
gadó ország és részben az osztály is, amely az új rajokat kibocsátotta.

A második világháborút közvetlenül megelőző nehéz években, a fajgyűlölet

kitörésének és a háborús félelemnek súlyos időszakában a magyar értelmiség egy
nagyon értékes, tehetséges csoportjának kellett vándorbotot venni a kezébe. Az
atomtudós Szilárd Leó, a Nobel-díjasok : Weigner .Jenő, Neumann János és mások,
sok író és művész, köztük Bartók Béla, ekkor vándorolt ki. Többségük az Egye
sült Allamokba került. Sokan vállaltak vezető szerepet az antifasiszta mozgal
makban, a Hitler-ellenes Szövetség híveként. A magyar haladó emigráció mártírokat
és hősöket adott a világnak.

1945 után óriási arányú ki- és visszavándorlás folyt a széttöredezett frontokon
át, aztán megmerevedtek az arcvonalak a hidegháború jegyében. Megindult az
antikommunista szervezetek kialakítása, a volt náci hadseregből és a szövetséges
magyar ezredekből Nyugaton, Az Egyesült Allamok, Kanada és más országok
elzárkóztak a szabad bevándorlás elől. Az USA-ban továbbra is a kvóta-rendszer
volt életben.

A katonák, leventék ezrei alakulatokba szervezve, a többnyire fasiszta érzelmű

tisztek parancsnoksága és befolyása alatt maradtak. Elhagyták az országot a
visszavonuló hadsereg nyomában a horthysta államapparátus vezetői, sokszor csa
ládostól; egyes városokból vagy falvakból egész hivatalok az összes munkatársak
kal; főleg olyan helyeken, ahol elhitték saját rémhíreiket és engedelmeskedtek a
kiürítési parancsnak. Véreskezű nyilas osztagok. bűnözők sleppje vonult ezek kö
zött és mögött, f'enyegetve és kényszerítve azokat is, akik időközben felismerték,
milyen oktalan és irreális dolog ez a menekülés.

Amikor a fegyverek elhallgattak, ezrével indultak el emberek, akik keresték
eltűnt rokonaikat, hozzátartozóikat. Közülük sokan, akik megtalálták szeretteiket,
visszatértek, másokat elkapott a láz és velük együtt, vagy nélkülük folytatták út
jukat a világban. 1945-1947 között elmentek innen a haláltáborokban felszabadult
zsidó vallású magyárok közül nagyon sokan, mert hozzátartozoík, családjuk, fele
ségük, gyermekük pusztult el a katasztrófa során és olyan mélyek voltak a se
bek, hogy nem tudtak volna új életet kezdeni. Inkább tabula rasa t csináltak,
és a világ távoli részein próbáltak elölről kezdeni mindent. A széttört frontok,
a kinyílt határsorompók között Európa országútjain háború sújtotta százezrek ál
landó ingajárata mozgott Keletről Nyugatra és Nyugatról Keletre. Hosszú ideig
tartott. amig a népeknek ez a felkorbácsolt tengere megnyugodott és visszatért
medrébe. Magyarország évekig frontország volt. Értékeink elpusztultak, gyárainkat
kivitték, állatainkat elhurcolták, városainkat elpusztította a bombázás, a tüzérségi
tűz. A szó szoros értelmében romokban volt az ország. Lerongyolt volt a nép, éhe
zés, infláció nyomorította meg az országot. Sokan voltak, akik egyszerűen nem
biztak abban, hogy rövid időn belül újjáépülhet az ország. Bizalmatlanok, és kis
hitűek ezrei vettek vándorbotot a kezükbe.

Mint történelmünkben mindíg; a vándorlás mellett egy ellenkező irányú moz
gás is volt tapasztalható, a visszavándorlás. Felkerekedtek a Szovjetunióból, Európa
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különböző országaiból, sőt a tengerentúlról is azok a szecialista érzelmű, haladó
magyarok, akik ott akartak lenni és részt akartak venni a szocialista Magyarország
felépítésében.

1948-ra Magyarországon véget ért a koalíciós időszak kibontakozási periódusa,
és visszavonhatatlan győzelmet aratott a munkáshatalom.

1947 és 1956 között a volt uralkodó osztályok tagjai és a jobboldali politiku
sok százával hagyták el az országot és kapcsolódtak bele odakint az emigráció
életébe. Mindezt az egyre erősödő és éleződő hidegháború elősegitette. Tömegével
csúsztak át a határon tettenért bűnözők, csempészek, üzérek is. Kimentek mínd
azok, akik úgy érezték. hogy régi, megszekott életformájukat képtelenek tovább
élni az új Magyarország viszonyai között, A Rákosi-rendszer előtérbe kerülő sú
lyos hibái is éreztették hatásukat. Sokan hagyták el az országot olyan értékes em
berek, tudósok, műszakí emberek, művészek és szakképzett munkások, földjükhöz
ragaszkodó derék parasztemberek, akiket ezekben a nehéz években megsértettek.
Cs elmentek sokan olyanok is, akiknek egyébként semmi bajuk nem volt a rend
szerrel, de megijesztette őket a számukra érthetetlen változások sora.

1956-ban 200 OOO ember hagyta el az országot. (Közülük körülbelül 50 OOO-en
települtek vissza.) A nagyarányú disszidálást az ötvenes évek politikai hibái és
ezek könyörtelen kihasználása a külső és belső ellenség által, az emberek tömeges
rnegzavarodása és az előállott bizalmi válság együttesen okozták.

Napjainkban is előfordul disszidálás; szórványosan megtörténik. hogya túrtsta
útra kiutazók közül néhányan nem térnek vissza. Rendszerint rokonok hívására
mennek, többnyire fiatal emberek; értelmiségiek és szakmunkások találhatók a
hazatérést megtagadók között. Többségükben nem tekintik magukat emigránsnak.
politikai szereplést nem vállalnak; azonban bármi is az ok, távozásuk veszteség,
és kárt okoznak azzal, hogy itthon szerzett - népünknek sok pénzbe kerülő 
szakképzettségüket idegen országokban hasznosit ják.

Apáról fiúra

A kivándorolt első generáció mellett megtaláljuk a befogadó országokban szü
letett második generácíót, sőt nem egy országban felnőtt már a harmadik gene
ráció is. Ez a generációs szerkezet a kivándorlás időpontja szerint különféle fá
zíseltolódásokkal alakult ki. (A befogadó országokban született második és har
madik nemzedék esetében már nem használhatjuk sem az emigráció, sem a ki
vándorlás fogalmát. A magyar származás számontartása azonban lényeges kérdés
számunkra, és mint az alábbiakból láthatjuk, a legtöbb esetben a családok sem
mossák el, ellenkezőleg, ébrentartják a származási országgal való kapcsolat tuda
tát. Az olyan soknemzetiségű, bevándorlók millióiból kialakult nemzetek esetében,
mint amilyen az USA, Kanada, Ausztrália, szintén lényeges a források figyelem
bevétele, mert ez meghatározza az integrálódás érdekében folytatott politika teen
dőit is.)

Amikor virágkorát élte az úgynevezett olvasztótégely politika, amikor gyorsí
tott ütemben akarták asszimilálni, beolvasztani a bevándorlókat, akkor általában
az volt a tapasztalat, hogya magyar etnikum második nemzedéke tömegesen hagy
ta el a magyar településeket, igyekezett beházasodni a befogadó országok gyöke
res családjaiba. Ezt segítette elő a .történelmi okok egész sora is. Magyarország
két világháborúban is a nagy befogadó országokkal ellentétes oldalon harcolt, és
ezért a magyar hangzású név, a magyar származás hangsúlyozása - sokan úgy
érezték - gyanússá teheti őket környezetük előtt, megnehezítheti érvényesülésu
ket. Azok a második nemzedékbeli orvosok, ügyvédek. akiknek egzisztenciális ér
deke volt a magyar "ügyfelek megtartása. megmaradtak a magyar településeken,
az ott lévő magyar családok fiataljai közé házasodtak. Kitartottak azok is, akik
megtartották vallási kötelékeiket vagy részt vettek a magyar -szervezetek életében.
Ezekben az esetekben magyarnak tartják magukat, megtartották nyelvüket. (A ta-
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pasztalat általában az, hogy olyan családokban, ahol míndkét szülő magyar, vagy
amelyekben a feleség magyar, a gyermekek inkább megőrizték nyelvüket és job
ban tudatában vannak magyarságuknak.)

A második generációt is terheli még sokféle, a szülők bevándorlása okozta
gátlás. Magyarság-tudatuk függvénye a szüleikhez fűződő jó vagy rossz viszony
nak, a szülőkkel való együtt lakásnak. Szerepet játszik az is, magasabb státuszba
kerültek-e? Az emigráció szociológiájával foglalkozó egész sor elemzés hívja fel a
figyelmet arra, hogy a bevándorlók körében élesebbek a generációs ellentétek.
Kétfajta életfelfogás, kétfajta szokásvilág ütközik' össze. Generációs feszültség
szinte mindenütt a világon van, a korszak egyik jellemzője. Az emigráció azonban
a maga sajátos közegében felerősíti, meghatványozza az ellentéteket. A családok
zöménél a világ különböző országaiban az anyanyelv természetes érintkezési for
ma a szülők és a gyermekek között. Az elsajátított anyanyelv általában a beszélt
nyelv. Az emigráns' családokban azonban meglehetősen gyakori, hogy különböző

országokból származó bevándoroltak kötik össze sorsukat. Más a gyermekek anya
nyelve és más az óvodákban, iskolákban elsajátított "beszélt nyelv". Szülők és
gyermekek kultúrája más, gyakran a gyerek jelenti a hidat a szülő számára a kör
nyezethez, a gyermek látja el a tolmács szerepét és Ő közvetíti az idegen szo
kásokat is. Ugyanakkor nehéz áthidaini a körűlmények nyomása alatt szinte ter
mészetessé vált szakadékot apák és fiúk között. Mennyi csalódás húzódik meg a
többnyire zavart válaszok rnögött, ha az ember megkérdi: tud-e a gyerek magyarul?
Sokszor hallottam különböző országokban hol közörnbös, hol támadó hangsúllyal :
"Mindent ért magyarul, de már angolul felel." Akkor nincs baj, ha kölcsönös a
türelem, ha szülők és gyerekek egyformán ítélik meg a világ lehetőségeit, és a
szülőföldre vetett pillantás is attól sugárzik, amit a magyar származás tudata köl
csönöz a szemeknek. Egy neves ausztráliai magyar festőnővel való beszélgetésünk
során hangzott el a következő nagyon mélyről jövő, fájdalommal teli megjegy
zés: "A férjem művelt és szellemes ember. Életem egyik nagy fájdalma az, hogy
a gyerekeink soha nem fogják megtudní, milyen szellemes, ötletes és művelt em
ber az apjuk, mert angolul csak a hétköznapi és az üzleti nyelvet beszéli. Csak
magyarul szellemes és a gyerekek nem tudnak magyarul." A nehézségek akkor vál
nak áthidalhatatlanná, ha az öregek egy elsüllyedt világ elavult díszleteit építik
maguk köré, elzárva magukat a befogadó ország korszerű áramlataitól ; amikor a
múlt homályos szemüvegéri nézik az új Magyarországot is és míndkét vonatkozás
ban szembekerülnek gyerekeikkel, akiket vonz a jövő és nem köt a múlt. Aztán
úgy szakadnak el a tragikus apáktól. hogy magyarságukat is levetik magukról,
mint valami idejétmúlt jelmezt.

(Az 1956-ban kimentek egy részénél néhány olyan vonást láthatunk, amelyek
a második generáció régebbi viselkedésére emlékeztetnek. Ez a diaszpóra nagyrészt
férfiakból állt, szétszóródott, benősült a befogadó országok családjaiba, és sokféle
formában hallottuk azt a panaszt, hogy gyermekeik már nem tanulnak magyarul.
Az említett csoport az első évek nehézségeinek átvészelése után igyekezett távol
tartani magát a magyar szervezetektől, egyházi egyesületektől, sokan nem olvas
nak magyar sajtót, magyar könyveket.)

Jelenleg a nyugati világ vezető országaiban tapasztalható az etnikus közössé
gek megújulása. A régi típusú, erőszakos asszimilációs politika csak látszólagos
eredményeket hozott. Az etnikai csoport fennmaradt, a probléma a perifériára
szorult, de - mint napjaink eseményei mutatják - válságok és konfliktusok ide
jén fontos szerepet kaphatnak. A befogadó országok vezető körei szemmel látha
tóan tudomásul veszik a tagadhatatlan lényeket és keresik az új helyzetben jelent
kező új igények kielégítésének módját. A nemzedék-váltás, a nemzedéki konflik
tusok felkeltették és megújították a fiatalság érdeklődését családjuk múltja iránt.
Sokan vállalják európai voltukat és ez alól a magyar etnikum fiataljai sem ki
vételek. Az a tapasztalat, hogy a második generáció is megnézi a magyar filme
ket, olvassa a kétnyelvű magyar folyóiratokat, képeslapokat. trni-olvasni már nem
nagyon tudnak magyarul, de sokan még jól beszélik a nyelvet. A harmadik gene-
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ráció élénkebben,felszabadultabban érdeklődik Magyarország iránt, őket már nem
terheli az apáikat és nagyapáikat akadályozó sokféle gátlás. Mínthogy az amerikai
és kanadai egyetemek egész sora elfogadja a magyart mint második modern nyel
vet, sokan közülük érdekeltté válnak abban, hogy anagyszüleiktől megtanult.
kisgyermekkorukban jól beszélt magyar nyelvtudásukat Ielelevenítsék.

A mai helyzet néhány lényeges vonása

A diaszpóra dátuma, a generációs szerkezet mellett foglalkozzunk röviden a
politikai színkép sokféle árnyalatának elemzésével. A második világháborúig ki
vándoroltak jó része haladó politikai eszméket képviselt, baloldali szervezetekbe
tömörült. Ez volt a fő oka annak, amiért közülük ezreknek tagadták meg a be
fogadó országok hivatalos körei évtizedeken át az állampolgárság megadását. A
háború alatt a haladó szervezetek magyarjai harcoltak a fasizmus ellen, és ennek
elismeréseként a háború után a többség állampolgárságot nyert. A felszabadulás
után is odakint maradt haladó világnézetű magyarságót a kíöregedés, a hideg
háborús légkör, az itthoni politika hibái és számukra sokszor követhetetlen fordu
latai nehéz helyzetbe hozták. Számuk, befolyásuk csökkent. Ugyanakkor a szocialis
ta Magyarországgal szemben ellenséges emigráció is elöregedett. A jobboldali poli
tikai emigráció frakciókra szakadt és lassan felőrlődik. A béke erőinek térhódí
tása, a szocialista országok, köztük a Magyar Népköztársaság sikerei következtében
az ellenséges emigráció rohamosan tért veszt, bomlása ma már feltartóztathatatlan
nak látszik.

A többség magatartása nem ellenséges, legtöbbször lojális. Ez a réteg sem
homogén. Sokféle csoport tartozik ide, amelyek a kivándorlás dátuma szerint is
különböznek egymástól, státusz és iskolai végzettség szempontjából is változatos
rétegek. Vallásos, kulturális, sportegyesületek, valamint semmiféle szervezeti ke
retbe nem tartozó emberek tartoznak a többséghez. E tömeget jellemezve nem sza
bad egyoldalúan. csak politikai kategóriákban gondolkodnunk. Ahogy például van
nak vallásos emberek, akik a szocializmus hívei és ugyanakkor távol állnak a
marxista ideológiától, úgy az emigráció megítélésénél is tudomásul kell vennünk az élet
bonyolultságát. Az emigráció vallásos egyesületeinek tagsága, vagy az önsegélyező

egyesületek sokszor szembenállnak azzal, amit. a szocializmus ideológiája jelent.
(Más kérdés, hogy sokszor fantomokkal hadakoznak, éfi a valóságot megismerve
maguk is mulatnak régebbi előítéleteiken.) A politikailag semleges többség ha
zánk kulturálís-szellemí életének jelenségeivel általában egyetért, és szívesen segít
is, ha kell. Különösen tapasztalható ez egy-egy olyan akciónál, amely kiváltja 1'0
konszenvüket; az árvízkárosultak megsegítésénél. a magyar sport olimpiai felké
szülésének támogatásánál. vagy az anyanyelv megtartásának dolgában széles tö
megek mozdultak meg. 1970-ben 120 ezer magyar kereste fel hazánkat a világ mín
den tájáról. A rokonlátogatók zöme ehhez a politikailag semleges, lojális csoport
hoz tartozik. A többség az elmúlt években többször is beutazott, rokonaikkal ál
landó kapcsolatokat tartanak; megismerték a szocialista építés gondjait, nehéz
ségeit és sikereit, életünkkel "szinkronba" kerültek. (Ez a szinkronitás míndenek
előtt friss ínformáltságot jelent, és nem feltétlenül politikai egyetértést vagy azo
nosulást.) Mindenesetre a hazautazás hatására a lojális többség határai észreve
hetően tágulnak.

A mai zöm, az utolsó 20-25 évben kivándoroltak már a startnál más rétegek
ből eredtek, mint az elődök; más céllal, más útípoggyásszal indultak útnak. És
ami szintén a lényeghez tartozik, a befogadó országok életkörülményei is teljesen
átalakultak az utolsó hatvan-hetven év során. New York, Cleveland, Detroit, To
ronto, Sao Paulo magyar negyedel, az etnikus gettók jócskán felbomlottak. Régen
a bezártság abban is kifejezésre jutott, hogy a magyárok inkább egymás között
házasodtak. A maiaknak más lehetőségeket kínált nyelvtudásuk. magasabb szak
képzettségük, iskolázottságuk. Más a befogadó országok uralkodó köreinek egész
magatartása a bevándorlókkal kapcsolatban. Egységes nemzetet igyekeznek ki ala-
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kitani a sokféle bevándorlóból. figyelembe véve ennek az útnak sokféle buktatóját,
és tudván tudva, hogy a második generáció a lényeges, amelynek gyermekei már
az új ország nemzeti öntudatával szívükben nőnek fel.

A második és harmadik generáció számára az a szó : szülőföld, egészen más
vidéket jelent rnínt apáiknak. Az óhaza nem a gyermekkor, az ifjúkor közvetlen
élményeinek rnegszépített világát jelenti, mint szüleíknek, hanem egy meseorszá
got, amelyről talán az édesanyjuk vagyanagyszülők szájából hallottak csupán.

A vázolt képet enyhíti és ellensúlyozza sokféle áramlat. Mindenekelőtt az alap
vető gazdasági-technikai folyamat, amely ellenállhatatlan és korunkra jellemzően

gyorsuló mozgással lendíti előre világunkat, befolyásolva az emigráció helyzetét
és kapcsolatát hazánkhoz is. Gondolunk itt míndenekelőtt a távolságok összezsu
gorodására, a közlekedés forradalmára. Az. öregeket idő és óceánok választották el
szülőföldj üktől, családjuktól; egy-egy levélváltás gyakran hónapokig tartott. Ko
runkban a posta, a telefon, a személyes és a közvetett érintkezés meggyorsult
és megsokszorozódott. A kölcsönös rokonlátogatásokat megkönnyíti és magába ol
vasztja a turizmus egyre szélesebbé váló, évente százmilliókat megmozgató új nép
vándorlása. Az utazás természetessé, napi szükségletté vált. És ezzel az ország
határokon túl élő rokonok is szinte szomszédokká lettek. A telekommunikációs esz
közök ontják az információt, és a legtávolabbi földrészen élő magyar is napról
napra találkozhat közvetlenül és közvetve a Magyarországról szóló hírekkel, ese
rnényekkel, a magyar kultúra alkotásaival. Az államok között egyre sűrűbbé válik
a kereskedelmi, diplomáciai, kulturális érintkezés, sokasodnak az egyezmények. Ma
már mindennapos esemény egy-egy kiállítás, évről évre vannak filmhetek, a könyv
piacokon megjelennek a magyar könyvek; sportesemények zajlanak, népi együtte
sek vendégszerepelnek. koncertek, rádióadók sugározzák a magyar zenét. Ez a ha
tás mindenkit elér, de másképp, megkülönböztetett erővel érinti a különböző or
szágokban élő magyarokat.

A második és harmadik generáció sem vonhatja ki magát ez alól. Közelebb
érzi magához míndazt, ami magyar, és újra meg újra átéli, amit szüleitől a ma
gyarságról, kivándorlás előtti életükről hallott.

A megtartó erők közt nagyon lényeges szerepük van a vallásos egyesületeknek,
egyházközségeknek. (Mínthogv a Vigtlia egyik legutóbbi számában Puskás Júlia
részletesen foglalkozott az emigrációban működő vallásos egyesületek jelentőségé

vel és szerepével, nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. Csak annyit jegyeznék
meg, hogy ezek közül kevés az elzárkózó, az önmagába süppedő, a más rétegekkel.
felekezetekkel és a mai Magyarországgal szemben ellenséges szervezet.) A többség
korszerűen gondolkodik, világosan látja, hogy a kapcsolat kölcsönös érdek. Ezek
az egyesületek nagy számban szerveznek csoportos hazautazásokat - nemegy
szer papjaik vezetésével, és az itthon tapasztaltak alapjaiban változtatták meg
tagjaik politikai hangulatát. a kapcsolatokról kialakított korábbi véleményeiket.

Az Anyanyelvi Konferenciáról

A jelenlegi helyzet hosszú fejlődés eredménye. A mai szintet ct tavaly meg
tartott Anyanyelvi Konferencia szinte jelképezi. Az 1956-ban kiment fiatalok, akik
itthon maradt családjaikkal a Iegínkább ápolják a rokoni viszonyt, most már ál
talában családos emberek, és e családokban megjelent gyerekek vagy most ta
nulnak meg magyarul, vagy soha. Ausztráliában tapasztaltarn, hogy az 1945 után
kiment első nemzedék nagy része elérte a nyugdíjas kort, és e családokban szinte
mindenütt ott vannak már az unokák. A második generáció éjjel-nappal dolgozik,
úgyhogy a harmadik hullám, az unokák nevelése a nyugdíjas nagyszülőkre hárul,
akiknek többsége azt akarja, hogy az unokák magyarság-tudata fennmaradjon. A
fentieket erősiti az is, hogy az egyre növekvő tömegű hazalátogatók gyakran ma
gukkal hozzák gyerekeiket egy kis magyar szóra. Az idén nagyon sok családtól
kapott levelet a Magvárok Világszövetsége a világ minden tájáról: hogyan ve
hetnének részt gyermeknyaraltatásban. A tapasztalat az, hogy a gyerekei, hasonló
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korú társaik társaságában itthon gyorsan tökéletesítik nyelvtudásukat és jól érzik
magukat nálunk. .

A világ minden tájáról, ahol nagyobb csoportokban élnek magyarok, tömege
sen jelezték az igényt; kaptuk a leveleket, a látogatók sokszor szenvedélyes kér
déseit, amelyek intézményes segítséget surgettek. és a szülőföld felelt. Lehetett
és kellett volna korábban megtenni a kezdő lépéseket. történtek talán rnulasztások
is, de valamennyi szükséges feltétel a megoldáshoz most jött létre először.

Az Anyanyelvi Konferencia elemezte és értékelte a jelenlegi helyzetet, és azo
kat az intézményi formákat és eszközöket vitatta meg, amelyek e döntő pillanat
ban hathatós segítséget jelentenek a magyar nyelvet a nyugati magyar közössé
gekben tanítók számára. Munkájukat most már tudjuk segíteni nyelvkönyvvel.
hanglemezzel, magnószalaggal és sok másféle módon.

Az Anyanyelvi Konferencia zárónyilatkozata hangsúlyozza, hogy az őszinte,

nyílt, vitatkozó légkörben szabadon csaptak ÖSSZ2 a különböző nézetek, álláspontok.
A magyar nyelv barátai összefognak az egész világon, az előkészítő bizottságban
hazai és külföldi szakemberek egyaránt részt vesznek, és lényegében az öt világ
rész magyarságát képviselik. Világossá vált, hogyanyelvápolás, a magyar nyelv
megőrzése a kivándorolt magyarság nemes feladata, ezt helyettük el nem végez
heti senki, de az is nyilvánvalóvá lett, hogy ezt a munkát csak a szülőföld segit
ségével folytathatják, nélküle minden próbálkozás kudarcot vall.

Az Anyanyelvi 'Konferencián résztvevők egy részét hazatérésük után országuk
szélsőséges szervezeteí részéről támadasok sorozata érte. De a kivándorolt magyar
ság többsége melléjük állt, mert ma már világosan látja, hogy az államközi kap
csolatok javulása, a kölcsönös kulturális és gazdasági érintkezés légkörében elavul
tak ezek a hidegháborús kísérletek. Negatív és terméketlen az ,a magatartás, amely
szavakban magyarkodó, tettekben azonban tehetetlen, és gyakorlatilag semmit.
nem tett és tesz azért, hogy honfitársaink további generációk során is megőriz

hessék a magyar nyelvet, a magyar származás öntudatát.
Az Anyanyelvi Konferencia a tömeges - családi és félhivatalos, spontán és

intézményes - érintkezési formák mellett és után új fejlődési szakasz. Ha a dia
lógus lényege: vita és együttműködés kölcsönösen fontos célok érdekében, közös
témákról, akkor az Anyanyelvi Konferencia igazi dialógus volt. Sinor Dénes pro
fesszor az Anyanyelvi Konferencia záróülesén a következőképpen fogalmazta meg
az adott történelmi ~zituációt, amelyben lehetséges és szükséges a dialógus: ,,:Ma
gyárország szocialista állam. Ezen itt senki nem akar változtatni. Külföldön vál
toztatni akarni nevetséges dolog. Én azt hiszem, hogy amikor külföldi honfitár
sainkkal beszélünk, amikor külföldi honfitársainknak tolmácsoljuk a magyar kul
túrát, nagyon fontos, hogy a magyar realitást objektíven tolmácsoljuk. Nem szük
séges külföldön, ahol élünk, szocialistának lenni ahhoz, hogy a magyar államrend
szert objektíve, szimpatikusan tudjuk tolrnácsolní. Ez mindlcét oldalról létkérdés.
Mi vagy megmaradunk kapcsolatban a szocialista Magyarországgal. vagy nem ma
radunk kapcsolatban Magyarországgal. Ilyen egyszerű ez' A másik oldalról nézve:
az anyaország vagy elfogadja, hogy mi úgy élünk. ahogy élünk, vagy elveszít mín
ket. Nincs más megoldas!"

"Harmóniát hazafelé"

A magyarság-tudat szélesebb, sokrétübb valami, rnint a magyar nyelvtudás.
Illyés Gyula egy - a Magyar Hírekben, a Magyárok Vilagszövetsége lapjának írt
- cikkében Igy nyilatkozik erről: "Milyen érdekes változás alatt van világszerte
a nemzeti hovatartozás fogalma. Ha valaki jól beszél magyarul, az még nem ok
vetlenül jó magyar, ha valaki nem beszél jól magyarul, az még kitűnő magyar
lehet. A jelenség meglepő, újszerű. Hazafinak lenni, egy nép egységébe tartozni
már nem olyan szűk keretű, mint ötven vagy száz éve. Kölcsey mondása: Nyel
vében él a nemzet, már nem úgy érvényes, ahogy akkor. A nemzet mar nemcsak
a nyelvében él. Él azon túl is, sőt anélkül is. Van nemzeti érzés nemzeti nyelv

605



nélkül. És volt is. Széchenyi, Eötvös, a reform nemzedék kitűnőségei, előbb voltak
jó magyárok és csak azután tanultak meg jól magyarul. A határ, ameddig egy
néphez tartozhatunk, szélesebb, mínt a nyelv határa. Tartsuk meg nyelvünket ide
genben is, gyermekeinknek is, de ne essünk kétségbe, ha körülményeink folytán
nem tudjuk megtartani és ne ítéljük meg azokat, akik nem tudták megőrizni.
Attól még nem hitehagyottak. Hogy ki, milyen kozösség tagja akar lenni, hovato
vább ez afféle választás lesz, mínt az is, amilyen párt, vallás vagy mozgalorn tagjai
közé lép. Sok vita folyt arról, hogy Liszt magyar-e vagy sem, tekintve, hogy még Pesten
is inkább franciául beszélt. Kodály Zoltán oldotta meg a problémát, Liszt szaval,
tettel, rengeteg áldozatviseléssel, sőt 49-ben kardviseléssol is magyarnak vallotta
magát. Senkinek sincs jogában tőle ezt utólag megtagadní."

"Harmóniát hazafelé" - mondja ugyancsak Illyés Gyula a jövő és az emig
ránsokban élő feszültségek feloldásának útjait keresve. Ez biztosítja a beilleszkedés
nyugalmát a befogadó országokban. A magyar kormány emígrációs politikája tu
domásul veszi a jelen helyzetet - ennek jogi kifejeződése a kettős állampolgár
ság elismerése nem akarja felborítani egzisztenciát alapított, legtöbbször család
ban élő, gyökeret vert honfitársaink életét; a rendezett kapcsolatokra, a kölcsönös
rokonszenvre épített intézkedések egész sora bizonyítja ezt, és ez felel meg a vi
lágban szétszórt magyarság érdekeinek is.

Ezt hangsúlyozta a Magyárok Világszövetsége legutóbbi, ez év áprilisi elnökségi
ülésén Cserháti József pécsi püspök is, mondván: "A vallási keretek közt működő

egyesületek életében általános fellendülés tapasztalható, és ez nemcsak a hitélet
szempontjából jó, hanem a magyarság-tudat erősödésével is jár. Sok helyről kér
tek nyelvkönyvet, olvasmányokat, a bevált tanítási módszerekről írt útmutatót, sőt

gyakorló tanítókat is. Ugyanakkor tapasztalható az is - és ez a személyes kap
csolatok, a közvetlen érintkezés hiányából, a tájékoztatás működésí zavaraiból
ered -, hogy téveszmék élnek a távolba szakadt emberek tudatában az egyház
helyzetéről a népi demokratikus államban, és némelyek úgy gondolnak az itthoni
hívőkre, mínt akik ostromlott várban élnek. Lőrineze Lajos amerikai tapasztalatai
mutatták meg azt, milyen fontos a személyes kontaktus, a valódi helyzet meg
rnutatása, A pozitív változásokat tapasztalniok kell, hogy eloszlathassuk az előíté

leteket. Például a Pax Romana álláspontjának megfelelőerr a mai Magyarországot
mai egzísztenciájában kell tudomásul venni és ezen az alapon keresni a megértés
lehetőséget. Péter János külügymíniszterünk vatikáni tárgyalásai remélhetően a
megértés ezen útján jelentenek majd előrehaladást."

FEHÉR FERENC VERSEI

GYERTYALÁNG
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Laboda libegő tánca
eszterlánc egyszervolt lánca
kmjcárnyi mesefa-lomb

csalóka vertarany tálca
álmoknak lidérces mása
amny-tón fekete rönk

léleknek eleven álca
emlékek cincogó nyársa
liliom gyökerű csönd

csillagok földi kis társa
s mire lehetne fáklya
lehelet-elfújta csonk



MADARAK FOLYÓJA

Megnyugvásom világos völgye,

madarak folyója, nyári út;

szitakötószárny a most és örökre,

én vagyok a szomjuság s a kút.

Kik már mélyen lent pihentek,

vagy felhőzitek egem -

ezt a fekete nyári csöndet,

ezt hagyjátok nekem.

Erre jártam apám nyomában,

lándzsás nádasok között,

mégis csak a csöndet találtam,

mert csak a csönd az örök.

A halált is csak így értem én:

Nád bojtján ökörszem rezeg ...

Reggel még örömem-szúrte fény,

s estére lidérces neszek ...

Megnyugvásom vadgalamb-völgye,

madarak folyója, nyári út;

valaki kell, hogy kutam betöltse,

hogy csak az legyek, maga az út.

TOZES SZEKÉREN

Anyám az udvaron alszik:

bontják szobája falát ...

Arcára viola hajlik,

legyezi eperfaág.

Alszik liliomfehéren,

álmában nyflik az ég;

görgetik tüzes szekéren

hatvanhét esztendejét.

Aterhébe beleszakadt

padláson jár valaki;

koccannak a kémény alatt

kormos kis lábosai.

Hozzá már nem nyit be senki.

Szél babrál akilincsen.

Anyám már régóta sejti:

ez a szél - ez az lsten.

Szalmán alszik, mint a gyermek,

s nincs szavam fölkelteni.

Szelíden szívembe lengnek

száradó kötényei.

Alszik a nyugvó világon,

keze a feje alatt;

levélként pergő halálom

hajába beleakadt ...

EPITÁFIUM

Jó itt magammal a homályban:

Szemem gödrén négy nagy virág van.

Fekszem fenyőfák koz: magamban

Fűszálsuhogás a hatalmam ...

Akármint lesz, én már kivárom,

Fülem rajta van a világon.

Nem bánt se Jóisten, se ördög,

csak még vesd rám azt a göröngyöt ...
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MÉCS LÁSZLÓ VERSEI

MÁJUSI KORTEFA

A tisztás-széli pal'ki fák közül
kihaj lik fényért, melynek ügy örül!

.Fény-koszton él. Viharban is vidám,
t'irágokat kacaqdalo titán.

Százéves. Társfák közt is remete.
Nem védi kertész mél'eg-permete.

Minek? Törzsén sietve leszalad
a villám is s nem gyúl meg ezalatt.

A lombja, mint lángész fején a tincs:
sűrű. Sudár. Seb-karca; odva nincs.

Zengő dongó t, lepkét vonz áqboqa,
mint. búcsús népet elhírült Csoda,

En is csodálom s ócska kalapom
nagyhirtelen fejemről lelcapom.

De rám se néz: mint játszi Gulliver,
cicázik cifra víg" lepkéivel.

ABLAKBÉLl CSERÉPVIRÁGOK

Muskátlik s kék harangvirágok
kacagnak és a napra néznek
.hipnotizáltan, részegen.
Virágoknak s emberszíveknek
boldogság kell s más fény-igézet.

Magam felé fordítom arcuk.
Úgy tesz mind mintha nézne engem;
süldő lány néz így vénülő

özvegy legényt, átröntgenezve
szívemben a bús őszi csenden.

Kint csalogányos május-éj van.
A Hold csüng mint Aladin-lámpa,
de nem hoz már nekem csodát.
A virágok átnéznek rajtam,
amíg benéznek a szobámba.

Az éjszakát végigmerengem.
Felkél a Nap, mint fény-igézet;
bakfis-bájú virágaim
egy játszi, hetyke "hátra-arccal"
megfordulnak, s a Napra néznek.

Akár a szívek. Vén poéta!
a színes délibá b-ku./issza,
az ifjúság eltűnt. Szíved
nem csodamágnes. Csöndben őszülj,

s virágaid se forgasd vissza!
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Az ember nézi ezeket a képeket, el
szótlanodik, belefeledkezik a Iátványba,
fölfogja a részletek élességét, a fehér
eget, ahogy alázatosságában a kép szol
gálatába szegődik, és mégis megmarad
égnek; a romos falakat, a romlással re
ciprok értékű belső növekedést, igen, ezt
a sugárzást, ahogy egy-egy templom kő

tömegében, köveiben, omló vakolatában,
félrebillent keresztjében, cserepes tám
falaiban szétterjeszti magát, belső eresz
tékeiben ropogva és fényeiben megerő

södve. Ezek a képek az időverte templo
mok sorsában és szépségében bizonyít
ják: pusztulni is tudni kell.

Móser Zoltán érti és beszéli a kő, ég.
tornyok nyelvét, és a gazdagságot a sze
génység értékeiből eredezteti. Képei
pontosak; rajzolt, töredezett és ritmusos
vonalainak hálójában csöndesen megje
lenik a téma - jelen esetben a temp
lom -, de hogyan? Az arányok, a szirn
metria, a fény bensőségével. Moser Zol
tán különös erénye, hogy figyelmétől

távol áll minden tolakodás, s hihetetlen
finomsággal és mélyen pillant be az
épület "életébe".

Hogy az épület valóban él, azt onnan
lehet tudni, hogy aképen vagy szimbó
lummá lesz, vagy egészen eltűnik, mert
több a templomnál az a déli fény, ami
az ajtórésen betör, halványan megvilá
gít egy gyönyörű boltívet, a fapadok ol
dalán végigfut, egyre fogyatkozva, rnínt
ha a sötétség kerítésén múlna el, de
megmarad a félajtónyi ragyogás, a
templom falain túl, a mar égi méretűvé

növő sötétségben is, és mintha Keresztes
Szent János komoran fénylő csillaga su
hanna át előttünk. Úgy élnek ezek a
templomok, hogy az örökké élőkre em
lékeztetnek.

Vagy két barokk csigavonal mérlege
egy kapu fölött. Kinek az arcát idézi ez
a málló. vakolatfoltos kapualj: mitől lesz
feledhetetlen egy omlatag fal, amely
nem "szökken" az ég felé, csak éppen
hogy emelkedik? Nem is fal ez, inkább
egy járhatatlan lépcső; csupán kúszni
vagy szállni lehet rajta fölfelé.

Móser Zoltán képei nagy erejű alko
tások. Költőjük áttetsző, akár a víz; a
tárgy képe így zavartalan, de a költői te
kintet maga csupa meglepetés. És éppen
ez a tartózkodás. ez az érinteni nem
akarás mutat a leghatározottabb jelen
létre: csak látni kíván, de azt aztán
egészen. Az eszköztelenség a művészet

ben mindig az alapfogalmak felülvizs
gálatára utasítja a gyanútlan szemlélőt:



ez a to ro ny nem cs iná l semm i m ást,
csak á ll. De m it jel en t á ll n i?

Ez a te m plom beom lot t, te hát k ihí
tunk az ég re . De m it je le n t k ilá tni az
ég re?

Ez a homlok zat föl raga d ben nünket.
De m it jele n t ez a hom lok zat?

Ez a feszü le t kih ordj a a kő-gyermek

isten- Jézust. De m it je le nt ez a fe
szü le t ?

VASAD I PÉTEH

1. Zsám bék

MÚSEH ZOLTÁN
FOTÓT

2. J(6 vánrísziílijs
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HEGYI BÉLA

A FIATAL LUKÁCS GYÖRGY
A filozófus a természet, a társadalom és az emberi gondolkodás legáltalánosabb

kérdéseire kísérel meg választ adni. A valóság jelenségeit összefüggéseiben, ellent
mondásaiban és állandó fejlődési ritmusában vizsgálja. Világosabbak és nyilvánva
lóbbak előtte az elkövetkezendő évtizedek, évszázadok körvonalai, az érlelődő s
várható társadalmi átalakulások. Ezért a filozófus talán a jövő mérnöke is, mun
kája tulajdonképpen valószínűség-számítás.A politikus inkább a gyakorlat mester
embere. Az elméletet hasznosítja, amikor történelmi-társadalmi változásokat irányít
vagy hoz létre megfelelő feltételek között, de közben már korrigálja is az elméletet
a valóság bjzonyítása szerint.

A filozófus materialistává válhat élete folyamán. de vallásosnak születik: hit
ben nevelik és hitre készítik fel. Úgy tűnik, szabályai, tanulságai vannak annak a vál
tozásnak, amely az istenhitet ateizmussal cseréli fel. ugrást valósít meg az egyik
szellemi minőségből a másikba.

Lukács György "vallásossága"

"A végérvényes áttérés a hegelianizmusról a marxizmusra írja egyik mél-
tatóJa--, az erőteljesen moralista absztrakt idealizmusról a szigorúan materialista
Iorradalrní dialektikára, Lukács Györgynél egy politikai és szellemi evolúció-dráma
eredménye..,

Lukács György sohasem tagadta, hogya vallásos világnézet talajáról indult el,
még ha ezt a korszakát később "vallásos ateizmusnak" nevezte is. Ifjúkorában
erősen kötődött a középkorí iteológia olyan képviselőihez. mínt Meister Eckhart,
Duns Scotus, Nicolaus Cusanus, valamint az újplatonista iskola egyik megalapító
jához, az alexandriai Plotinoszhoz. Ebben az időben - legtöbb kortársát messze
megelőzve - lelkesedett Kierkegaardért és Novalisért, sőt a misztikus-szimbolista
költöt és esztétát, Stefan Georgét is elfogadta. Találkozása a kereszténység nagy
gondolkodóival, Szent Agostonnal. Aquinói Tamással, Erazmusszal, nem maradt ha
tástalan belső fejlődésére, és a továbbiakban marxista-materialista világképébe is
beépítette. Minderről így vall válogatott filozófiai tanulmányainak bevezetőjéber.:

"Mind a jelenben, mínd a múltban mindenfelé kerestem olyan etikai törekvéseket,
amelyek a morálba és a jogba való kifutáson túlmutató erkölcs filozófiai meg
alapozását" jelenthetik és ezt az igényt kielégíteni alkalmasnak látszanak. "Ezért
szorította háttérbe kezdő kritikus korom ideálját, Ibserit Tolsztoj és még erősebben

Dosztojevszkij, ez vonzott Goethe és Gottfried Keller emberábrázolásához, ezt ke
restem mindig újra még Kierkegaardban is, ez tette számomra vonzóvá a közép
kori kereszténység e téren eretnek gondolkodóit, elsősorban Meister Eckhartot é&'
a keleti erkölcsfilozófia egyes jelentős megnyilvánulásait." (Utam Marxhoz 1.,
Magvető, 1971)

Ez a fiatalkori élmény át- meg átszövi humanizmusát, amely egységbe fogja
sokoldalú életének sokféle tevékenységet, s amely minden fejlődésen és változáson
keresztűl - néha éppen az együtt, egymás mellett működö, egymást alapjában
kizáro gondolati irányzatok ellenére - megőrződik és hű marad "ifjúságának
őszinte' gondolatához". Ez az egyesítő vezérmotívum - mínt Iring Fetscher hang
súlyozta köszöntő beszédében a Goethe-díj átadásakor - "eleinte esztétikai, szép
ségittas és énre vonatkoztatott színezetű volt, hogy azután az idők folyamán és a
politikai harcok hatása alatt mind határozottabban társadalmivá és politikaivá
váljék". ~
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Plotinosz (205-270), akinek tanításait a keresztény patrisztíka és skolasztika
bölcselete egyaránt felhasználta és továbbépítette. a fiatal Lukács György gondol
kodására főként a szellemi élet autonómiájaról szóló tételével hatott. Ez a gondo
lat uralkodik egyébként Scotus Eriugena, Spinoza, s egy bizonyos korszakban
Schelling filozófiáján is, míg a dialektikus fejlődés eszméjét ennek nyomán Hegel
fejti ki teljes tartalmában. A test java a lélek - magyarázza Plotinosz -, ami
nélkül sem nem létezhetne, sem fenn nem maradhatna. A lélek java az erény,
még feljebb az értelem, s felette a természet, melyet Egynek nevezünk. A lét, mely
az Egyből származik, nem válik el tőle, jóllehet nem azonos vele. Az ember szá
mára nincs olyan pont, ahol önmaga határát megállapíthatná, azt mondván, eddig
vagyok én. (Enneades I-IV., Párizs, 1924-27)

Lukács az 1911-ben írt A lelki szegénységről című értekezésében Plotinoszt
idézi: "Minden rész az egységből fakad, és mégis rész és egész rníndlg összeesnek.
Sem sokszerűség, sem különbözőség nincsen, fáradhatatlan és kimeríthetetlen mín
den. A nézésben nő a látás." Majd ó maga igy folytatja ezt a gondolatsort: "Amíg
a közönséges életben fogva maradunk, csak hiú torzképei vagyunk Istennek, és
rossz töredékességgel ismételjük míndenoldalú teremtésének nagyszerű töredékes
ségét, A műben, mely szegénységből és megszálltságból keletkezett, a töredékes
ség körré kerekült. a sokszerűség a hanglétra egy hangjává tisztult, és az atomok
zűrzavaros kavargásából planéták lesznek és planéták pályái. Ami ebben közös,
az a műhöz vezető út, az erény etikája. Minden mű azonban élesen elválik minden
társától. Nem tudom, hogy ez az út magában és magáért valóban Isten akarta út-e
és Istenhez vezet-e. Csak azt tudom, hogy ez egyetlen utunk, és nélküle eltévedünk
a mocsarakban. A jóság csak egy út a sok közül, de ez az út bizonyosan Istenhez
vezet; mert a jóság számára minden úttá lesz, és benne egész életünk elveszt míndent,
ami csak életszerű volt benne. A jóságban a mű emberellenessége válik a legma
gasabb emberiességgé, és a közvetlenség iránt való megvetése lesz igazi érintke
zéssé a lényeggel."

Meister Eckhart (? 1260-1327) az új platonikus misztíka legnevezetesebb kép
viselője németföldön a XIV. században. Rendszere a tomizmus mély értékű átala
kítása. Az új platonizmus hatásának tulajdonítható, hogy már nem annyira a tör
téneti Jézus és a megváltás ténye, mint inkább Isten és a lélek minden történeti
vonatkozástól függetlenített viszonya áll érdeklődése központjában. Isten meghatá
rozásánál a negatív teológia útján halad. Szerinte Isten teljesen meghatározhatat
lan, róla a lét sem állítható, amennyíben határozottságot akar kifejezni. Isten lé
nyege a működés, a tevékenység, mely a Szentháromságban nyilvánul meg mint
az istenség benső evolúciójában. A teremtmény a semmiből lett, de Isten lényege
lakik benne és tartja fenn. Az emberi lélek Istennel való egyesülésének orgánuma
a lélek mélye (Seelengrund), a lélekszikra, azaz a lélek összes erőinek koncentrá
tuma. A léleknek ezt a legnemesebb részét Eckhart hol teremtettnek, hol terem
tetlennek tartja. Az ember célja, hogy visszatérjen ide, legbensőbb önmagához, Ezt
az önmagunkba térést a mind mélyebb és tökéletesebb megismerés szolgálja, A
lélek legkiválóbb tevékenysége ugyanis az ismeret, mely Istennek, az abszolút gon
'dolkodásnak a m*ödése az emberben. IG. 'I'héry : Contributions il. l'histoire du
proces d'Eckhart, Líguge, 1926; Kecskés Pál: A bölcselet története .főbb vonásaiban,
Stephaneum, 1933) ,

Etikájában az erkölcsi alapelvek szükségességét hirdeti: "Az alapelveken for
dul meg minden, mert a helyes alapelveknek helyes tettek a következményei."
"A világ minden szeretete az önzésre épít. Ha ezt elhagyod, elhagytad a világot."
Az igazi erkölcsös cselekvés tenni a tettért, szeretni a szeretetért, Istenhez ragasz-

, kodni a jóságáért. Nem a cselekedetek szentelnek meg mínket, hanem mi szen
teljük meg azokat. Az önmegtagadás csak eszköz és nem cél. Az akarat, a szándék
adja a cselekvés értékét.

Plotinosz és Eckhart mester tanai minduntalan felbukkannak a fiatal Lukács
írásaiban. Az 1911-ben közzétett A tragédia metafizikája című tanulmányához
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Eckhart szavait választja mottóul: "A természet alkotja a férfit a gyermekből
és a tyúket a tojásból. Isten alkotja a férfit a gyermek előtt és a tyúkot a tojás
előtt." (Prédikáció a nemes emberről) Alább pedig a következőket fűzi hozzá:
"lsten előtt csakis a csodának van valósága. Számára nem lehet relativitás, nem
lehet átmenet, és nem lehetnek árnyalatok. Tekintete minden történést megfoszt
térbenvalóságától és időbenvalóságától. lsten előtt nincsen különbség látszat és
lényeg, jelenség és eszme, történés és sors közott. Az érték és a valóság kérdése
itt értelmét vesztette: az érték fogja itt megteremteni a valóságot, és nem kell
többé beleálmodni és belemagyarázni a valóságba. Ezért minden igazi tragédia
misztéríum, Igazi legmélyebb értelme: Isten megnyilatkozása Isten előtt. A termé
szet és a sors Istene kicsalja belőle annak az Istennek az életben elnémult hang
jait, aki az emberben alszik; az immanens Isten életre kelti a transzcendentális
Istent."

"Ismeri ellenszenvemet - válaszolja vitapartnerének A lelki szegénységről-ben

- a miszticizmus mint életforma ellen - de ezt az ellenszenvemet Eckhart is
osztotta. Hiszen tudja, hogy Márta és Mária esetét miképpen értelmezte át a prak
tikus etikába és a világi cselekvés kérdésévé." Az eldologiasodás és a proletariátus
tudata (Die Verdínglichung und das Bewusststein des Proletariats, 1923) című

munkájában, melyben korábbi nézeteinek részleges revideálását végzi, így ír: "A
mitologizált, kivetített világ mintha közelebb állna a tudathoz, mint a közvetlen
valóság. A paradoxia azonban feloldódik, ha meggondoljuk, hogy a közvetlen va
lóság valódi leküzdéséhez a probléma megoldása, a közvétlenség álláspontjának fel
adása szükséges, míg a mítológia semmi mást nem testesít meg, mínt magának
a probléma megoldhatatlanságának fantasztikus reprodukcióját ; nem történik te
hát egyéb, mint hogy magasabb fokon helyreállítódik a közvétlenség. Ily módon
Eckhart mesternek ama sívataga, amelyet a léleknek Istenen túl kell megkeresníe,
hogy az istenséget rneglelhesse, még mindig közelebb van az izolált individuális
lélekhez, mint annak konkrét léte egy emberi társadalom konkrét totalltásában,
melynek - erről az életalapról nézve - még kontúrjai is kivehetetlenek kell hogy
legyenek."

A regény elméletének kezdő sorai pedig (Die Theorie des Romans, Cassirer,
Berlin, 1920) mintha egyenesen Meister Eckhart szájából hangzanának el: "Bol
dogok az idők, melyek számára a csillagos égbolt a járható és bejárandó út tér
képe, és ahol az utat a csillagok fénye világítja meg. Számunkra minden új és
mégis ismerős, kalandos és mégis birtokon belüli. A világ: tágas és ugyanakkor
otthonos, hiszen a tűz, mely a lélekben lobog, egylényegű a csillagokkal; élesen
válik el egymástól a világ és az En, a fény és a tűz, és mégsem lesznek egymás
számára soha idegenek; mert a tűz: minden fény lelke, és minden tűz fénybe öl
tözik. Igy lesz a lélek minden tette értelmessé és kerek egésszé ebben a kettős

ségben : teljességge az értelem jegyében és az érzékek számára; legömbölyített, ke
rek egésszé, mert magában nyugszik cselekvés közben a lélek; s mert tevékenysége
elválik, különválik tőle, és önmagává válva megleli saját középpontját, s zárt kört
kerít maga köré."

Az "új kultúráért"

Lukács György véglgélte az emberi gondolkodás történetének szakaszait: hit,
vallás, ateizmus. Rangja és az egyetemes emberi kultúrában elfoglalt helye sokkal
nagyobb annál, semhogy tipikus lehetne. Munkássága felöleli a marxizmus eszméi
vel rokonszenvező, de a hivő oldaláról közelítő ember és a materialista elkötele .
zettségű intellektuális magatartásnak azt a vonalát, amelyet Marx és Engels is
végigjárt á. maga korában.

Az út szakaszai: ifjonti romantikus vágyakozás egy antikapitalista kulturális
forradalom és a polgáriénál hősibb és termékenyebb életforma iránt, rokonszen
vezés a szindikalizmussal, abban a reményben, hogy a munkásság mint a fennálló
rend ellensége egy új forradalom mctorja és egy új kultúra hordozója lesz; csat-
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lakozás a marxizrnushoz, mint e törekvés racionális és tudományos igazolásához.
l~zt követi a marxizmus hegel izá lása, hogy azt rnint kulturalís elméletet, a kul
turális újjászületés programját megkülönböztesse a "vulgáris marxlzmustól" és a
ll. Internacionálé materializmusától ; majd a párt vezető szerepét vallja a kulturális
forradalom előkészítésében és végrehajtásában, mivethogv a dolgozó tömegek ezt
spontán módon nem vihetik véghez. A sztállní személyi kultusz időszakában utó
védharcot vív a szektásság ellen, de miután ez az akciója kudarcba fullad, átme
netileg félreáll és oppozícióba vonul. A személví kultusz kiterője visszahozza őt a
saját, eredeti útjára, és tovább keresi azokat. a módokat és eszközöket, amelyek a
beteljesült humanizmus, a szocializmus társadalmába vezetnek.

Ezek a szakaszok nem egyenlő fontosságúak a pályáján. Mivel azonban en
nek a pályának valamennyi mozzanata tanulságokkal szolgál es elevenbe hab. a
következőkben megpróbálkezunk Lukács indulásának, s ezen belül főképp HE'6el
gondolkozására tett hatásának megrajzolására.

Pályaja az etikai idealizmus és a kulturális rornanücíz.nus jegyében indul.
Amikor neokantiánus, a legönkényesebb "verstehende" elemzést gyakorolta, olyan
szemlélet híve volt, amelyet azóta egzisztencialistának neveznek. Amikor harminc
egynéhány éves korában figyelme a társadalmi kérdések felé fordult, első gondo
lata a tömegek lázadásának kifejezése volt a polgársúg hitelét vesztett etikai és
esztétikai értékei ellen. David Kettler, aki könyvében beszámol Lukács és Mannheim
Károly felfogásáról az első világháború idején. ezt a gondolkodásmódot "forra
dalmi kulturálís irányzatnak" tekinti, és azt visszafelé a német romantikusokig.
az időben előrehaladva pedig egészen Marcuséig vezeti (lVIannheim und Lukács in
den ungarischen Revolutionen 1918-1919, Ncuwied-Berlin, 1967). Azért szeret
nének megszabadulni a kapitalizmustól - írja -, mert véleményük szerint annak
profitéhsége és Iényűzése beszennyezi a szellerní életet. A forradalom célja szá
mukra nem annyira az, hogy véget vessenek a kizsákmányolásnak és felszabadu
sák a kapitalizmus által akadályozott termelőerőket. hanem inkább a magasabb
kultúra létrehozása. Lukács közoktatásügyi népbiztosként ezt A kulturális politi
káról című cikkében így fogalmazta meg: "A politika csak eszköz, a kultúra a
cél. A politikai szempont még sokáig kiválasztó szempont marad, de nem diktál
hatja az irodalmi termelés irányát. Csak szűrő legyen, ne egyetlen forrás!" (A
szocialista realizmus L, Gondolat, 1970) Ezt megelőzően pedig a Szellemi Tudo
mányok Szabadiskolája. melynek egyik vezetője volt, manífesztumúban szögezte le,
hogy ellenzi a kapitalizmust és a pozitivizmust, ellenzi a materia iizrnust, és híve
egy új idealizmusnak, egy újból életre hívott szellemiségnek, HZ európai kultúra friss
hajtásainak.

A kulturálts forradalom hívei általában "elitisták" (ezt még a tömegjóléti in
dusztrializmus bírálatának olyan képviselői is vallják, mint Ortega y Gasset), de
gyakran implicit módon akkor is, há a magasabb értékek védelme általában együtt
jár a "tömegtársadalom", az ipari civilizáció, valamint a polgári demokrácia el
utasításával. Eleinte azonban alig volt ebből valami e magatartás Lukács-féle vál
tozatában, amely szerint a dolgozók tömege meg fogja dönteni a korrupt és em
bertelen kapítalízmust. és érvényesíteni fogja veleszületett szeretetét a magasabb
értékek iránt, szigorúbb erkölcsiségét és biztosabb művészi ízlését. Hadd hang
súlyozzuk itt azt, ami ebben a kulturális kommunizmusban platóni: a pénzszerzést
elutasító érvelés időn és társadalmon kívüli meghatározntlanságát. A gazdaság, a
termelő folyamat maga fosztotta meg alapjaitól az erkölcsisége t és a kultúrát,
panaszolja mind Platón, mind Lukács, s a kultúra és az erkölcsi élet szabaddá és
tisztává tételének egyetlen módja a gazdaságtól való különválasztása, De mivel a
kulturális élet elfogadható szinten tartásához elkerülhetetlen bizonyos gazdasági
tevékenység, így azt korlátozni kell, nem szabad megengedni, hogy bárkinek üz
leti tevékenysége legyen, takarékosan és közösségí alapon kell megszervezní. A
kultúrának kell uralkodnia a gazdaságon. nem pedig fordítva. Ez a fordítva 
vagyis a gazdaság határozza meg a kultúrát - nem más, mint a történelmi ma
terializmus egyik sarkalatos tétele. Lukács hozzáfűzte. hogv ez ideiglenes, a kapi
talizmus létével fennálló jelenség, amit a kapitalizmus szült, de a forradalom fel-
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adata ennek megszüntetése, A forradalom a termelés és a technika uralma ellen
fordul majd, s a szocializmus valódi tartalma a kulturális felemelkedés és meg
újulás lesz. A gyakorlatnak tehát be kell bizonyítania, hogya történelmi mate
nalizmus e tetele már nem érvényes a szocializmus viszonyai között,

Ez a forrása annak, hogy. Lukács újra és újra nehézségekbe ütközött, amikor
nézeteit terjesztette, mert ez a platonista filozofikus kommunizmus legalább any
nyira szemben áll az indusztrializmus szocialista változatával, mint a kapitalista
társadalommal. Nyilvánvaló, hogy ez a koncepció nem felelt volna meg a mun
kasságnak sem, bár Lukács egy új és tisztább civilizáció fáklyavivői szerepét szánta
nekik. úgy nézte a forradalmat, ahogy ebben az időben Karl Korsch és Antonio
Gramsci. A TÖ1·ténelem és osztálytudatban (Geschichte und Klassenbewusstsein,
Berlin, 1923) azt írja, hogy ha egyszer a munkások létrehozzák tanácsaikat, telje
sen meg kell feledkezniük a parlamentekről és a képviseleti pártokról. 1924-ben
megjelent Lenin-könyvében is a tanácsrendszer elsőbbséget hangsúlyozza a párttal
szemben, mert "egyidejűleg terméke és teremtője önmagának ..., önmagában a
párt semmi, de válik valamívé' (Lenin, Magvető, 1970). Koncepciója tehát meg
oldatlan feszültségeket tartalmazott a munkástanácsok és a párt között, az előbbi

ek közvetlen uralma és az utóbbi hatalma, vagyis az állam elhalása és diktatúrája
közott. 1919-et követően kezdte belátni, hogy két elgondolása: a kultúrának a gaz
dasággal szembeni elsőbbsége és a párt fölé helyezett munkástanácsok teljesen
összeegyeztethetetlenek koramarxizmusával, bár ő ebben látta a demokrácia meg
őrzésének és kiszélesítésének. az állam, a párt és a néptömegek kapcsolatának leg
főbb biztosítékát. Ahelyett, hogy letett volna róluk, azt az utat választotta, hogy
a marxizmus újbóli átgondolásával egyidőben a két elméletét is revízió alá vette.

Jellemző, hogya Történelem és osztálytudat első tanulmánya a Mi az ortodox
ma1'xizmus? címet viseli. Hangsúlyozza, hogy a hiteles marxizmus nem azonosít
ható a merev hűséggel és görcsös ragaszkodással Marx tételeihez. A gondolkodás
nak Marx altal meghatározott rnódszere megteremti a szükségszerű előfeltételt

a valóság-megismerés mínden adekvát eljárásához, de ennek a módszernek filo
zófiai természetét és örök non-dogrnatízmusát egyaránt kiemeli. Szerinte a mar
xizmusnak mint módszernek elismerése egyúttal a csalhatatlanság bárminő érvé

sének, bármilyen dogmatikus bizonyosságnak az elutasítását is jelenti. Ebből úgy
tűnik, mintha - látván, hogy a kultúra előtérbe helyezése és saját szindíkalizmusa
Hem egyeztethető össze a tételes kommunizmussal - elhatározta volna, hogy re
vízió ala kell venni annak ortodoxiaját éppúgy, mínt saját eszméit. A marxizmus
nak ez az újbóli átgondolása hegeliánus veretűnek ígérkezett. Amikor később ezt
kifejtette, kiderült, hogy Hegel befolyása széles és tartós lett Lukácsra.

Miközben 19l9-től 1922-ig újabb művén dolgozott, nem álltak rendelkezésére
a fiatal Marx munkái, amelyek csak 1927 után váltak ismeretessé, így Marx he
gelíanízmusát későbbi műveiből, különösen A tőkéből olvasta ki. Minthogy egy
évtized múltán könyvét kénytelen volt meg tagadni, nem szerezhetett hitelt kuta
tásí eredményeinek akkor, amikor a fiatal Marx írásait már közzetették.

Amit talált és ami könyvét népszerűvé tette, az a teljesség dialektikája volt.
Két módja van e fogalom levezetésének: marxista, amely az érett Marx gazda
sági írásaiból indul ki, és hegeliánus, amely napjainkban már a fiatal Marx írá
sai ra támaszkodhat. Az előbbi az egyszerűbb, először azt követjük nyomon, mielőtt

a kérdést hegeli nyelven újjútogalrnazzuk. A kettő összehasonlításakor mérhctlük
fel igazán Lukács érdemeit és eredményeit.

Marx azt mondta, minden egyes társadalmi forma mögött egy uralkodó osz
tály cselekvése húzódik meg. Ez az osztály úgy formálja a társadalmat, ahogyan
akarja, erőszakkal, adminisztratív beavatkozással, neveléssel, s arra törekszik, hogy
ezt a formát természetesnek és öröknek tüntesse fel. Egyedül az erőszak nem
lenne elég, hogy életmódját rákényszerítse azokra, akik annak szenvedő alanyai;
kell tehát lennie egy formális tudománynak, amely azt normálisnak. elkerülhe
tetlennek és megváltoztathatatlannak teszi a tömegek előtt. Ilyen módon konflik
tusban áll egymással elmélete és gyakorlata: elmélete szerint "ez természetes, mert
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a tudomány igazolja", gyakorlata szerint azonban "így akarjuk, és így is lesz". A
kapitalisták voltak az elsők, akik az ember alkotta természetellenes társadalomban
annyira hátraszorították a természet határait, hogy egész környezetük mestersé
gessé vált, ám mégis ők teremtették meg a gazdaságtanban a legtökéletesebb tudo
mányt, amely arra hivatott, hogy ezt az erőszak szülte társadalmi formát a ter
mészet termékének álcázza. Mivel a munkásság a fondorlat legnagyobb és talán
egyetlen áldozata, Marx segítségével eljuthatunk annak felismeréséhez, hogy a ka
pitalizmus (és valamennyi kevésbé ügyes elődje) nem. természetes, és tudománya,
gazdaságtana csupán egy ideiglenes, önkényes, bár objektív helyzet formális rög
zítése. Ez azt is jelenti, hogy a munkásság megérti, hogy valamennyi társadalmi
forma az ember terméke, és felvetheti, hozzanak létre egy új társadalmi formát
ugyanilyen alapon, s bár az is mesterséges lesz, a munkássúg - lévén ők a nagy
többség - nem kénytelen elnyomni senkit, s így nem is kell senkit becsapnia.
Ennélfogva harmóniában áll majd egymással elmélete és gyakorlata: elmélete for
radalmi lesz, amennyiben feltételezi, hogy az ember (pontosabban : egy osztály)
bármely ponton rrraga alakíthatja saját történelmét, megváltoztathatja a társadalmi
berendezkedést, és a természeti törvények semmiféle formális tudománya nem aka
dályozhatja meg ebben. A munkásság elmélete így hangzik majd: "a társadalmat
az emberek tömege forradalmasíthat ja", és a gyakorlata éppen ennek megvalósí
tásából fog állni. Hogy ezt az elméletet kézzelfoghatóvá tegyék, ahhoz egyetemes
társadalmi szemléletre van szükség, amely tudatosítja, hogy az egész társadalmi
skálán többé-kevésbé egyidejűleg megy majd végbe minden változás. Ha vala
mely társadalmi terület (pl. a műszakí fejlesztés, vagy a születések arányszáma)
a társadalmat formáló osztály mindent átfogó hatásári kívül marad, úgy az termé
szeti akadállyá válik, amely saját tudományos törvényeinek van alávetve.

Ha az ember maga akarja csinálni történelmét, képesnek kell lennie arra,
hogy mindent átfogjon, ezért nem lehetnek a társadalom egyes részeinek külön
tudományai, nem lehet közgazdaságtan. demográfia, [ogtörténet, esztétika, hanem
csupán egyetlen tudomány - a történelem, a konkrét teljesség, a társadalom glo
bális átalakulásainak története. Lukács nem egyszerűen a teljességet állítja, ha
nem bizonyítéktöredékeket idéz arra az állításra, hogy a társadalmat tekintve
minden dolog más dologtól függ, vagy más szóval, olyan egész, amely minden
részt meghatároz. Ezek a töredékek Marxtól származnak és a gazdaságra vonat
koznak. Marx megelőzte az egyensúly-elmélet Walras-Pareto-féle változatát, Lu
kács azonban erre a szűk alapra építi fel széles szuperstruktúráját.

A lényeges kérdés egy mozgó totalitás fogalmának megragadása, olyan teljes
társadalmi folyamaténak, amelyen belül minden cseppfolyós, semmi sem rögzített
vagy szilárd, semmi sem engedelmeskedik saját halmaztörvényeinek, minden függ
mindentől, minden hat minden egyébre, és az egész emberi tevékenységekből és
emberek közöttí kapcsolatokból áll. Ha az ember állandóan szem előtt képes tar
tani ezt az elképzelést, láthatja, hogy mindenféle társadalomtudomány az ész e
dialektikájának ellensége, híszea bármely tudomány végső soron azt állítja, hogy
legalábbis valamelyik részének természetiként való kezelése - mondja Lukács 
a polgári ideológia fegyvere, mivelhogy korlátokat szab a totális változásnak. Mínt
hogy pedig a mozgó totalitásnak, vagyis a történelemnek minden egyes szakasza
egy bizonyos uralkodó osztály műve, az illető osztály egész idő alatt megkísérli.
hogy önkényes elrendezésének egyes darabkárt természetiként tüntesse fel. Nem
akarja, hogy bárki - legkevésbé áldozatai _. lássa az egészet, átlássa a totalitás
dialektikáját (hiszen ez a forradalmi nézet előtérbe állítja a társadalmi formák
önkényességét és állhatatlanságát); ehelyett csak az egymástól különválasztott tu
dományokat szabad látnunk, amelyek mindegyike a következő állítást testesíti
meg: "Itt van a rendszernek egy része, amelyet nem az uralkodó osztály kény
szerített ránk, és amelyet nem tudunk megváltoztatni, mert olyan törvényei van
nak, amelyek több korszakra és több társadalomra vonatkoznak." Az ilyen ter
mészetivé süllyesztett dolgok nem látszanak többé emberi tevékenységnek és em
berek közöttí kapcsolatoknak; akadályaivá válnak a forradalmi változásnak. A leg
sikeresebb kísérlet a tevékenységnek és a kapcsolatoknak dolgokká való mereví-

614



tésére a közgazdaság. amelynek még azt is sikerűlt elérnie, hogy egyéniségem
egyes részeit, önkifejezésem, vagyis munkám részeit elvegye tőlem, és e részeket
személytelen törvényeknek alávetett javakká változtassa. Eldologiasítás ez (Ver":'
dínglíchung), az emberi tevékenységnek megmerevített tárgyakká, gazdasági érték
ké történő átalakítása, míndíg azzal a céllal, hogy kivonják abból a totalitásból.
amelyet az emberek osztállyá szerveződve megváltoztatni képesek. Ha a munkás
ság elfogadja ezt az álláspontot, arra kárhoztatja önmagát, hogy továbbra is pusz
tán áruként létezzen, amelyet embertelen törvények irányítanak. így tehát az el
dologiasodás alól való önfelszabadítása érdekében dialektikus, totális nézőpontot

kell magáévá tennie: vissza kell utasítania minden úgynevezett tényt és dolgot
annak az egésznek az érdekében, amely egy osztályt forradalmasíthat.

Mindez kiolvasható Marx későbbi műveíből is, és ezt Lukács előtt nagyrészt
meg is tette Arturo Labriola (Karl Marx, Párizs, 1909).

Hegel vonzása

Ami kevésbé nyilvánvaló, az ennek hegeliánus átfogalmazása. Az egymásba
kapcsolódó, egymással konfliktusban álló és egymástól függő (vagyis dialektikus
kapcsolatot tartó) tevékenységek mozgó totalitása, amely a történelmet alkotja és
emberi gyakorlatnak nevezhető. Uralkodó formája, amely a történelem bármely
stádiumában mind az egészet, mínd a részeket többé-kevésbé meghatározza, a ka
pitalizmusban pedig teljesen és kizárólagosan, a hatalmon lévő osztály gyakorlata.
Az eddigi történelemben az ilyen osztályok öntudatlanul gyakorolták a hatalmat,
anélkül, hogy világosan látták volna, hogy az általuk létrehozott társadalmi meg
határozottságok csupán akkor jöttek létre, ha rövid távú érdekeiket követték, ál
talánosították életstílusukat, és gondjuk volt rá, hogy a társadalom a tevékenység
olyan formáit biztosítsa, amiket ők helyesnek tartanak. Azt kellett állítaniuk 
s önmaguknak is ezt állították -, hogy ez természetes módon történik. Így az em
ber maga formálja saját történeimét (semmi sem volt rajta kívül, benne pedig
kizárólag az egyetlen .uralkodó osztály által irányított emberi tevékenység, semmi
féle természeti célkitűzés vagy tudományos törvény), de ugyanakkor nem volt tu
datában annak, hogy saját történelmét alakítja. Ha azonban az elnyomott tömegek
létrehozzák az önmaga által fémjelzett, ember-alkotta társadalmi berendezkedést,
tudatában lessnek annak, amit tesznek. Nem csupán arra lesznek képesek, hogy
általánosítsák gyakorlatukat, másokra rákényszerítsék életmódjukat. Ezt nem is
teszik, mivel az az életmód, amit a kapitalizmus keretei között határoztak meg
számára, nem volt emberhez méltó: a munkásság csak mint árucikk létezett. El
kell tehát pusztítaniuk önmagukat, figyelmen kívül kell hagyniuk nyilvánvaló és
rövid távra szóló érdekeiket, tudatosan a hosszú távra érvényes érdekeik megvaló
sítására kell törekedniük ahhoz, hogy visszatérjenek az emberi, nem eldologiaso
dott állapothoz, s aztán tudatosan olyan államformát kell létrehozniuk, amelyben
senkit sem kell megtéveszteni és áldozattá tenni, feltételezett természeti törvé
nyekre hivatkozva. Az ember első ízben csinálja majd. maga úgy a történelmét,
hogy tudja, mít és miért csinál; az ember alanya is, tárgya is lesz a történelem
nek. Alanya - a társadalmi berendezkedés öntudatos alakítója; és tárgya - hiszen
az ember nem más, rnint e társadalmi tevékenység. Azt mondhatnánk, hogy a tör
ténelem végre öntudatra jutott egy önmaga által meghatározott alany-tárgyban.
Helyes leírása ez annak a helyzetnek, amelyet Marx elképzelt, és egy nagy filo
zófiai hagyománynak, a német idealizmusnak a terminológiáját hasznosítja. Marx
ebből a gondolkodási iskolából nőtt ki, és Lukács szerint - ebben is maradt.

Mit is mond Hegel? Hegel a valóság jelenségeit összefüggéseíkben, teljességük
ben, azaz totalitásukban magyarázta. Ez a totalításra való törekvés filozófiájának
lényege. Hegel nem katalógust szerkeszt a valóságról, hanem a filozófia eszközeivel
a dolgok mögötti lényeg megfogalmazását adja. Elve és meggyőződése, hogy csak
a szellemi jelenségek valóságosak. Azok a dolgok is, amelyek számunkra nem
mint szellemi jelenségek, hanem mint a természet részei ismeretesek, lényegükben
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szellemiek. Az a szellem,' amelyet ő minden valóság lényegének tart, nem az em
beri szellem, hanem az isteni, nem a véges, hanem az abszolút. A konkrét valóság
minden jelensége ennek megnyilatkozása, a természet éppúgy, mint a történelem.
Ebből kiindulva fog hozzá Hegel a teljes valóság leírásához. Először Isten belső lé
nyegéről beszél, amely voltaképpeni logikájának tárgyát képezi, majd leírja az
abszolút szellemet, amint az önmagát anyagga alakítja, ez az, amit mi természet
nek nevezünk, és aminek értelmezése a természetfilozófia feladata. Végül azt áb
rázolja Hegel, miként ébred ez az abszolut szellem önmaga tudatára az ember
szellemében és történelmében, hogy elérje a tél jes önmagára eszmélés állapotát.
Ez egyben a szellem filozófiájának a helye is. Mélyebb értelemben a valóság' min
den darabja egy-egy lépcső azon az úton, amelyen az Isten a teljes önmagára esz
mélés felé halad. Ez a haladás azonban az elidegenedés és érintkezés, a közeledés
és távolodás folytonosan ismétlődő ritmusa szerint történik.

Ha most kérdésünket hegeli nyelvre fordítjuk, emlékeztetnünk kell arra, hogy
az idealizmus célja (nemcsak a németé!) mindig az volt, hogy megtalálja az ab
szolút módon feltétlen, vagy a feltételeit maga alakító egészet, amitől minden más
függ, azt az egészet, amely maga az igazság. A klasszikus német filozófiában ez
arra a követélményre szűkült le, hogy megtaláljanak bizonyos tevékenységet, a
valóság önteremtését, ahol alany és tárgy eg}' és ugyanaz, s amit Hegeltől kezdve
a történelmi tevékenység kutatására szűkítettek le, amely eljut az önfelismeréshez.
Találd meg ezt, és rögzítetted "a .cselekvesnek' azt a szubjektumát, amelynek ter
mékeként a valóság konkrét totalítása felfogható", s akkor részt vehetsz abban
a történelmi tevékenységben, "amelyet a világ elé gondolatként, olyan körülírható.
értelmes rendszerként állítunk, areelyet mí .produkálunk', és amely bennünk sa
ját tudatára ébredt". Hegel úgy vélte, hogy ezt a nemzetek szellemében találta meg,
amely a történelemben teljesedett ki. Lukács azonban rámutatott, hogy Hegel el
méletében a világszellem nemzeteken keresztül hatott, így Hegel rnozgó totalitása,
egyetemes történelme nem rendelkezett olyan szubjektummal, amely egyszerre lett
volna immanens és szabad (a nemzetek a történelemhez viszonyítva immanensek,
de nem szabadok; a világszellem szabad, de transzcendens). Lukács úgy látta,
hogy Marx a társadalom, a társadalomtörténet fogalmában találta meg a szabad
alany-tárgyat, mínt az egyetlen totális aktust, egy osztály aktusát. Az ilyen tár
sadalmi gyakorlat míndeddíg öntudatlan volt, de abban a pillanatban, míhelyt a
munkásság hozzálát, hogy alakítsa a történelmet, tudatában lesz annak, amit csinál.
Egyik vagy másik osztály mindig a történelem öntudatlan szubjektuma, valóságos
cselekvője volt, de most először ismeri fel egy osztály, hogy a történelmet osztá
lyok formálják, és maga elé tűzi a célt, hogy elvégezze ezt a feladatot, átlátva
mindazon, ami kényszerítőnek, külsőnek, transzcendensnek. elkerülhetetlennek, a
történelemben dologiasultnak és az egész folyamat természetfölötti értelmének
látszik.

Lukács olyan "rendszerkezetbe illesztette bele a marxizmust, amely különbözik
és összeegyeztethetetlen azzal, ahogyan Engels illesztette bele az Anti-Dühringben"
- írja Alastaire Maclntyre (Marxist Mask and Romantic Eace: Lukács on Thomas
Mann, Encounter, 1965), mert Lukács a természet dialektikája helyett a társadalmi
totalitás dialektikáját állította fel. Ugyanez a témája G. E. Rusconi A társadalom
kritikai elmélel;e című munkájának, amely az egész "kritikai iskolát" felöleli Lu
kácstól és Korschtól Adornóig, Horkheimertől Marcuséig (La Teoria critica della
societa, Bologna, 1968). Ez a dialektika azt állítja, hogy a totális forradalom per
manens módon lehetséges, a társadalmi gondolat legáltalánosabb kategóriái is
cseppfolyósak és önkényesek. a forradalmisággal szemben minden tudományos el
lenvetést, mint eldologiasítást és mint ideológiát, el kell vetni.

Lukács közvetlen tapasztalata a magyar és a német forradalom bukásával kap
csolatban eljuttatta őt ahhoz, hogy meglássa e filozófiai konstrukció első gyenge
pontját. Ez az volt, hogy a munkásság nem ébredt tudatára annak, hogy forra
dalmasíthatja a társadalmat és hogy hosszú távú érdekeinek megfelelőerr meg is
kell ezt tennie. Úgy látszott, inkább rövid távra szóló és nyilvánvalóbb érdekeit
választja, hasonlóan egyes szakszervezeti vezetőkhöz, akik - mínt Lukács mon-
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daná - belenyugszanak abba, hogya munkás pusztán árucikk maradjon, csak az
árát akarják emelni. Normális nehézség ez - állítja Lukács -, mert míg a ko
rábbi osztályok éppen csak azt tették, amit akartak és ilyen rnódon öntudatlanul
ís formálták a történelmet önmaguk szándéka szerint, addig a munkásoknak el
kell pusztítaniuk osztályukat. hogy a történelmet tudatosan emberivé tegyék. Lu
kács úgy igyekszik megoldani ezt a nehézséget. hogy tanítójának, Max Webernek
ideális típusait rajzolja fel. Az ideális típus olyan magatartást tanúsít, amelyet
talán egyetlen valóságos személy sem mutat fel, de amelyet egy osztály valamény
nyi tagjának tanúsítania kell, ha végiggondolja saját eszméit és ezeknek megfele
lően él. Igy a kapitalista ideális típusa míndíg racionális és számító, bár közis
mert, hogya valóságos kapitalisták gyakran ésszerűtlenek, szentimentálisak, ha
zafiak. A társadalmi elmélet azonban - rnondja Lukács - nem azzal törődik,

mit gondolnak és éreznek a valóságban az emberek, hanem azzal, mit gondolná
nak és éreznének, ha teljes mértékben felismernék helyzetüket és érdekeiket. A
munkás idealis típusa az osztálya kötelességének és küldetésének tudatosságát je
lenti, ahogy azt a hegeliánus marxista elmélet felvázolta, amely szerint a dialek
tikus tetalitás ebben az osztályban ébred majd öntudatra, még ha sok, vagy a
legtöbb valóságos munkás ezzel nincs is tisztában. Nem nehéz meglátrií, hová
vezet ez a sajátos elmélet: ha a munkások nem láthatják kötelességüket, valaki
másnak kell azt meglátnia helyettük és rávezetni őket.

A Történelem és 08ztálytudat esszék sorozata, amelyekben éppúgy nyomon
követhetjük Lukács fejlödését, mínt Gramsci műveiben, Megvan benne "az a ben
sőség - ahogyan ő írta 1916-ban Goethe Wilhelm lVJeisteréről -, amely középen
áll idealizmus és romantika között, és önmagában a kettő szintézlsét és meghala
dását kísérelvén" végül is a tanulmánysorozat egyik konkluziójaként - "mind
kettő által kompromisszumként elutasíttatik''. Végigvonul rajta a munkásság és
pártja között kiépülő kapcsolatok problematikája, amelynek egyetlen "megoldása"
akkor az volt, hogy a pártot mint "racionális misztériumot" (Merleau-Ponty) kell
elfogadni. Gramsci birkózása e problémával végső soron eldöntetlen, de egy fon
tos pontban fölötte áll aLukácsénak: Gramsci látja, hogy az osztály és a párt
kozé ki kell épülnie az apparátusnak. és így a párt azon erőfeszítéseinek ered
ménye, hogy az osztályt történelmi hivatására nevelje, attól függ majd, milyen
neveltetésű és fogantatású ez az apparátus, attól, hogy - Gramsci szavaival 
római-angolszász-e vagy bizánci-bonapartista (Antonio Gramsci : Passato e Pre
sente, Torino, 1954). Lukács viszont a romantikus I spontán tömegforradalmiságtól
az elit hősök maroknyi csapatának ugyancsak romantikus fogalma felé közeledik.
amely közvetlenül, az apparátus közvetítése nélkül hat majd a tömegekre. Talán
ő volt az első - mint Borkenau mondja -, aki megállapította azt, ami Leninnél
implicit módon volt jelen, hogy a munkússágot egy tudatos, aktív elemnek kell
elvezetnie igazi érdekeihez, s ez mint egy forradalmi élcsapat öntudatos aktusa
ként keletkezik (Borkenau: World Communísm, Ann Arbor, 1962).

A Tdrténelem és osztálytvda.tban kifejtett elmélete szerint a történelem szub
jektuma az a társadalmi erő, amelynek ideológiája a társadalom egészét formálja,
s ennek következtében a konkrét egyetemesség, a totalitás és a kollektív érdek
nevében cselekszik. Gramsci Lukács hegelianízmusát így értékeli: "Úgy tűnik, Lu
kács azt állítja, hogy dialektikáról csak az emberi történet vonatkozásában beszél
hetünk, a természet vonatkozásában nem. Lehet, hogy téved, lehet, hogy igaza van.
Téved, ha állításával dualizmust feltételez a természet és az ember között, mert
ezzel egy olyan természetfelfogásnál köt ki, amely a vallást és a görög-keresztény
filozófiát jellemzi, valamint az idealizmust is, amelynek valójában csak szavakban
sikerül egyesíteni és kapcsolatba hozni egymással az embert és a természetet. De
ha az emberi történelmet a természet történetének is kell értenünk (a tudomány
történeten keresztül is), akkor hogyan választható el a dialektika a természettől?"

(Antonio Gramsci : Filozófiai írások. Kossuth, 1970)

*
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A lélek és a formák megírásának idején - a tízes években - Lukács így fo
galmazott: "Amikor a lélek még önmagában semmilyen mélységet nem ismer,
mely szakadékba csalná vagy úttalan magasságokba űzné, amikor a világot irá
nyító és a sors ismeretlen és igaztalan adományait oszto istenség értetlenül, de
ismerten és közelien áll szemben az emberekkel, mint az apa kisgyermekével, ak
kor minden tett csupán egy jól illő öltözéke a léleknek. Lét és sors, kaland és
beteljesedés, élet és lényeg akkor azonos fogalmak, rnívelhogy a kérdés... a kö
vetkező: hogyan válhat az élet Iényegívé?"

1926-ban, 41 éves korában Lukács eltemette ifjúkorát és nézeteinek egy részét.
De a Történelem és osztálytudat vonzereje és hatása csak növekedett. Megjelenése
után négy évvel az elidegenedésről és főként az eldologiasodásról szóló filozófiai
analízisének visszhangja támadt fel Martin Heidegger híres művében, a Sein und
Zeitben. Sartre egzisztencíalízmusát és Marleau-Ponty munkásságát érzékenyen
befolyásolta az elidegenedés folyamatának leírásában. Az a tendencia, hogy a
szubjektivitás szerepét túlnövessze, arra késztette Lukácsot, hogy Hegel nyomán
azonosítsa az elidegenedést az ,objektiválódás' minden folyamatával. Igy próbálta
kiemelni a történelem árjából az emberi személviség magvát. és ennek elpusztít
hatatlanságát bizonyítani.

RÓNAY GYORGY

MAURIAC
Hangja, ez a "sebzett hang", örökre néma már. De ha egy lemez barázdáiból,

mintegy a síron túlról visszavarázsoljuk: mint életében annyiszor, most is a gyer
mekkorról beszél, műve bölcsőjéről, forrásáról, őstalajáról, meg a gyermekről aki
volt: erről az enfant malheureux-ről, enfant chétif-ről, erről az apátlan legkisebb
fiúról az erős özvegy mellett, aki úgy éli özvegységét. mínt valami szerzetességet,
s uki körül, míg bordeaux-i lakásuk folyosóján föl-alá járkálva a rózsafüzért 0101'

molta, nyilván úgy csetlett-botlott a kis Franccis is, .,szoknyájába kapaszkodva.
melyet brokátnak képzelt", ahogyan majd később egy regénybeli alteregója, az
1921-ben megjelent Le Mal Fabienja kísérgetí janzenistán szlgorú édesanyját a
maga újraídézett, szorongásos gyerekkorában.

"Egy regényírónak született ember gyermek- és ifjúkorában épp elég anyag
van egy óriási mű táplálékául" - mondja a Dieu et Mammon-ban; s ha valakire,
hát őrá áll a megállapítása, noha művére más jelző inkább illik, mint az "óriási",
s ha ő maga - úgy látjuk - nem annyira "igazi", balzaci, tolsztoji, vagy akár
martin-du-gard-i értelemben való regényírónak. hanem csak egy sajátos regény
fajta írójának született is.

A gyökerek, melyek művét táplálják, míndenesetre ide nyúlnak: ezekbe a gye
rek- és ifjúkori emlékekbe és élrnényekbe ; ebbe a világba, ebbe a társadalomba,
ebbe a légkörbe, és - tegyük hozzá - ebbe a morálba, Igaz, Mauriac regényeiben
tolvillan majd Párizs is, de - mint már Edmond Jaloux megjegyezte - inkább
csak fölszíni világával, jobban mondva ennek a fölszíni világnak a kliséivel, azok
nak a "divatos bároknak" a megvilágításában, amelyeket Bordeaux-ból Párizsba
kerülve, mint az Ecole des Chartes átmeneti növendéke látogatott - köztük is
leginkább a Palace des Champs-Elysées-t, ahol - írja majd - a "díványok süppe
dősek voltak, s a bárban olyan fölcicomázott kokottok ittak, amilyeneket ma már
nem látni, mélyen kivágva, ringó mellel, s azzal az üzleties pillantással, amelytől,

erényességem szerencséjére, megfagyott a vérem". Élvvágyó fiatal nők, mohó, za
varos, tigrisétvágyú fiatalemberek, dzsigolók, bárok vendégei, éjszakák élveteg ra
gadozóí es unott pillangói : - ez az a "mondén" Mauriac, akit a legkevésbé érzünk
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meggyőzőnek, mert a legkevésbé mozog a saját talaján; ezek azok a garcons d'ap~

res-querre, az európai dzsessz-korszak párducerkölcsű hősei, akik "semmi mást
nem hajszolnak, csak a pillanatnyi kielégülést", mint "a szerelem sivatagjában"
szomjazó Raymond Courreges, aki büszke rá, hogy egy ideig ő is "a háború utáni
fiúk" közé tartozott, vagy mínt a Tűzfolyam ártatlanságra vadászó Daniel Tra
sis-a - - de milyen gyanús ma már ez az isteni kegyelem környékezte félvilági
ság, s milyen szánalmas csikaszokká koptak ezek a sátáninak szánt fiatal farkasok,
müyen vedlett kulisszának hat ma már ez az egész rnauriaci ,.dzsessz-korszak". a
megpörkölődés minden kockázata nélkül, s a kegyelem eleve nyitva felejtett kis
kapujával a háttérben, az ígazihoz, egy Fritzgerald hitelességéhez képest! "Az iro
dalomban - írja Mauriac a Le jeune homme-ban - minden korban találkozunk
síkerre éhes fiatalemberekkel; a legtöbben sosem várták meg életük végét, aho
gyan Pascal kívánta, hogyelőmenetelükön dolgozzanak. De a legújabbak. úgy
látszik, türelmetlenebbek; az ambícióval kezdik, s ezt nem választják külön a sze
relemtől. Igaz, nagyobb szükségük van zsebpénzre, mint nekünk volt az ő koruk
ban: meg kell keresniük a minden esti koktéljüket l" - Persze nem biztos, hogy
ezek a pillanatnyilag legújabbak valóban türelmetlenebbek a régieknél ; még ke
vésbé biztos, hogy ambíció és szerelem összekeverése az ő találmányuk; ami pedig
a zsebpénzt illeti - hogy ezúttal magunktól se tagadjuk meg azt az élességét, azt
a dweté-t, aminek (tanú rá a Journal, tanú rá a Bloc-notes) épp a moralista és
zsurnaliszta Mauriac volt az egyik legedzettebb gyakorlója korunkban- ami pe
dig a zsebpénzt, s egyáltalán a pénzt illeti: könnyű a pénzszerzés esetleg gyanús
módjai fölött pálcát törnie annak, akinek sosem voltak pénzgondjai. s aki fede
zékül míndíg maga mögött tudhatta a "családi birtokot".

Mauriac maga mögött tudhatta, maga mögött tudta, s éppen ez az ő igazi vi
lága; a bárban legföljebb vendég, aki talán maga is szeretne, ha merne, farkas
lenni néha a félvilág dzsungeljában ; de sokkal bonyolultabb gátlások dolgoznak
benne, semhogy belekóstolna a farkaséletbe; csak nézi, bizonyos romantikával,
mínt egy betévedt idegen, aki végül is elhiteti magával, hogya szegény, és a szó
legvalóságosabb értelmében éhes bárlányok ruháján az ócska flitter igazi gyémánt.
Ezért érezzük ma már ezt a világát többé-kevésbé meghervadtnak, ezeket a fé
nyeit álfényeknek, és ezeket az alakjait mesterkélteknek. Sehol nem ütközik ki
ugy, mínt effajta regényeiben. egyrészt a kegyelem romantikája, másrészt a vissza
élés az atmoszférával: az tudniillik, hogy az író, kétségkívül nagy mesterségtudás
sal ugyan, a jellemábrázolás réseit a légkör sűrítésével tölti ki. De bármennyire
sűrítí : ez a gipsz előbb-utóbb kipotyog,és menthetetlenül előtűnnek az orvosol
hatatlan rések. Amiken persze nem segít végül a kegyelem deus ex machmája
sem. Gondoljunk a Tűzfolyamra, melynek megoldása - kivált a nem beavatottak
szemében (de a regényt mégsem csak beavatottak használatára írjuk) - már-már
a misztifikáció határát súrolja; vagy gondoljunk Az éjszaka végére, rnelyet Sartre
szedett ízekre annak idején, elejétől végéig igazságtalan, és ugyanakkor, sajnos,
majdnem elejétől végéig találó kritikájában.

De mindezzel még lesz alkalmunk foglalkozni; egyelőre térjünk vissza oda,
ahonnét kiindultunk: a forráshoz, a gyermekkorhoz És színteréhez. Oda. ahol az
író igazán, és vitathatatlanul otthon van: Bordeaux-ba, ahová a fiatalon előzvegyült

anya öt gyermekével behúzódott, s ahol a gyermek és ifjú Mauriac élt, a nagy
anyai ház harmadik emeletén. Ez a város súgja neki a Commencements d'une vie
önvallomásának lapjain: "Minél különbözőbb lesz majd életed attól, amit én nyúj
tottam neked, annál élesebben domborodom ki benned; és ne reméld, hogy ez
vagy az az alak, aki ma foglalkoztat, beléphet művedbe anélkül, hogy átmenne
rajtam: előbb magamhoz kell vonnom, magamba kell olvasztanom; az én légkö
romben kell életet kapnia: az egyetlenben, ahol nyomorúságos alkotásod életre
születik."

Mert minden, ami nem ebben az anyaméhben alakul, többé-kevésbé csonka
lesz. "Bordeaux (és ezzel a névvel művem egész anyagát jelölöm) - írja ugyan
ott - végül is magába nyeli, amit a mindennapi valóság nyújt nekem; minden,
a jelen szuggesztiójának köszönhető mű elvetél, ha nem ébreszt megfelelést az én
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benső Bordeaux-mban. A mindennapí ihletek csak akkor érnek valamit, ha eről

tetés nélkül áttevődnek az én elrnúlt :napjaírnba." S ugyancsak ott: "Bordeaux tör
ténete testem és lelkem története." Amikor mint regényíró, alászáll önmagába tá
jakat és alakokat 'keresni, "nem a Champs-Elysées-t vagy abulvárokat találom
ott - mondja - és nem is Szajna-parti barátaimat és barátnőimet, hanem a csa
ládi birtokot, az egyforma szőlőket, az egyhangú lande-ot, a sivár külvárosokat,
amint a kollégiumi omnibusz párás ablakán át fölrémlenek ; alakjaim sem azokhoz
a szépasszonyokhoz hasonlóknak születnek, akiknél történetesen vacsorázom, és
nem is azokhoz a férfiakhoz, akiknek a szavait hallgatom, hanem falusi nagyszü
leimhez, pusztai unokatestvéreimhez, ehhez az egész vidéki faunához, melyet' egy
kor, mint gyöngécske gyermek, olyan figyelmesen kémleltem." Bordeaux, mintegy
előrelátóan a jövőre, "eltöltött - vallja - groteszk és kedves arcokkal, tájakkal,
benyomásokkal, élményekkel, egyszóval míndennel, amire szükségünk van ahhoz,
hogy írjunk." Végül - utolsó ídézetül a Commencements d'une vie-ből: - "Nekem
köszönheted - mondja neki városa -, hogy mosolyogsz, ha megkérdik: megvan-e
már az új regénytémája ? Mert csak egyetlen térnád van: a kettőnk, jómagam és
tenmagad vegyüléke, és ez kimeríthetetlen; könyveid úgy szakadnak ki ebből, mínt
a napok egy cslllagködből."

Ha valóban forr (és nemcsak mímelí a forrást, mint némely fáradtabb írásá
ban), itt forr a szenvedély pokla: a kapzsiságé. bírvágyé, önzésé, sokféle családi
zsarnokságé, a nagy szőlősgazdák anyagias kegyetlensége, a kárhozatnak ez a si
vár, jeges tüze egy rídeg világban, ahol egy-egy család annyit számít, ahány hek
tár szőlője, ahány szál fenyője van, s ahol ugyanegy, kétarcú bálvány - rang és
vagyon - védelmében keveredik a fenyőkből csapolt gyanta meg a templomban
elfüstölt tömjén illata. Itt él Thérese Desqueyroux : Argelouse-a azonos azzal az
isten háta mögöttí Jouanhaut-val, amely Mauriac anyai ágon való őseinek már rég
maiorra kopott háza és birtoka volt; itt, Malagarban, Mauriac kastélyában, az ő

íróasztalán, az ő dolgozószobajában írja naplóját és élete számadását a Vipera
fészek hőse (rnert ez az a vidéki ház, attéve regényei "józan varázslatába", ahol
- mínt a Journal egyik jegyzete mondja - "annyi hőse szeret, szenved és hal
meg magányosan"); és errefelé van - utolsó példának - az atriste maison
iangonaise is, amelyben korán elhalt apjának anyja élt, s amely a Génitrix (ma
gyar címmel Anyaistennő) színhelye : a 1,aste demeure mal [ermée, melyet meg
megremegtetnek a Bordeaux-Cette-i vonal elrobogó gyorsvcnatai, úgy, ahogyan a
szerencsétlen Mathilde hallja haldoklásában, s ahogyan másnap a nvomorult Fer
nand is, a zsarnok anya áldozata, a maga epigon zsarnokságának áldozata fölött
virrasztva, s egy hideg arc érintésére először érezve meg gyümölcstelenül elszá
radó életében, mít jelent szenvedni másért, a másik hiánya miatt.

Bordeaux, ez a tág és jelképes Bordeaux, Bordeaux és vidéke, Landes, Giron
de, a Garonne tája, és maga a város, merev kasztjaival és mohó gazdagságával: ez
adja Mauriac színtereit, alakjait, légkörét: ez adja témáit, regényeinek drámai
alapképleteit is. Legszebb művei: csupa "bordeaux"-i történet és tragédia. Igy
1922-ben A könyörületes csók (Le baiser au ~épreux): a szánalmas .Jean Péloueyrc
és a gyönyörű Noémi házassága, mert ,.egy Péloueyre fiút nem kosáraz ki az
ember", ez az undorban és megaláztatásban vergődés a megszépítő halálig, amely
végül csak a rabság meghosszabbítása az özvegy számára, hiszen a számító após
végrendelete eleve bezárta előtte a szabadság minden ajtaját: - Mauriac első

valódi sikere 1922-ben; - vagy a következő évben a másik siker, a Génitrix, mely
nek lényegét így foglalja össze a Le 1'omancier et ses personnages-ban: "Ahogyan
növekszik, a zsarnok-gyermek lassankint maga is rabszolga-anya rabszolgája lesz;
nem bír meglenni többé áldozata nélkül; gyötri, de ki van szolgáltatva neki. Ez
mindennapi dráma Franciaországban, különösen az ország déli részén: ezt mond
tam el a Génitrix-ben." Ilyen "mindennapi dráma" a Désert de l'amour-é is, me
Iyet Charles du Bos remekműnek tartott: nemcsak apa és fiú elidegenedésének
története, nemcsak a Le [eune homme-ban leírt, jellegzetesen XVII. századi csen
gésű maximának az illusztrációja, hogy "ce sont les passions des peres qui les sé
parent de leurs enfa.nts", vagyis az apákat a szenvedélyeik választják el fiaiktól;
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hanem maga a város is, a nyomasztó polgári légkör, amelyben az emberek mintegy
önmaguk mélyére temetve élnek és a maguk csődjéért azzal kárpótolják magukat,
hogy más, látványosabb és viharosabb csődoknyomorult hősein és hősnőírt botránkoz
nak; - ilyen "mindennapi dráma" pereg előttünk a Viperafészekben is, melyet ugyan
csak Du Bos "a katolikus regény nagy teljesítményének" nevezett: elidegenedő

házastársak, szívek rettentő üressége, a gyűlölet szivós tehetsége, kuporgató önzés
és az örökséget leső gyermekek gátlástalan gonoszsága; - - ilyen "mindennapl
dráma" T'hérese Desqueyroux-é is: mintha ez a föld, ez a táj, ez a légkör termé
szetes kiválasztással tenyésztené ki a valóságos és virtuális méregkeverőket. akik
végső soron nem is tudják, miért ölnek, és tettükben éppen ez a Iegiszonyúbb és
a legtragikusabb. s egyben a .Jegbordeaux-íbb".

Bordeaux-i különben a mű - .4 méregkeverő fogantatása IS. Ezt olvassuk
róla a Le rOJnancier et ses personnages-ban: "A regény forrásai közt volt kétség
kívül tizennyolc éves koromból egy látomásom egy tárgyalóteremről meg egy so
vány méregkeverőnőről, csendőrök között. Emlékszem a tanúvallomásokra, föl is
használtam a hamis recept történetet, melynek révén a vádlott a márget szerezte.
De itt meg is áll közvetlen kölcsönzésern a valóságtól. Avval, amit a valóság nyújt,
egészen más és bonyolultabb alakot szerkesztek, A vádlott motívumai valójában
sokkal egyszerűbbek voltak: mást szeretett, nem a férjét. Semmi közössége nincs
már az én Therése-emrnel, akinek éppen az a drámája, hogy maga sem tudja, rni
vitte a bűnös tettre."

S ehhez mindjárt idézhetjük azt is, amit Edmond Jaloux írt tanulmányában
- Mauriac romancier - erről a regényről : "Vannak természetek, akiket megszé
dit a bűn, akik képtelenek ellenállni neki. Ez 'I'hérese Desqueyroux magyarázata.
Ennek ellenére van ebben a némileg teológiai fölfogásban valami nem tudom mi
féle gratuit elem, ami engem feszélyez. Lévén szó lélekt.ani regényről. meggyő

ződésem, hogy jobban szeretném, ha Mauriac még egy fél lapot irt volna, és ezen
megmagyarázta volna, hogyan jut el hősnője az első lépéstől a másodikig.'

Gratuit elem: - jegyezzük meg a szót. Mert legvégül mégiscsak ez a centrális
kérdés: a kegyelem, amit - akár negatíve, mint hiányt, akár pozitíve, mint mű

ködő tényezőt - Mauriac valóságnak vall, és mint hivő, másnak nem is vallhat,
s ami ugyanakkor mégsem inkarnálódik nála eléggé a valóságba, a természetbe,
hanem megmarad többé-kevésbé valóban "gratuít elemnek", vagy rosszabb esetben,
egyszerűen az actíon gratuite szarepét tölti be. S ha valahol, hát itt rejlik Mauriac,
és egyáltalán az úgynevezett katolíkus regényíró problémájának lényege: az, amit
1933-ban megjelent Mauriac et le pTObléme du, romancier catholique-jában, ha a
rá általában jellemző bőbeszédűséggel, folytonos lelki hőmérésekkel, és bizonyos
precizitással is, Charles du Bos boncolgatott.

Jelentős kritikus műve persze nemcsak arra vet világot, akiről szól, hanem,
bár önkéntelenül, legalább olyan mértékben arra is, aki írta Igy van ez a jelen
esetben is. Nem lenne nehéz kikeresni Du Bos Naplójábó] azokat a részleteket, ahol
leplezetlenül kifejezésre juttatja idegenkedésót a tomizmustól, amely - rnondja 
mindig az etre kategóriáiban gondolkodik. a létet, a meglévőt. szemléli, szemben
a létesülővel. a deveni'r-rel, ami a műalkotás par excellence kategóriája, legalábbis
a Henri Bremond-i esztétiko-rnísztrka, vagy misztiko-esztétíka szellemében, mely
hez a húszas évek Du Bosja a maga Goethéből vett, bár a goethei igazságnak is
csak egyik felét jelentő "alles ist Gefühl"-jével oly veszedelmesen közel állt. Most
azonban már 1933-ban vagyunk, a fejlődésnek azon a fokán, amikor Du Bos már
tudja, hogy a Gefühl lápjain és szakadékai közt mindenképpen szükségünk van a
goethei dialektikus egység másik elemére is, az értelemre.

. Minderre koronatanúnak magát Mauríacot idézi; és ezzel az idézettel ismét
Bordeaux-ban vagyunk, annál a másik örökségnél. amely voltaképpen nem egyéb,
mint - mondhatnánk - az elsőnek, a "társadalminak" a spirituális arca. "Bo
csánatot kérek a marianitáktól, akik neveltek - olvassuk Mauriac Dieu et Mam
mon-jában -, de tanúsítom, hogy 1905 táján a vallásos nevelés jóformán a sem
mivel volt egyenlő; két óra hetenkint, aminek sem a tanárok. sem a diákok nem
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tulajdonítottak különösebb jelentőséget... Ezzel szemben tanáraink kitűnőerr ér
tettek hozzá, hogy a nap minden .percét átjáró égi atmoszférával árasszanak el
rninket ; nem katolíkus értelmeket formáltak, hanem katolíkus érzékenységeket" :
pas des intelligences catholiques, mais des sensibilités catholiques. Pedig - jegyzi
meg erre Charles Du Bos - "a katolicizmus számára talán nincs is alapvetőbb,

sürgősebb, bonyolultabb és kényesebb föladat, mint katolikus elmék formálása ...
A mi értelmünket - folytatja -' sosem formálták katolikus módon; a vallás,
akárcsak a filozófia terén, magunknak kellett formálnunk és tanítanunk magun
kat, mégpedig életünk közepén... és sokan. nagyon sokan vagyunk katolikusok,
akik anélkül halunk meg, hogy igazában pótolni tudtuk volna annak a nevelte
tésnek és oktatásnak a hiányosságait, amelyet minden hatékonyság nélkül kaptunk."

A gyermek, a kamasz Mauriac, ez az enfant chétii, ez a rendkívül érzékeny
és sebzékeny ifjú az efféle alkatok természetes szomjúságával és készséggel tá
rult ki a liturgia minden "bűvöletének"; és pszichológusok a megmondhatói, milyen
kárpótlásokat és illúziókat jelenthetnek ezek a bűvöletek egy-egy olyan félénk és
sóvár ifjúnak, amilyen Mauriac lehetett, ráadásul egy olyan polgári atmoszférában,
amelynek rnorálja egyenlő a szexualitás elfojtásával, s amelyben a bűn fogalma
veszedelmesen azonosul a test fogalmával; - s azt is nagyon jól tudják, mílyen
könnyen játszik egymásba ezekben a bűvöletekben a mámoros áhítat és a szo
rengő érzékiség. A fiatal író ezzel a hanggal jelentkezett az irodalmi világban: első

verseskötetéből ez a nem éppen friss illat árad, a kissé hervatag oltári virágoké.
rnelybe bele-belevegyül a "romlás virágainak" nem is annyira az illata, mínt in
kább illatának ábrándia. A Dieu et Mammon-ban olvassuk: "A vallási érzelmes
ség könnyű gyönyörüségei diktálták a Les mains jointes verseit. Úgy léptem be az
irodalomba, mint sekrestyék kerubja, kisded orgonámon játszva. Ezért figyelt föl
Barres erre a színtelen énekre: mint elképesztő varázsló, észrevett benne valami
kába érzékiséget", une note [olle de volupté.

Ma már - folytatja múltját kommentálva az író, és ez a ma a húszas évek
végét jelenti: akkor, 1929-ben jelent meg a Dieu et Mammon - ma már a kato
licizmus minden érzelmes eleme iránt bizalmatlan vagyok. Gyanakvással tölt el,
ha bármilyen fölséges vallási megíndultságra hivatkoznak. Teljes szívemből kívá
nom a ,vallás vigaszát', de tudom, milyen áron kell megnyernünk. Ismerem ezt a
békét a szenvedésben, és azt is, hogy a múlt mocskok mennyi keserűséggel hatják
át a jelen kegyelmét."

Ki ne hallana ki ebből az utolsó mondatból egy másik [olle note-ot: a jan
zenizmusét? Itt van az, amire Du Bos célzott: a szolíd doktrina hiánya. Mondjuk
- ismét azzal a kíméletlenséggel, amire maga Mauriac adott példát -, hogy
művében, világában és szemléletében egy jellegzetes - és jellegzetesen polgári 
kamaszkori trauma állandósult, a test föloldatlan bűntudata. amit észrevétlenül
katolikus létélménye középpontjába csúsztatott és oly módon abszolutizált egyál
talán a keresztény életélménnyé. hogy penetráns [anzentzmusától még közvetlen
barátai is megriadtak? Ez volt az az - André Billy ösztönzésére a Nouvelle Ret'ue
Franc;aise számára Bossuet - kommentárul írt - Souffrances du chrétien, amelyből

aztán, enyhítve (bár ez nem sokat változtat a Tényegén) Soufframces du pécheur
lett, már nem általánosságban a keresztény, hanem leszűkítetten a bűnös szenve
dése; dehát nem eleve búnös-e Mauriac világában minden, ami testi, ami érzéki
vágy, vonzalom, tett, kapcsolat? Hiába olvassuk a Soutirances ellensúlyául írt
Bonheur du chrétien-ben a test szép himnuszát: "Emberi test, Lélek temploma,
ki föltámadsz az utolsó napon. Testi katedrális, melyben az Úr Teste nyugszik; és
ha szentségi jelenléte el is enyészett, a húsból való szív, ez az élő vigasz, őrzi le
nyomatát: létezik egy fizikai állapota is a Kegyelemnek" - hiába olvassuk:
Mauriacnál ez a kegyelmi állapot legföljebb csak "az éjszaka végén" következik
el, amikor már megszűnt a testben az élet.

Senkit nem olvasott annyit fiatalságában, mint Pascalt, és senki olyan életre
szólóan nem hatott rá. Tőle tanulta meg, hogy "a keresztények Istene mindent
követel"; tőle azt a janzenista tévtant, amit ő viszont "félelmetesen evidensnek"
talált: hogy Isten "nem adja meg a magáét a testnek, s természet és kegyelem két
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ellenséges világ". Érthető, ha majd arra a teilhard-i optimizmusra, amely nem
más, mint a Teremtés dicsérete, első válasza az ingerült elutasítás lesz; mindaddig,
amíg - 1961-ben az egyházban végbement fordulat hatása alatt, mely alapjaiban
rázta meg egész janzenista teológiáját, s egy kissé már az öregkori irások szép re
zignációjának hangnemében is - ki nem fejezte kételyét a maga "lappangó [anze
nízmusának manicheizmusában", s revízió alá nem vette addigi hitét a Gondvi
selésben; mert - írja - "abban nem elég úgy hinni, míntha csak külön-külön az
egyes lelkek benső életében tevékenykednék; meg kell tanulnunk, hogy meglás
suk és tiszteljük az anyag evolúciójában és az élet fejlődésében is".

De addig, és még sokáig, "negatív tételű katolikus regényeiben", ahogy Eck
hardt Sándor oly találóan nevezte őket, a Gondviselés majdnem mindig csak mínt
egy a fonákjára fordultan működik: a bűnben. Az ő hősei a vizet - az élet vi
zét - nem azzal ismerik meg, hogy - akármilyen kis kortyot is '- de isznak
belőle, hanem a szomjúságukon át. Persze az is igaz, és "bordeaux-i viszonylat
ban" sokszorosan igaz: ebből a pohárból annyi álszent szív, annyi hipokrita száj
ivott és iszik, annyiféle gyanús szándék és érdek fertőzetével. hogy a "formájából
kivetkőztetett Arcot" néha inkább lehet megsejteni egy gyűlölettől üregesre mart
szív szomjú poklában, mínt a meggyalázott Ital zavaros tükrében.

Hogy a bűnös, akit tűzesre éget a szenvedély, közelebb lehet Istenhez, mínt a
se hideg, se meleg közömbösök? Hogy átélni valamit, ha negatíve is: Istent a
hiánya szornjúságában, a lázadás lángjában, vagy a tagadás indulatában, több és
élőbb kapcsolat, mint sehogy sem élni át, mínt beérni üres formákkal, társadalmi
álarcokkal és azzal a bien-pensant konforrnizmussal, amely ellen Mauriac olyan
élesen foglalt állást? Ez nyilvánvaló; és aligha kell szót vesztegetni rá, mit jelen
tett Mauriac éppen ezzel a konformista, szértában gyártott és az ártalmatlanság
sokszoros írnprimáturával ellátott, de irodalomnak alig nevezhető keresztény "iroda
lommaI" szemben. Vitathatatlanul igaza van a Dieu et Mammon soraínak: "A ke
reszténység nem tűri a középszerű szíveket... Egy középszerű keresztény nem tart
ja meg a kereszténységből. csak a negatívumot: megtiltja magának azt, ami tilos,
mindíg visszavonulóban van, míndig az elutasítás álláspontján; vagy pedig bűnös,

aki elrejtőzik, meg akarja téveszteni a világot, s hozzászokik az álarchoz. Boldog,
aki egy ugrással átlendül a szakadékon és a túloidaion teljes szentségben szökken
talpra: a közbülső állapot nem ér semmit." És igaza van: a kereszténység valóban
nem tűrt "a középszerű szíveket" - amennyiben csak ezekről van szó: az úgyne
vezett "polgári kereszténységről", a lagymatag, formalista és hipokrita vallásosság
ról. De vajon valóban csak erről van szó? Nemcsak kimondva, megfogalmazva,
hanem hallgatólagosan, egy regényvilág univerzumában is csak erről, és csak
ezekről?

Mert mintha ebben a mauriaci világban túl sok volna a kivételes sors, lélek,
elem, mozzanat. Ez a világ talán a kelleténél élesebben forog a szeritség-bűnösség

dialektikáján; a világítás talán nagyon is szűkre van mérve, akár egy színpadon
- és nem véletlenül mondom, hogy "akár egy színpadon' (mert legtöbb regénye
úgy hat, mint sebes előadás egy benső színpadon, a saját lelke színpadán, a maga
gyújtotta benső lámpák világításában); a végletes alakok és helyzetek mellett rnint
ha a kelleténél kevesebb figyelmet szentelne annak a bizonyos másik .Jcözép
szemek", annak az óriási többségnek, amelyben nincs, legalábbis látszatra, semmi
kivételes, semmi rendkívüli; amely jó a maga szerény, szürke médján és rossz a
maga jelentéktelen, szűrke bűneivel; amelynek nincsenek démoni szenvedélyei, de
kegyelmi elragadtatásai sem - pedig ez a "szentek seregének" dandárja. Ismeri
egyáltalán a bűn pokoli vöröse és a kegyelem fehér izzása kőzt ezt az alázatos
halványszürkét? Azokat, akiket nem gyötör a tourment il. la fois sexuel et méta
physiqiLe, amit Edmond Jaloux oly jellemzőnek tart a' rnauriac-í világ alakjaira;
akiket mindenesetre nem ilyen látványosan gyötör, vagy akik nem csinálnak ilyen
nagy ügyet ebből a gyötrelemből. nem érnek rá ilyen nagy ügyet csinálni belőle,

mert más dolguk is van a világon, mínt szaladni a szenvedélyük után?
A Le romancier et ses personnages-ben kitér arra a szemrehányásra is, hogy

nem beszél a népről. De, mondja, mínek veszödnék olyan környezet leírásával,
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amit nem ismer? "Valójában nagyon kevéssé fontos - idézem -, hogy egy herceg
nőt, egy polgárnőt vagy egy vásári árusnőt viszünk-e színre ; a lényeg az, hogy
megragadjuk benne az emberi igazságot ... A megragadandó emberi, ez a földalatti
réteg egy nagyvilági életből éppúgy tölsztnre emelkedik, mínt egy szűkösködőből.

Mindegyikünk ott ás mélyre, ahol születctt s ahol élt." És ez az utolsó monclat
szép is, igaz is; pontosabban van benne sol, igazság. Az egész azonban hamis;
mert bizony döntően fontos, hogy ki az és honnét való az, akit "színre viszünk"
.(és megint szinre, ezúttal arra él színpadra, ami a mauriac-i regény); nincs vérité
humaine absztraktan. a racine-i dráma gyönyörű preparátumában akkor, ha re
gényt írok: a föld alatti réteghez csak a föld rétegein át jutha lunk hozzá: s egy
hercegnő máskent szeret vagy gyűlöl, mint egy polgár-nő vagy egy kofa. nem -rnintha
más minőségú ember volna az egyik és más a másik hanem mert egyik is, másik
is, más földbe van ültetve, más szociálls környezetben él. Eszemben sincs számon
kérni Mauriacon a "népi anyagot" ; csupán azt vélem kihallaní világos és becsü
letes vallomasaból, hogyegyszerűen nem ismer valamit: egy egész emberi vilá
got, a rendkivüli, vagy rendkívülivé avatódó mellett és alatt - vagy nem egyszer
fölött '?-- azt a bölcsőtől koporsóig szurkét, amely azért nem kevésbé talaja a
kegyelemnek és nem kevésbé hordozója Isten szándékainak.

Talán ezért is nem találni meg núla (és ezért nem látja meg, vagy ha mégis,
azért nem meltányolja) a kegyelemnek azt a csöndes, egyszerű, föltűnés nélküli
Iolydogálását, mendegélését, cheminement-ját, ami igazában a ..rendes" és általá
nos, végig a megváltott névtelen milliókon ; a terrnészettolötti szerény és türel
mes működését a természetesben. köznapiban, egyszerűben. atlagosban, életünk
egészen közönséges gesztusaiban és eseményeiben. Azokban a parányi. fáradhatat
lan gesztusokban, amelyekkel ezek a szürkék és névtelenek - éppen megfordítva,
mint a pascali lecke mondja - napról napra maroknvi kis földdel a természet és
kegyelem közt i szakadékot próbálják betölteni; készíteni magukban - mint a Ke
resztelő mondja - az Úr útjait, dombok lehordásaval. gödrök feltöltésével ; nem a
nagy ugrás mesterrnutatványával, hanem ezzel az alázatos kubikosmunkával ...

A T'Üz.folyamban említi Mauriac, ott. ahol Gtsele a bukásán gondolkodik, cette
passion chrétienne de l'examen de conscience. De a lelkiismeretvizsgálatnak ez
a szenvedélye egyáltalán nem hitelesen keresztény: ez inkább Janzenista és ma
nicheus szenvedély. A hiteles kereszténység, éppen ellenkezőleg, nagyon jól tudja,
mennyí veszedelem rejlik ebben a szerivedélyben. ebben a burkolt mazochizrnusban,
a sebek folytonos fölvakarásában a frissen csorduló vér látványának gyönyöréért.
s abban, hogy valaki - mint Yves Frontenac, ez a Mauriac-alteregó, oly egybe
hangzólag a Souiirance du chrétien szavaival - csak a szenvedésben képes ér
zékelni a szerétetet. Ki tudja itt majd megállapítani a határt a mások szeretete és
a sajat szenvedésünk élvezese közt? Ki tudja, meddig lelkiismeretvizsgálat a lel
kiismeretvizsgálat, s mikor kezdődik avisszaidézés bűnbánatba álcázott bűne,

szenvedésbe csomagolt kéje? Mi a szenvedés orvossága? Tudatosítani a szenvedést,
gyönyörködni tudatos szenvedésünkben: íme Yvcs Frontenac receptje, az ifjú
Mauriac receptje: aimel' a se reaarder «ouiirir, ahogy a Commencements d'une
l'Íe bevezetése mondja, Jellegzetesen barres-i recept, és ez a janzenista melletti
másik, a janzenistával olyan jól megférő örökség: Sentir le plu.s possibLe en s'ana
lysant le plus passible - a lehető legtöbbet érezni a lehető legtöbb önelemzés út
ján. "Ezt tettem,' amióta csak az eszemet tudom" - vallja Mauriac; a maga mód
ján ezt teszi Gisele is. Az igazi keresztény "szenvedély" azonban nem ez, hanem
a Szalézi Szent Ferenc tanácsolta passer autre: ha elestünk, fölállni és tovább
menni. Lehet. sőt biztos, hogy megint elesünk. De legalább egy lépessel tovább.
"Ahányszor kellett, ahányszor kell, fbikapaszkodik a lejtőn a következő pontig,
ahonnét újra lezuhan, mintha semmi más dolga sem volna a világon - mondja
Thérese Desqueyroux Az éjszaka végében -, kitépni magát a mélységből és vissza
csúszní a mélységbe újra, s újra összeszedni magát, ki tudja hányszor; éveken át
nem tudatosult benne, hogy ez sorsának ritmusa." Oe a sors keresztény ritmusa
nem ez; igaza van Sartre-nak; az ember nem svábbogár, újra meg újra nekiru
gaszkodva egy meredek falnak, s újra meg újra visszaesve, menthetetlenül ugyan-
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oda, ahonnét indult. Nem falra kapaszkodunk; legföljebb kifelé egy kráterből a
perem világossága felé. Lehet, hogy vísszacsúszunk, de törekvésünk annyí vhomo
kot perget alánk, hogy míndíg valamicskével magasabbra.

Persze, mindjárt más a dolog, ha az író a kellő pillanatban közbeavatkozik és
visszalök. Vagyis fölmerül a sartre-i vád: a szabadság kérdése. Tudom, illetlenség
egy író metaforikus megfogalmazásaival visszaélni; de végül is minden rnetaforí
kus fogalmazás a fogalmazóját jellemzi. Idézni fogom a ILe romanc-ier et ses per
sonnages-ból a Viperafészekre vonatkozó szakaszt: önkéntelen, áruló vallomás ez
arról a közbeavatkozásról. amellyel Mauriac hőseit, hősei sorsát, hősei szabadságát
kezeli. A regényíró számára, mondja, csodálatos gyönyörűség harcolni "rossz" hő

seivel. Ezek az alakok keményen ellenállnak, védekeznek; de a regényíró végül is
kényszeritheti őket, hogy fölfedezzék a lelküket: megmentheti, anélkül hogy el
pusztítaná őket. Ezt próbálta megvalósítani a Viperafészekben.

Nyomorúságuk mélypontján, folytatja, szép rávenni ezeket az alakokat arra,
hogy kissé fölemeljék a fejüket. Szép kézenfogni őket, kicsikarni belőlük a magá
nyos ember jaját - mesterkéltség, épületes célok nélkül, csak mert a legrosszabb
teremtményben is ott lappang az eredeti láng, "A Viperafészek - s itt szó szerint
idézem - látszólag családi dráma, alapjában azonban egy főlemelkedés tör
ténete. Igyekeztem egy sáros sors útját fölemelni és a tiszta fölszínre hozni. A re
gény akkor ér véget, amikor visszaadtam hősömnek, a sötétség fiának, jogát a
fényre, szeretetre, egyszóval Istenre."

Kényszeríteni, kicsikarni, főlemelni, jölszínre hozni, visszaadni. A fogalmazás
legvégül mégiscsak egy viszonyt tükröz: azt, amiben Mauriac a hőseivel áll. Kény
szerít, kicsikar, fölemel, főlszínre hoz, visszaad. Beleavatkozik nemcsak a jellem
fejlődésébe, hanem a kegyelem munkájába és - elveszi a kegyelem szabadságát -,
Isten néma szándékait az író kimondott szándékaival helyettesíti.

Sartre ezt a kimondást is fölrója neki, és sajnos, joggal. Jó esetekben a stílus
bűvöletében észre sem vesszük; fáradt esetekben lehetetlen észre nem venni. Azt,
hogyan sétál a tudatok közt, egyikből a másikba, a hőséből a sajátjába, mínt Sartre
mondja; azt - fogalmazhat juk meg egyszerűbben -, hogyan adja a saját gondola
tát, ítéletét, sors-fölfogását hőse szájába, hogyan sugallja agyába, hogyan beszél
voltaképpen ő a hős helyett, a saját tudatából. tudva olyasmit, amit a hős nem
tudhat; együtt olvassuk - sokszor gyanútlanul, néha kissé megütközve - a szö
véget és az instrukclót.

Ez egyrészt abból következik, hogy ezek a regények lényegükben nem regények,
jobban mondva olyan regények, amelyek igazában drámák. klasszikus, racine-i
tragédiák, színpadí preparátumok, melyekről minden epikai nehezéket eleve le
metszett egy finom és éles írói szándék kése; különleges, sajátos (alighanem sajáto
tos francia) típusa ez a regénynek, annak a - mint mondani szeretik - lélektaninak,
amelynek Mauriac kétségkívül a legnagyobb mestere. Következik másrészt egy
sajátos regényírói magatartásból, "nekiülésből", abból a másik "színpadszerűségból",

amelyre már céloztam : hogy Mauriac ezeket a drámált mintegy a maga benső

színpadán játszatja le; így a "történet" objektív igényei sajátos módon kevered
nek, és előbb-utóbb alá is rendelődnek, e belső színpad lírai (és rosszabb esetekben
doktrinális) igényeinek. A regény nem annyira "történik", mint inkább "rendez
ve van".

Végül következik talán - burkoltan, áttételesen - Mauriac szabadság-fogai
mából, illetve szabadság-élményéből.de úgy is mondhatnám, hogy szabadság-teoló
giájából, és annak szükségszerű, a cselekmény és jellem forrnálásátg, struktúrájáíg
lehatoló mechanizmusából. Hogy míről van szó, azt ismét egy idézettel próbálom
érzékeltetni, a Dieu et Mammon-ból. "Keresztünk foglyaként születtünk. Semmi
le nem tép e bitóról, de a magamfajta keresztények sajátsága, hogy azt hiszik,
leszállhatnak róla; s valóban le is szállnak; és ennyiben szabadok; visszautasít
hatják, eltávolodhatnak tőle, elfeledkezhetnek a titokzatos szálakról, melyek hoz
zá kötik őket, de annyira kinyúlnak, hogy ha az ember hátranéz, már nem is látja
a szörnyű jelet az égen. Megy, megy, míg egy akadály meg nem állítja, míg vala
mi meg nem sebzi a szívét; akkor megbotlik, leroskad. És bármilyen messze kalan-
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dozott is, a kötelek újra visszavezetik, meglepő erővel; s íme Ujra ott van, irgal
masan odavetve a fára. S ő ösztönszerűen kitárja karját és odanyújtja gyerekko
ratól átszúrt kezét-lábát."

Gyönyörű szöveg, varázslatos szöveg. De le kell ráznunk a varázsát. Ki szü
letik stigmatizáltan ? Ki az a szent, aki nem útközben kapja meg a látható vagy
láthatatlan sebhelyet? Gyönyörű szöveg, mondom; és a mauriaci sorsok jellegzetes
terve. A sorsokat azonban inkább követni, mintsem tervezni kell a regényben. A
dráma az eleve elrendelés műfaja, de a regény hősei nem születhetnek eleve fo
golynak, még a keresztjük foglyának sem. Hadd idézzem Babitsot, egy strófáját,
mely kétszeresen is érvényes itt. Az elbocsátott vad igazán szabad: örv van ugyan
rajta, "jelül", de póráza nincsen. Istenhez ne rugalmas kötelek vezessenek vissza,
hanem valóban, mínt Babits mondja, a szabadság. És a regényhősnek se legyenek
kötelek a lábán, melyeket egy adott pillanatban a regényíró - Isten helyett 
meghúz. "Nem hiszek az elrendelésben" - hirdeti Babits, ahogy "rossz gégéjéből

telik", (s milyen hasonló ennek a két, rokon mód "rossz gégének" a hangja, ez a
fuldokló artikulálás, ez a pécről percre vívott kínos küzdelem a kimondott szóért,
ez a hosszan vonagló, légszomjas staccatókkal meg-megszakított dikció) - - nem.
mondja Babits:

Nem hiszek az Elretulelésben,
mert szabad vagyok: oly szabad,

mint cl bolond bogáncs a szélben

vagy vad bozót között a vad.

,.Vezessen Hozzád a szabadság!"
így kél'em olykor, aki vár,
mert nem annak kell az imádság,
ki Istent megtalálta már.

Hadd idézzem még egyszer a Dieu et Mammon-t. "Ha a regényírónak van
létjoga a világon - mondja - az elsősorban ez: megmutatni a legnemesebb és
legmagasabbrendű lényekben azt, ami Istennek ellenáll, amiben rossz rejlik, ami
elkendőzi magát; és megvilágítani a mi szemünkben bukottnak tűnő lényekben a
tisztaság titkos forrásait." De a regényírónak nem csak ez, és nem ez az elsődleges

létjoga; és az sem biztos, hogy a regény egyetlen tárgya - ahogy a klasszikus
esztétíkák mondták - "az emberi szív", vagy - amint Nelly Cormeau írja kissé
túlpiperézett Art de Fran~ois Mauriac-jában - a "szociális én" mögőtt és rovására
a "magánvaló lényeg" (hiszen egy regényhős a "magánvaló lényeget" nem is
hordhatja másutt, mínt a "szociális énjében") ; végül még kevésbé biztos, hogy
egy regény igazi hősének, ahogy a Le Mal végén olvassuk, a kegyelemnek kell
lennie, legalábbis úgy, ahogyan Mauriac sejtteti: "Miféle művész merné elkép
zelni - kérdezi - e misztikus főhős útjait és fortélyait? Ez szolgaságunk és nyo
morűságunk: hogy hazugság nélkül nem tudjuk festeni, csak a szenvedélyeket."
De a regényben nem valamilyen misztikus főhős útjait, s ráadásul fortélyait kell
elképzelni, hanem emberek útjait és sorsát kell ábrázolni, a saját belső törvényeik
szerint: a folyamatot, a saját sodrával; s a kegyelmet ebben a folyamatban, ezek
ben a sorsokban kell érzékelni, fortélyok nélkül, beleinkarnálódva a természetbe.
Es nem csak a szenvedélyek trapézugrásaiban és ámokfutásaíban; mert azért mást
is tudunk hazugság nélkül festeni, nemcsak a szenvedélyeket. Tolsztoj se hazudott,
Martin Du Gard se hazudott; és ha a kegyelemről van szó, fortélyok nélkül, ka
landok nélkül, romantika nélkül: nem hazudott Dosztojevszkij sem; és nem ha
zudott Undset sem.

Mindezzel azonban nem azt akartam mondani, hogy Mauriac nem nagy író.
Talán volt egy idő és helyzet, amikor nem is lehetett másként az, ami: nagy ka
tolikus Író. Talán először valóban föl kellett fedezni a kegyelem realizmusát. Aki
megjelenésükkel majdnem egyidőben olvasta annak idején a regényeit, solvashatta
magyarul is, mert majdnem egyidejűleg, alig pár év különbséggel, magyarul is
megjelentek, az sosem fogja elfelejteni varázsukat, mely egyszerre volt a fojtogató
szépség és a megragadó újdonság varázsa. Irt néhány hervadatlan remekművet,

és ennyi bőven elég a Jtalhatatlanságra.
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De aki ezeket a fiatalkori emlékeit kéri számon egy-egy mai újraolvasásban.
nemegyszer csalódik. Más korban, más problémák kőzt élünk, nem a kegyelem
rcmantikájában, hanem egy aggiornamento és egy egyetemes szót-értés nagyon
is reális föladatai közt. A kegyelmi gépezet mechanizmusa néha csikorog; a stílus
máig megvesztegetően, de már-már egy kicsit túlfényezetten szép karosszériájából
ki-kilógnak a rozsdás rugók. A sietség, a mauriací regények időhiánya néha zavaró;
még inkább zavarnak közbeszólásaí, közbeszúrt értelmezései, indokolatlan jelenléte
a mások sorsában, folytonos kommentárjai - legalább egy jelző, egy mellékmon
datnyi sóhajtás erejéig, lírizmusának kéretlen zenekísérete a sorsok fölött. De 
hogy csak néhányat említsek - a Génitrix, a pap kissé talán erőszakolt szerepe
ellenére a Baiser au lépreux (A könyörületes csók), bárfényei ellenére a Désert de
l'amour (A szerelem sivataga), helyenkinti ösztövérsége és önmagyarázgatásal el
lenére a Noeud de Vipere (Vipemfészek), és soroljam még? - a Thérese Des
queyroux (természetesen az első, és nem a folytatás, a Fin de la l1uit, ahol már
erősen ('rezni, hogy Isten szándékait Mauriac szándékai helyettesítik), a Piuiri
sienne, a Frontenac, vagy a kései korból a Sagouin (A kis idétlen) ma is meg
győz, mára sem fakult meg; és - ismétlem -: ennyi bőven elég a halhatat
lanságra,

Mégis, ha Mauriacot akarok olvasni, azt, akit a legnagyobbnak. Iegmélyebbnek,
legközelebbinek érzek, nem ezekért nyúlok: nem azokért, amelyekben nemzedékem
fiatalságának talán legvarázsosabb olvasmányélményei nyugszanak. Néha talán
félek is; ahogy gyönyörű préselt virághoz fél nyúlni az ember, mert hátha lehull
nak elszáradt szirmai: - egy régi nagy élményről hátha kiderül, hogy nem volt,
csak lenyűgöző stílusélmény. Nem, nem ezekért nyúlok, hanem a Mémoir3 ínté
riewrs és a Nouveaux mémoirs intérieurs két kötetéért; ezt a csodálatos, rekedtes,
fanyaron melankolikus, viUódzóan keserű hangot, ezt a felejthetetlen murmure-t
akarom hallani, ezt a voix blessée-t, mely nemcsak a betegségtől, hanem egy
hosszú élet töviseitől is sebzett - - ezt az érdes és meghatott, telt és nosztal
gikus, fáradt és mégis bízó alkonyati éneket, az emlékezésnek ezt az elmúlhatat
lan, tücskök szavába vesző bel cantóját, a legszebbet, Iegigazabbat, amit Mauriac
valaha irt - ezt az élete minden zamatát egybepárló. műve minden nagy témáját
egy-egy variációban még egyszer eljátsző nocturne en septembre-t.

SZEPTEMBERI NOCTURNE*
Írta FRANCOJS MAURIAC

A szobaajtók sorra becsukódtak, Meglököm a nehéz bejárati ajtószárnyat.
Ellenáll a kezem nyomásának. A sarokvasnak ez a csikorgása ébresztett föl
egykor, mikor anyám hajnalban ajtót nyitott, hogy beengedje az éjszaka hű

sét és estig rabul tartsa a sötét ház falai kőzt.

Teszek néhány lépést, megállok. Figyelek. Már nem vibrálnak a szeptem
beri mezők. Mintha tücskök el hallanék a szőlőben, de talán csak a fülem
cseng, talán csak a hajdani nyarak zsongnak emlékezetemben. Fölöttem fe
léig fogyott hold. Akármi.lyen kevés van belőle, ahhoz elég, hogy félwe meg
fojtsa a csillagokat. Uralkodó és kihívó, De én már érzéketlen vanvok a bű

bá iai iránt. Túl sok elfelejtett rossz költemény fölött lebeg. Költők {'.S zené
szek veszedelmes tanácsadója, henye képek és ízetlen elérzékenyülések anyja;
a hold ellensége a homálynak és a csillagzatoknak.

• Részlet u Mémoires Intérteurs-oöt.
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Ami a csillagzatokat illeti, sosem ismertem magamra nyüzsgésükben. De
itt most egyik-másik megszelídül, kiválik a roppant nyájból, mintha ismerné
II hangomat, mintha a mező távolából futna felém, hogya tenyeremből egyék.
A házam támaszpontja kell, hogy még a nevükön tudjam nevezni őket 
legalábbis azokat, melyekot ifjúságomban imádtam. De csak néhányat: el
felejtettem például az órát és az égnek azt a helyét is, ahol a vadász Orion
kél föl. De az Aldebaran a helyén van, és az Arcturus is A Végát viszont
nem látom a holdtól.

Megyek tovább, készségesen és Iagyosan, egy darab díszletében, amit éle
temben már nem adnak elő többet. A holdat káromoltam, pedig amit eluta
sítok, az az éjszaka a maga minden rejtélyével. Eljött az idő, amikor le kell
mondani a homállyal való cinkosságról. Már nincs bennem semmi, amit e
végtelen vászonra vetíthetnék. Az ifjúság nemcsak tőlünk válik meg, hanem
a világtól is. Amíg az ember fiatal, tudtán kívül is varázsló. Amíg megvolt
hozzá a hatalmunk, mi bűvöltük meg az éjszakát. Ö csak azt adta vissza
nekünk, amit tőlünk kapott.

S ha tévedek? Az éjszakának, lehet, nincs szüksege ránk ahhoz, hogy
pihegjen és szenvedjen. Mikor fiatal voltam, ismertem a költőknek azokat a
vezérszavait. amelyek, alighogy kimondtuk őket, mágikusan ráhangolták a
szférákra szívünket. Ma este, ahogy emlékezetem rájuk talál, ismét ajkamra
veszem valamennyit. Próbálgatom, mint rozsdás kulcsokat, melyek már nem
forognak a zárban. A holdhoz rebegett leghíresebb romantikus fohászok is
nevetségesen hangzanak. Es elakadnak a számon, mielőtt befejezném őket"."

A csillagzatok roncsolt végtelensége nekem sosem adott hírt az örök Sze
retetről: számomra mindig határtalan üresség volt. A?; éjszakának sosern volt
más szíve, mint az enyém, sosem voltak más szenvedélyei, mint az enyéim.
Csak azoknak beszél Istenről az éj, akiknek a szíve már tele van Istennel.
De ezeknek már nincs szükségük erre a csillag-kerülőrc, hogyelérjenek ahhoz,
akit szeretnek. :t<:n az éjszakai égbolt előtt nem a Kassziopéjára szegezett
szemmel imádkozom, noha ez a csillagkép már az Ember Fiának jele az égen.
Én nem az eget nézem, hanem a síkságot, arrafelé, ahol egy szerény kis
falusi templom áll, Iehorgonyozva a ködben.

Visszamegyek a ház felé, melyet díszletté varázsolt ci. reflektorrá vált
hold. Jöhetne Júlia ... és - sajnos! - Werther is. Még csak vissza se nézek. S
HZ ajtó nyögve zárul rá az éjszakára, melyhez már nincs közörn: nem egyéb
számomra már, mint egy szétfoszlott varázslat.

(Fordítod./) RONAY GYÖRGY)

Nagyon szerettem XXIII. Jánost, akit személyesen ismertem. Meglepett az a
fOl"radalmi megújulás, amit kezdeményezett. Valójában éppen azt láttam megvaló
sulni az egyházban, amiért tizenöt éven át egykor magam is 1cüzaöttem. Tizennyolc
évig elítélt az egyház a S i Ilon-hoz (szociális irányú kereszténu folyóirat) való
tartozásom miatt, de azóta sem szűntem meg a magam szerény módján harcolni
azért, hogy megszabaditsam az egyházat evilági megalkuvásától, egy osztállyal, egy
politikával kötött szövetségétől. XXIII. Jánosban ifjúkorom e.qzméinek győzelmét

láttam.
Mauriac

Bizonyos, hogya hit válságban van. A hit válsága; azonban számomra csak
annyiban tűnik súlyosnak, amennyiben a papokat és a Il?:p.rzeteseket érinti, mert
ők a legfontosabb tanúságtevők. M a u r i a c
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,
Ai 'V E N A S S Z O N Y (Il.)

Írta KOpACSY MARGIT

Marianne-nak ismét igaza volt, de Magda szerette ezt az állapotot, és
büszke volt arra, hogy szakácsnő és szobalány mellett is hatkor kel, mert
csak ő tudja elkészíteni Károly fijrdőjét. Fontosnak érezte, hogy ő adja ke
zébe a cipőhúzót és a nyakkendőjét. Az orvosságok között is csak ő ismerte
ki magát, és az is biztos, hogy Károly nem reggelizne nélküle. Magda vigyáz
arra is, hogy nyolcra kényelmesen beérjenek az iskolába. Beérjenek - ugyan
is Magda is megy, Tavasszal azért, mert kellemes séta, nyáron azért, mert
hosszú a nap, ősszel igy védekezik a szomorúság el1en, és télen, - mit is
csinálna télen, hiszen már úgy megszokta, hogy reggel elkíséri Károlyt és
délben érte megy. Ha várni kell, hát vár. Leül Károly szobájában vagy sé
tál az alacsony, boltíves folyosókon. A folyosók falán széles, nehéz keretben
az iskola hajdani igazgatói, tanári kara sárgul, és Magda szívesen elnézégeti
őket. Az a Iindzsaszemű, merev úr Károly szerint mulatságos ember lehetett,
és Magda őszintén fájlalja, hogy a fíndzsaszemű, merev úr már nem él.

A fél esztendő bőven elmúlt, de hogy Károly nem fog sokáig élni, az
kétségtelen. Davos vagy talán a szerelem, csodát tett. Károly él és dolgozik,
de közben leadja a nehezen felszedett kilókat és egyre többet köhög. Aztán
ágynak esik. Magda míntha egy árnyalattal sápadtabb lenne, de a mozdu
latai nyugodtak, egyenletesek. Friss párnákat ad, és leül Károly ágya mellé,

Szeretném, ha egy pillanatra éreznéd ezt a sűrű, nehéz elszánást, amit
ez a mozdulat rejt. Koporsófödél zárul ilyen végérvényesen, ahogya nagy,
szárnyas ajtó behajlik Magda után. A feladata is ugyanaz: elválasztja az éle
tet és a halált. Amíg Károly fekszík, ebbe a szobába Magdán és az orvoson
kívül senki sem léphet be. Magda minden fölösleges darabot kivltet a szo
bából, a szőnyegeket felgöngyölítik, csak a kis asztal lesz minden nappal
gazdagabb. Aki látja, igazat ad a vénasszonynak : - Mire való volt ez? Kép
zeld el a végtelenbe nyúló, dermedt éjszakákat, amikor az ablakkeret fekete
keresztet rajzol a szemkőztí falra. Valahol egy megvert kutya vonít, más'
élőlény talán nincs is kívüle. Éjszaka van, és minden lehetséges.

Magda nagyon sokat virrasztott. A nászéjszakáján kezdte, mikor az orvos
azzal búcsúzott: -- Diszpnoés. Ha rosszabbul lesz, üzenjen értem. - Addig
virrasztott, míg megtanulta. hogy a diszpnoé légszomj, és hiába üzen
orvosért. Minden hiába! Valami más megoldást kell találni. Es a megoldás
olyan kézenfekvő egy szerelmes, fáradt asszonynál: - En is meghalok.

Te, aki napvilágnál értesülsz minderről, nem is hiszed, milyen jó meg
oldás ez! Nem is képzeled, milyen megnyugtató a hosszú, keserves éjszakákon;
arra gondolni, hogy már nem tart soká. Talán még egyetlen perc és te is ki
nyújtózhatsz szépen, békességgel. Elmúlik minden, csak a fekete kereszt ma
rad jnég egy ideig a szemköztí falon.

Maríanne ezalatt rejtélyes módon, de mégis csak eljutott a gyárígazga
tóékhoz. - Ma, évtizedekkel később, kicsit idétlenül hangzik, hogy voltak
emberek, akiknek egy kézfogás és a főispán szerdai teája körül bonyolódott
az élete. A méd furcsa, de a lényeg ugyanaz. Az ember törtet, harcol, előbbre

akar jutni. Hogy ennek más korban, más lélekkel más a módja, nem vita
tom. Te is hidd el, hogy Marianne-nak - negyven évvel ezelőtt _. igenis a
gyárigazgatóékra volt szüksége. Es Marianne kétségbeesetten számolta a hó
napokat szeptemberig. Szeptemberben új kinevezések lesznek a fiú-polgáriban,
és ők még csak a gyárigazgatóéknál tartanak! Hogyan kell addig eljutni a
főorvosékig, a polgármesteríg és a főispánig, akik nélkül nincs kinevezés.
Néha maga is elrémült attól, amire vállalkozott, de ezek a csüggedt percek
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csak arra jók, hogy utána magasabbra emelje a fejét: - Sikerülnie kell! 
Van a szemének egy kegyetlen villanása, - de kegyetlenség nélkül nem is
lehet elképzelni, hogy valaki a beteg sógora ellen törjön, Akinevezésnek
ugyanis az a feltétele, hogy Csölley Károlyt nyugdíjazzák. Marianne-nak lé
nyegében igaza van, és a gondolatot sem ő vetette fel elsőnek. Károly beteg,
sokat hiányzik. Ha hiányzik, az iskolának árt, ha dolgozik, saját magának.
Ilyenformán volt úgy, hogy maga Károly akart visszavonulni, volt úgy, hogy
a többiek próbálták kibillenteni. Marianne házassága idején teljes szélcsend
volt. Károly olyan rossz állapotba jutott, hogya legtürelmetlenebb önjelöltek
is hajlandók voltak várni, míg a halál távolítja el az utukból. De most, hogy
Károly megnősült, és kedvet kapott az élethez, lényegesen megváltozott a
helyzet. Nem gyógyult meg, csak erőre kapott; nem látta el a munkáját, csak
dolgozott, viszont elodázta a kollégák előbbre jutását. Marianne-nak nem ke
rült különösebb fáradságába, hogy felszítsa a türelmetlenséget, és míg az
ön- és közjelöltek a jövendő ígazgatóságon marakodtak, Ő befurakodott a

. gyárigazgatőékhoz. Biztos, hogy Károlynak nagyon fog fájni, ha meg kell
válnia az iskolától, fájni fog a mód is, a rokoni segédlet, de Marianne-t
mindez nem érdekli. A lényeg az, hogy az ő eljárását a józan ész igazolja:
a többi már fogalmazás kérdése. Legfeljebb azon lesz egy kis szóbeszéd, hogy
miért éppen Miska ül Károly helyére, de minden csoda három napig tart, és
a kollegák majd elhallgatnak. A terv rnerész, az idő kevés, nem csoda, ha
Marianne ideges. Ilyenkor Miska némán és tapintatosan elvonul, hogy ne
zavarja a munka és gondolatok lázában viharzó feleségét.

Ezen a héten tehát a gyárigazgatóék jönnek.
Marianne csodálatos ügyességgel kiprésel egy perzsaszőnyeget a vénasz

szonyból, s mire a vidám, gömbölyű kis f'őorvosné is bejelentette a láto
gatást, egy állólámpára is szert tett. A lámpa szép volt, olyan szép, hogy
a polgármesterné is megirigyelte, és most már igazán csak a főispánék hiá
nyoztak Marianne szalonjából. Szeles, esős tavaszi napok jártak, és a ten
gerzöld lámpa jó szolgálatot tett. Körülülték. Marianne szépen, előkelően tar
totta a csészéjét, és igazi teások módjára hosszúkat kortyolt. Csevegtek. Ma
rianne mestere volt a csevegésnek. és Míska megálmodott igazgatósága hatá
rozott körvonalakkal kezdett jelentkezni a zöldernyős lámpa fényében. Miska
és Marianne egymás mellett ültek, hogy Marianne jobban kiszolgálhassa a
férjét. Ö fogta a cukortartót, míg Miska kihalászott egy szemet; a tejszínnél
csak azt kellett megmondania, mikor elég, és helyet csinált atányérainak,
mert Miska olyan szórakozott, olyan ügyetlen, csak a tudomány: a tudomány
mindene! És Marianne olyan ügyesen adja fel a kérdéseket, hogy Miska
végül leveszi a cvikkerét, ráhuhog, és míg a szétrázott zsebkendővel fényesre
törli, pár szóval ismerteti újabb tanulmányát a sereglégy kukacainak ván
dorlasáról. A vendégeket nemigen érdekli a sereglégy kukacainak vándorlása,
de elhiszik, hogy nagy tudós, remek ember, csak a mostoha sors, az Illeté
kesek tájékozatlansága, hogy nem érvényesül úgy, ahogy kellene.
. - Apropó, illetékesek! - csicsereg a főorvosné. - Hallom, hogy sze-
gény sógorod megint rosszabbul van.

- Igen - és Marianne egy pillanatra lágyan önmagába hull, mint a
szomorúfűz. A vidám kis főorvosné ezalatt összekap a gyárigazgatóval azon.
hogy Magdáék Svájcba készülnek vagy Olaszországba. Ezt persze Marianne
sem tudja, de nem hagyhatja cserben kívánesi barátait. És miért is hagyná,
hiszen csak fogalmazás kérdése.
. - Az egyik orvos ide, a másik oda bolondítja őket mondja sóhajtva.
és szép, fehér kezével békét int a kicsinyeskedőknek. - Mindegy... Addig
vonszolják szegényt, míg valahol meghal ...

- Meghal? - az asszonyok könnyedén megborzonganak. és egy pillana
tig csend van.
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- Ez az élet - mondja jóindulatúan a gyárigazgatóné, és elkéri Ma
rianne-tól a kuglóf-receptet. Marianne megígéri, és ott folytatja, hogy Miska
nem engedi Károlyékhoz, mert félti.

- Természetes! - heveskedik Miska, és furcsán felfújt arcából félel
metes gyorsasággal folyik a szó Brauer, Brunning és Sauerbruch új, és Miska
részéről nem egészen helyeselt gyógymódjáról. Marianne észreveszi, hogy a
főorvos titokban elmosolyodik, és az asztal alatt gyorsan rálép a férje lábára.

Ez a lábtiprás családi szokás nálunk. Nagyanyám verette be, és erről

még akkor sem bírt leszokni, mikor már mi, unokák is a nyakára vénültünk.
Nem tudom, hogy a kor divatja volt-e vagy véletlen, de családunk minden
tagjánál volt egy nagy, kerek asztal, földig érő takaróval. Vendégek és háziak
ezt az asztalt ülték körül, és ha helytelenül szóltunk, nagyanyánk erélyesen
a lábunkra lépett. Ennek a titkos figyelmeztetésnek Eszter vetett véget azzal,
hogy egyszerűen felemelte az asztalterítőt, és vidáman rápirított a vén
asszonyra:

- Ne taposgáld a lábam, nagymama!
Mindenki nevetett, a vénasszony is - persze, mert Eszter mondta, És

belátom, hogy amit egy kislány megtehet a nagyanyjával. azt nem enged
heti meg magának a helybeli fiú-polgári állat- és növénytan tanára a fele
ségével szemben, aki igazán emberfeletti küzdelmet vív azért, hogy őt előbb

re tolja. Miska csak hálával és elismeréssel adózhat a feleségének, bár eleinte
volt benne némi hajlandóság, hogy komolyan vegye Marianne elragadtatá
sát, és közönség nélkül is megjátszotta a nagyot. Marianne meghökkent. Erre
a fordulatra nem számított. Lehet, hogy Miska ostobább, mint gondolta? Ha
Marianne több humorral rendelkezik, mosolyogní is tudott volna. így azon
ban csak bosszankodott, viszont sikerült Mískával megértetnie, hogy amit
egy feleség mond és hisz, az nem mindég ugyanaz. A félreértés ilyenformán
tisztázódott, a családi béke helyreállt. Marianne a régi áhítattal kürtölte vi
lággá, hogy Miska a, sereglégy kukacainak vándorlásáról írt tanulmányában
új fejezethez ért, a tanár úr viszont tudomásul vette, hogy ha a felesége az
asztal alatt a lábára lép, akkor elég a szóból!

Sajnálnám. ha ezek után egy pillanatig is arra gondolnál, hogy Mari
anne és Miska házassága boldogtalan volt. Ez a két ember tökéletesen kiegé
szítette egymást. Marianne saját álmai eszközét tisztelte a férjében, és Miska
tudta, hogy soha nem lenne igazgató, soha nem fejezné be a sereglégy ku
kacainak vándorlás áról írt tanulmányát Marianne nélkül. Az is természetes,
hogy egy ilyen házasságban nem igen esik szó szerelemről, nem állítják, hogy
örökre, és nem mondják, hogy soha, - de Marianne még a regényekben is
átlapozza a szerelmi nyűglődéseket, és dühbe jön, ha Magda és az Anyám
házasságára gondol. S az ok: a családi jelmondat.

- Én más vagyok, mint te!
Hogy Anyám mennyire más, az olyan szembetűnő, hogy felesleges bő

vebben részletezni. Marianne is más: őt csak a tények érdeklik, és két érzést
ismer csupán: a büszkeséget és a szégyent. Az ő életén nincs is mit takar
gatni, Anyám azonban elvált. Már magában véve az is elég szégyen, hogy
egy festőművészt szeretett, akinek nagy, puha gyerekszája és ragyogó fogsora
volt, ami azonban csak akkor villant elő egy fájdalmas mosoly kíséretében,
ha Anyámat meglátta. A festőművész ugyanis szomorú ember volt. Egy asz
szony miatt volt szomorú, aki elhagyta, és akit éppen most készült elfelejteni.
Ezért is jött haza Párizsból, és itthon, szomorúságában a rue de la Marie-t
festegette, emlékezetből, ahol a hűtlen asszonnyal olyan sokszor boldog volt.
Lefestette tízszer, hússzor, és a kis utca ege egyre sötétebbre, borongósabbra
sikerült. Anyám szerette a szomorú lelkeket, és értette a művészt. Néma meg
illetődéssel adózott méltóságteljesen hömpölygő bánatának, és mert ő is
rnűvészlélek volt, valami méltó vigasztaláson törte a fejét. Ezért kellett vol-
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na, hogy valaki megnézze a vázlatkönyvét, és megkérdezze, merre van az a
lompos kis utca, amit annyiszor felvázolt. Kítalálod, . melyik ez az utca? A
rue de la Marie. És mert vigasztalásnak szánta, a komor, nehéz alkony he
lyett hajnalhasadást festett a házak fölé. Anyámnak volt érzéke a színekhez,
és a lemásolt párizsi utca felett ott lobogott az ő ijedős, könnyes derűje,

megható ébredése és jósága. A hatás tökéletes volt. A művész szólní sem bírt
a meghatottságtól, és arra eszmélt fel, hogy nagyanyám előtt áll. A vénasszony.
viszont egyáltalán nem volt meghatva, és olyan kereken kidobta Apámat,
hogy Anyám is alig ért rá könnybeborulni. Apám azonban fiatal és dacos
lélek volt. A sérelem felejtette vele, hogy nem volt szándékában Anyámat
feleségül venni; a váratlan akadály szerelmet ébresztett szívében, és' nagy
hirtelen, titokban megesküdtek. A kuppadt kis öregasszony pedig másodszor
maradt magára a rémülettel: - Mire való vo1t ez?

Marianne tombolt, és arról beszélt, hogy társadalmilag lehetetlenné van
nak téve, pedig csak a megálmodott tizenkét személyes ezüst vált lehetet
lenné, amennyiben a pénz most már Anyámnak kellett, akiből boldog, buzgó
menyecske vált. Eleinte vígan festegettek Apámmal, s a rue de la Marie
talán szóba sem kerül többet, ha Anyám nem ragaszkodik hozzá, hogy az
általa festett hajnalott díszelegjen az ágyuk felett. Az ő számára ez a sze
rencsétlen Hajnal valóban a szerelern és boldogság hajnala volt, és nem gon
dolt arra, hogy a napsugarak esetleg az idegen asszony emlékét ébresztgetik
Apám szívében, Nos, Apámat egy napon valóban elfogta a nyugtalanság, és
okvetlenül látni akarta a rue de la Marie hajnalát, mert szerínte Anyám túl
sok pompeji pirosat kevert a hasadásba. Eleinte úgy volt, hogy Anyám is
rövidesen kimegy Párizsba, de Marianne kijelentette, hogy .- nincs pénz!
A művész úr jöjjön vissza, ha megunta az egyedüllétet. A vénasszony sem
törte magát Anyám bajával. Mit is tehetett volna. Szüret előtt állt, szűkiben

volt a pénznek. De ez még nem volt elég! Károly kéthónapi fekvés után is
mét talpra állt, és egy délután Magda váratlanul megjelent. Gyönyörű na
rancsokat hozott nagyanyámnak, és elmondta, hogy egy kis adóssága van.

- Hiszen tudod: kéthónapi betegség ... - és a vénasszony odaadta neki
abetétkönyvet. Marianne természetesen azonnal megtudta, és éktelen patáliát
csapott, míg Anyám könnyes szemmel írogatta Párizsba a leveleket. A vá
lasz - sajnos - egyre nehezebben jött, és Anyám egyre többet sírt felette.
Aztán megjött az utolsó levél is: - Bocsásson meg, és váljunk el békében ...

Én éppen életem első hónapját ünnepeltem, és nem vettem tudomást
arról, hogy Anyám omló könnyek között leakasztotta a falról a rue de la
Marie hajnalos képét, és - összetépte. Nagyanyám csucsorira húzott szájjal
kifízette az ügyvédet. Marianne pedig kitalálta, hogy Anyám - most már
velem együtt - költözzék vissza a Kisutcába. így mégiscsak olcsóbb, és attól
sem kellett félnie, hogya vénasszony túlságosan elkényeztet bennünket. Saj
nos, ez sem sokat lendített nagyanyám anyagi helyzetén, és a család egy
napon úgy futott össze, mint amikor elfelejtesz az égre nézni, s csak a vil
lámlásra ébredsz. A villám nem költői képlet: valódi villámra gondolj, mely
nek nyomában őrjöngő szél támad, és pillanatok alatt bevagdos minden aj
tót, és ablakot. Anyám, aki nagy mesemondó, ezt úgy mesélte, hogy az Isten
percenként végigvágott fényes ostorával a feketére száradt égen, és én, ha
este behunytam a szemem, láttam a fényes ostort, és hallottam a csattanast
az elnémult, ijedt földön. A hirtelen, hideg szél megtépte nagyanyám legfőbb

büszkeségét, a barackfákat, és terítve feküdt a sok gyönyörű, drága alma.

(Folytatjuk)
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NAPLÓ
AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Szabad-e, illik-e egy még le nem zárt
alkotásról, egy folyamatban lévő műről

bírálatot írni? A kritikust - amennyi
ben ebben az esetben egyáltalán szó le
het "kritikusról" - kétségkívül feszé
lyezi az a gondolat, hogy "belebeszél"
valamibe, ami még nincs véglegesen
kész: egy műbe, amelynek a befejező

kötete még hiányzik. Ugyanakkor vi
szont azt is számba veheti, hogy mun
káját maga a szerző bocsátja nyilvános
ságra ebben a befejezetlen formájában;
pontosabban a munka ebben a befeje
zetlen formájában sem befejezetlen: Ady
egy adott, térnául vett pályaszakaszát.
fejlődésében alighanem a legfontosabbat,
vizsgálja, s ha elolvastuk, a csonkaság
semmiféle érzése nem marad bennünk.*

Lássuk először röviden a koncepciót,
melyről az előszó tájékoztat. Király Ist
ván "hosszmetszeti fölmérésnek" szánja
művét; hangsúlyozza, hogy Ady pályá
ján nemcsak önálló hangja megtalálá
sáig van fejlődés, hanem az után is; és
ma már van olyan gazdag "Ady-filoló
gia", fölhalmozódott annyi anyag, hogy
neki lehet vágni egy olyan szintézisnek,
amely elsősorban azt mutatja meg, kellő

elemzések alapján, "miképp gazdagodott,
mélyült a különböző történelmi élmé
nyek hatása alatt az Ady-féle forradal
miság". Ebből az alapszempontból néz
ve Király István - nem merev válasz
tóvonalakkal, hanem inkább csak "irányt
jelző dátumokkal" - négy szakaszát
különbözteti meg Ady útjának: ,.1. az
érzelmi forradalmiság időszaka, 1905
1908 között; 2. a kétmeggyőződésű forra
dalmiság időszaka, 1908-tól 1912-ig; 3.
a plebejusi-népi forradalmiság periódu
sa, 1912-1914; s végül: 4. a valóság for
radalmára, az öntudatosodott imperia
lizmusellenes forradalmár. 1914-től 1918
ig." így tagolódik a mű is; "a most
megjelenő két kötet az első két szakasz
kérdéseire szándékszík választ adni: Ady
1905-1912 közöttí világképének problé
máival foglalkozik". Mert Király István
fő feladatának, mint mondja, "a világ
képelemzést" tekinti; ami a jelen eset
ben, Adyéban annál izgalmasabb, mert
ó valóban "megélte a huszadik száza
dot". s a tanulmány mindenekelőtt ..ezt
a Iíríkust, a huszadik századi emberi
fejlődés ellentmondásait, hívó reménveit
magában hordó és megszólaltató költőt

kívánja vizsgální". Aláhúzottan a költőt,

mert hisz "Ady elsősorban mégiscsak
költő volt"; ezért Király István bevon
ugyan a vizsgálatba minden dokumen
tumot, bevonja bővenAdy prózai írásait,
cikkeit, novelláit is, a "döntő szó" azonban
- igen helyesen - a verseké : "A lírai
oeuvre analízisén át kell hogy kirajzó
lódjék a költői világkép". Ebből követ
kezik, hogy "súlyponti .helyre kerül a
verselemzés".

Olyan súlyponti helyre kerül, amilye
nen magyar irodalomtörténeti munká
ban, azt hiszem, még nem volt, egyetlen
egyet kivéve, amelyhez - természete
sen nem szemléletét, hanem inkább "tí
pusát" tekintve - társítható: Horváth
János Petőfi Sándor-jára gondolok. "Nem
vonszolom magammal, [egyzet-kölönc
ként minden mondaton, az egész nagy
Petőfi-irodalmat - írta ennek elősza

vában annak idején Horváth János. 
Magam számára feldolgoztam azt, szem
mel is tartom, de az olvasó figyeimét
nem terhelem vele." Könyve elé írhat
ná ezt Király István is; de elég csak
átlapozni a két kötet [egyzetutalásait,
hogy lássuk, milyen óriási anyagót "dol
gozott föl a maga számára", s mennyire
uralkodik ezen a maholnap beláthátat
lanná terebélyesedő tenyészeten. Nincs
talán mondata, de biztosan nincs műve

az Ady-irodalomnak, amit ne ismerne,
amire valamilyen módon ne reflektálna.
Arról nem is beszélve, milyen alaposan
ismeri magát Adyt, költészete minden
sorát, minden sorának minden aktuális
utalását és belső összefüggését, helyét a
korban egyfelől, a mű rendszerében más
felől. Ezért lesz számos "verselemzése"
a szó legteljesebb értelmében "izgalmas
sá" : a keletkezés körülményeínek, a
költő "helyzetének", szándékának meg
világítása sokszor gazdagítja, dúsítja az
olvasó számára egy-egy, olykor a kelle
ténél "egysíkúbban" számon tartott vers
értelmét.

Ezekkel a strukturális (de nem struk
turalista) verselemzésekkel kapcsolatban
csak egy - módszertaninak nevezhető

- kérdést vetnék föl. Király István sű

rűn használja a .Jiangszín-mérést'', vagy
is azt a jogos és helyes eljárást, hogy
egy-egy vers. versszak, verssor magas
és mély magánhangzőínak, valamint do
mináns mássalhangzóinak a köznyelvi

• Király rstváIn.: Ady. EndJre. I-TI. Magvető, 1970.
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használathoz viszonyított arányából von
következtetéseket vers és ihlet legben
sőbb mozzanataira, a költemény hang
szereléséből a néha még a szavakon is
túlmutató költői szándékra, vagy egy, a
kimondott szavakkal - Király István
kedvelt kifejezését használva - "fele
selő" még bensőbb, még rejtettebb, fé
lig-meddig ösztönös állásfoglalásra. Itt
már a legmélyebb rétegekben jár,unk.
meg-meglepve azt a pillanatot, vagy
folyamatot, amikor a költő éppen a ki
fejezéssel haladja meg egy-egy "tartal
mát" : a szó még a tartalmat mondja,
de a ritmus egyik-másik dobbanása, s a
hangszínek imponderabilis (de végül,
látjuk, mégiscsak mérhető) elemei már
túlmutatnak rajta. - Király Istvánnak
ezek a sokszor statisztikákkal is támo
gatott megállapításai mindig jó fülre, ér
tő vershallásra vallanak; nem is ez a
kérdéses, hanem a még oly tapintatosan
alkalmazott módszer, s a hangtani sta
tisztikák "érvényessége". Ami ugyanis az
egyik esetben tudatosan-szándékosan, a
másikban tudattalanul, önkéntelenül,
sejtelemszerűen kifejező, az a harmadik
ban lehet pusztán csak - hogy úgy
mondjam - hangtani véletlenség. Csak
úgy találomra jut eszembe Cocteau egy
félsora: "Les chiens aboyent de prés",
amit így fordítottam magyarra: "Közel
kutya ugat .. .", domináló mély magán
hangzókkal. amiből hangzási alapon sok
szomorú következtetést lehetne vonni a
költő lelkiállapotára ; holott egyszerűen
csak arról van szó, hogy a magyarban
a chien=kutya, az aboyer=ugatni, mély
és szomorú u hanggal itt is, ott is, ami
nek azonban ezúttal a világon semmi
"jelentése" sincs. Mindebből, úgy vélem,
azt a tanulságot lehet levonni, hogy ez
az önmagában jó és hasznos módszer is
lehet megtévesztő. ha mechanikusan al
kalmazzuk (a verselemzésben nincs sem
miféle "egyedül üdvözítő" módszer) ; két
divatos szóval ezt is, mint mínden egye
bet, egyrészt komplexen, másrészt funk
cionálisan kell alkalmazni; amire az
olvasó számos szép példát találhat Ki
rály István analíziseiben.

Egy további kérdést, margójegyzetet
Adyalapvetőnek vett "hontalanságával"
kapcsolatban kockáztatnék meg. Mert

. ennél: kérdéseknél, margójegyzeteknél
nem vállalkozhatom többre egy olyan,
ezerötszáz lapos szintézisről írva, amely
már csak összefoglaló és alapvető jelle
génél fogva is Ady-irodalmunk legje
lentősebb teljesítményei közé tartozik, s
érdeméhez illően foglalkozni vele rnin
denképpen szétfeszítené egy olvasónapló
szükségszerűen szűk kereteit. - Talán
csak egy kurta jegyzetet a hontalanság-
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ról. Amit erről s a fiatal Ady "életéről

az otthontalanságban" mond, ahhoz nincs
mit hozzátennern. Magának ennek az
otthontalanságnak a minóségéhez már
inkább, megtoldva Király István egy-egy
nagyon tapintatos utalását. Aki ugyanis
ismerte a magyar vidéki életet, kivált
annak egy sajátos rétegét, részint köz
vetlenül, a saját tapasztalatából. más
részt például Móricz regényeiből. az Ady
valóban keserves hontalanságában s e
kezdeti hontalanságból magával hozott
életformájában egyebet is lát, mint al
kalmazkodási képtelenséget egy primitív
tudatfokú társadalomhoz, Inkább azt le
het mondani, s gondolom, senki sem ve
szi kegyeletsértésnek Ady egy olyan el
tökélt tisztelőjétől, költészetének egy
olyan nagyrabecsülőjétől,amilyennek ta
lán nem jogtalanul tartom magam, ha
nyíltan kimondom: sajnos, miközben va
lóban hontalan volt, nagyon is alkalmaz
kodott éppen ahhoz, amiben hontalan
volt: a vidéki kisdzsentri "úri murihoz" •
egy jellegzetes, jórészt ösztönös, pszicho
Iógtailag-szocíológtaílag nagyon is reális
.Jefelé hulláshoz" (amit a maga telje
sen más hangszerelésében Krúdy is sok
szor érzékeltet), egyfajta vidéki tempó
hoz, amiben - aminek a .züüésí'' mo
dorában - sajátosan, bonyolultan keve
redik egyrészt az éjszakázó "urizálás",
másrészt meg éppen a társadalom ellen
való (torz formában megnyilatkozó) lá
zadás. Amikor Ady Pesten beleveti ma
gát az éjszakák borlucskos dzsungeljá
ba, menekül nyilván a hontalansága elől

is, de ugyanakkor éli a vidéki "zseni
dorbézolások" krajcáros, de önpusztító
és az "úri lumpolások" rosszízű (első
sorban a saját kijózanodásakor a saját
maga számára rosszízű) romantikáját is.
Amihez persze hozzátartozik egy lefelé
zuhanó ív, egy "züllő" tendencia az éle
tében, illetve jellemében; amivel viszont
- folytathatnám - itt már mindenes
tül egyetértve Király Istvánnal, eltéphe
tetlenül, ha tetszik dialektikusan páro
sul ennek az ellentéte, vagyis az, ami
mégis fönntartja és mind följebbre tart
ja: egy ellenkező ív és tendencia. hogy
míg amaz az egzisztencíaltszttkus Semmi
örvényeihez közelítt, emez épp ellenke
zőleg a Semmitől megmentő Közösség
hez kapcsolja.

És Istenhez? Itt természetesen más
ként látom a dolgot, mint műve második
kötetében ("Az eltévesztett küldetés: Ady
Endre istenkeresése") Király István. Volt
is annak idején nyilt, nyilvános és ba
rátságos vitánk a kérdésről; utána fo
lyóiratokban lehetett olvasni: Király Ist
ván előadását aKortársban, 3Z enyémet
itt a Vigiliában; s most könyvben is 01-



vasható mínd a kettő: egyrészt az Ady
Endre második kötetének egy nagy feje
zetében, másrészt az én Szentek, Í1 ók,
irányok címmel megjelent tanulrnánykö
tetemben. Alláspontját mindegyikünk
fönntartotta, ami önként értetődik, mert
hiszen itt Ady költészetének értelmezése
már az értelmező Isten-Iölfogásán, illet
ve élményéri múlik.

Azon a bizonyos veszprémi szimpóziu
mon már nem a vita keretében, hanem
külön beszélgetésben fölvetődött köztünk
Csinszka neve, már nem tudom mílyen
összefüggésben; olyasmit válaszeltam.
hogy Ady szerelrni költészetének az én
fölfogásom szerint - szerint is - a
Csinszka-versek jelentik a csúcsát, be
tetőzését: egy félelmetes önzés föloldá
sát, meghaladását egy magára vállalt
közös szenvedésben. A lényegben, úgy
emlékszem, egyetértettünk. Többek kö
zött ezért is várom nagy érdeklődessel

a folytatást: az Ady Endre következő

kötetét vagy köteteit. Én a Léda-szere
lem "héja-nászát" talán még tragiku
sabbnak látom, mint az illúziókat és ro
mantikákat szintén nem osztó, sőt eré
lyesen oszlató Király István; úgy hiszem
(és levelezése is ezt gyaníttatja), hogy
Ady voltaképpen már majdnem a kez
dettől fogva "csalódott" Lédában, s az
tán egész kapcsolatuk, az egymásnak va
ló sokszoros és bonyolult kiszolgáltatott
ságban, voltaképpen egy félreértés két
ségbeesett fönntartása, átköltése. "heroi
zálása" a teljes lehetetlenülésig, De a
lehetetlenülés már megvolt előbb, ha
kendőzve is; megvolt lényegében attól a
pillanattól fogva, amikor Ady ráeszmélt
a maga "adyságára".

Abban is igaza van Király Istvánnak.
hogy Ady "megélte a huszadik száza
dot"; szerétném hozzátenni. hogy ugyan-

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

SZABADTÉRI JATÉKOK

Móricz drámai izzású regényének, az
Ú r i m u r inak nem túl szerencsés a
színpadi pályafutása. Az adomázó, mu
latozó napokkal pergő regény felszín
alatti mélységeiből minduntalan feltör
a láva; móriczi szinpadra vitele azonban
a drámai sűrítés-technika ragyogó alkal
mazása ellenére is sápatag, a színpadi
akciók pontos, kiszámított dramaturgiri 
já'liak hatásaira épített dárabot eredmé
nyezett. A köztudatban élő feltevések
surint Móric.! nem isme-rte a színpad

akkor betetőzte a tizenkilencediket: vég
ső ,nagy képviselője a hiperbolikus Én
költőtípusának. amivel szemben - vagy_
amitől függetlenül - a huszadik századi
"személytelen" (ál-személytelen) típus
föllép és kialakul. Ugyanakkor hallat
lanul "modern" is, nézetem szerint ko
rántsem abban, amit annak idején an
nak láttak és kárhoztattak benne, s ami
re ma inkább azt rnondjuk, hogy többé
vagy kevésbé ,;szecessziós"; hanem el
sősorban abban, amit a kortársak több
sége nem is értett, nem is szeretett: a
kései, kopár, biblikus Iíráiában. A tol
mácsolás nyelvi nehézségeitől eltekintve
talán ezért is "megy át" olyan nehezen
(pontosabban sehogyan) idegen nyelvek
re, mert a Huszadik Század sokszor ti
zenkilencedik századi burokban, leg
alábbis tizenkilencedik századból örö
költben nyilatkozik meg és teljesül az
tán ki benne.

Ez lenne az oka annak is, hogy hazá
jában sem tartozik ma a legnépszerűb

bek közé, s hogya József Attila utáni,
részben raj ta fölnőtt ízlésnek idegen?
(Ne áltassuk magunkat: általában az.)
Király István mindenesetre elsősorban

azoknak szánja munkáját, "kik iroda
lomról, versekről beszélve az emberre
néznek, s embert forrnálnak mindenek
előtt. Szeretném, ha az általános s a kö
zépiskolák magyar szakos tanáraihoz jut
hatna el könyvem, ha ők kedvelik meg,
ha az ő számukra lenne segítség. Hisz ...
az életmű sorsa, a verseknek a sorsa el
sősorban mindíg őtőlük függ". Remél
juk, hogy valóban eljut hozzájuk, és
segítségükre lesz abban, hogy Ady lí
rája kelletlen tananyag helyett élő élet
legyen minél többeknek.

RÚNAY GYÖRGY

törvényeit, ma már világosan látjuk,
hogy nagyon is ismerte; gazdag, drámai
intenzitású epikai anyagát azonban meg
c$onkítva, annak drámai erejében nem
eléggé bízva erőltette bele egy tévesen
idealizált dramaturgia szikár, a műnek

es!meíségén majdnem mindig erőszakot

tevő rendjébe.
A mostani, margitszigeti Ú r i m u r i

adaptáció szerzői mintha nem bíztak vol
na a korábbi móriczi változatok síke
,·ében.· Bereczky Erzsébet és Benedek
Andriís olyán megoldást keresett, amely
a regény teljesebb ePikai áramlatait is
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a Margitszigeti Szinpad. természeti kÖT
nyezetébe tudja vinni, s a rendező, Mar
ton Endre számára a szélesebb tablók
megkomponálását is lehetővé tudja
tenni.

Az eredeti Móricz-drámában Roziká
ba - a regénytől eltérően - csak a
darab egy napba sűrített cselekménye
során szeret bele Szakhmáry Zoltán, így
ez a megoldás érthetően nem kedvezett
a darab tragikus fináléjának. Most
örömmel üdvözölhetjük az új változat
szerelmi nyitányát, Szakhmáry és Ro
zika találkozását, amely bizalmas lég
körével rögtön elárulja, hogy az átdol
gozók elvetették ezt a lélektanilag-dra
maturgiailag lehetetlen megoldást.

Sajnos hamar kiderül, hogy az új
adaptáció a regény gazdag epikai anya
gából inkább csak az anekdoták végte
len áradatát vette át; a regény - ko
rábbi változatokban sem szereplő 
drámai izzású jelenetei most sem fog
lalkoztattákaz átdolgozók fantáziáját.
Az adomák a regény forró világában lus
tán, álmosan születnek meg, hogy aztán
fl, szereplők poros életük hétköznapjai
ban teljesítsék ki az anekdotát; a vas
kos tréfák azonban csak azért mozgat
ják meg a nehéz alföldi levegőt, hogy a
nevetések, kurjongatások mögül elő-elő

törjön egy életformával, egy régi osz
tály - életerejét ostobán tékozló 
szemléletével való leszámolás magatar
tása, Szakhmáry - környezete egy-egy
bátortalanul jobb hangjál)al is erősített

- vívódása. A regény az anekdotákkal
mindig éreztetni tudja az üres napokat
kitöltő játékot, de evvel a játék-jelleg
gel a regényben mindenki tisztában van,
érzi a mögüle kibukó kérdéseket, a ma
gyar sors megértésének drámáját, te
hetetlenség és változtatni akarás kínzó
ambivalenciáját; még akkor is, ha a vál
toztatás-vágy helyett a többség: Csör
gheő Csuli, Borbíró és a többiek inkább
akarják a sárban való örök kinyújtózást.
GondolJunk a regény egyik legnagyobb
jelenetére, mikor a konok feleséggel ví
vott - ősi férfi-nő ellentétekhez vissza
nt/uló - párviadala után Szakhmáry Zol
tán belép az ivó ajtaján. és tragikus
hangoltságára rezonál az adomáz6-nótázó
társaság, s a régi pogány élet6römök
eltúntének és a nagyszerű férfierő té
kozlásának panaszát a tehetetlenség fé
kevesztett mulatásába emeli át. Adomák
és dalok pergetik az eseményeket to
vább, n6ták, amelyekben eltűnt évszáza
dok emberei szólnak azokhoz, akik
éneklés közben még értik panaszaikat.
Twnya keleti kÖWn'l/ból. tehetetlenség
Ml, halált hívó kurjantásokb61 keletke
zik a szeretőjét elvesztett, pusztaságból
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oázist-teremtő munkájába megroppant
Szakhmáry körül az a mágneses tér,
amely végleg felszívja akaratát, őt ma
gát pedig belöki a halálba.

A regény látszólag lazán komponált
jeleneteinek ezt a belső, tragédia-sűrítő

szerepét a darab új változatában sem
látjuk. A sűrűn burjánzó adoma és nóta

a látványos, festői panorámákkal
szinkronban -, mintha a Szakhmó.ry
tragédiájától eltérő, egészen más világ
ban virágozna. 19y a néző nem is képes
átlényegülni, mikor ez a kedélyes világ
hirtelen megnyílik a tragédiának. Az ado
ma és a nóta elveszti funkcionális szere
pét a drámában, csak sziporkáznak, dal
lamaikkal betöltik a teret, de nincs mö
göttük semmiféle tartalom; a vendéglői

jelenet tréfái még színt kapnak a válto
zás és maradandóság konfliktu.sában, de
a következő - egész színpadot betöltő

- körképekben már csak szerepiik: de
koratív jellege dominál. A nóta, a zene
azért kapott ilyen nagy szerepet, hogy
a színpad esztétikai környezetében fel
erősödve muzsikáljon; a regényben min
den dal sorsunkra kérdez, itt azon1Jan a
nóták csak szelíd magánszámok '<)agy
közös, kópés duhajkodások. Az adomák
füzéréből mint szelíd virágok hullnak
ki a nóták, különös tekintettel a Szakii
máryt játszó Bessenyei Ferenc hangjá
ra, amely baritonjával el-elpanaszkodik
egy-egy dalt magának; parasztlányok
népszínmüi vonulása tölti be a teret a
totál képek közötti szünetekben, a mu
latásokban pedig a cigánylányok tánca.
19y a színpadi képek hangulati hullám
zásai mindig külsőségekből, a látványból
származnak, ezért nem hagynak teret a
belső öneszmélésnek és nem nyitnak 
mert hangoltságuknál fogva nem is nyit
hatnak - utat a végső tragédiához.

A főhős sorsa is míntha leválna a da
.rabról és légüres térben alakulna to
vább. Bessenyei Ferenc Szakhmáry Zol
tánja nem kap elég teret a játékhoz; igy
is teljes hitellel, belső éaésset játssza az
önmagából és környezetéből kitö'mi aka
ró férfit. Játékának szerelmes árnyala
tai, tudatosult magányának izzása nagy
szerű kvalitásait dicsérik. Ebben az adap
tációban a Csörgheő Csulit játszó Kállai
Ferencnek jut a legnagyobb élettér, aki
lobogó vitalitásával ki is tölti ezt a te
ret. Ravasz, földhözragadt figura, de
olyan, aki e földhözragadtságból hatal
mas erőt is áraszt: kegyetlen, parlagi
m6kamester, a kÖTülötte kavargó élet
ben maga a rendithetetlen változatlan
ság, a változtatni akarás drámájában II
konok visszahúzás.' Kicsattanó, mulato
zást dirigál6 életkedvének árnualatattór
a kedvenc kandisznó halála miatti ma-



gába roskadásig minden mozdulata em
lékezetes marad. A mozdulatlanságnak
katonatiszti méltóságát a Zsellyei Balogh
Adám figuráját játszó Básti Lajos su
gározza hitelesen. Ronyecz Mária tehet
ségesen villant ja fel a hideg, gőgös tar
tásából kilépő, a férfiért vívott küzde
lemben primér ösztöneitől 1'ezérelt asz
szonyt. Almási Éva Rozikája a drámai
szerep lehetőségeinek megfelelően for
málja a játékos tísztaságát korai rom
lottságában is őrző summáslányt.

A Körszínház idei vállalkozása, a nagy
indiai eposz, a R a m a j a n a előadása,

már a szándékot tekintve ís merész vál
lalkozás. A 48 ezer soros, Indiában ki
lenc napon át játszott eposzt Jánosy
István fordítása-összeállítása és Kazimir
Károly rendezése egyetlen estébe szorí
totta. A cselekmény megértését, különö
sen nehézzé tette az, hogy az európai
ember nehezen tájékozódik az eposz
fordulatai között, és nem ismeriI ki ma
gát a hősök nagyvonalú, számunkra
gyakran meglepő gesztusaiban.

Éppen ezért szorongva vártuk, mit
mond nekünk az Európában először ját
szott, távoli tájak meséinek buja látomá
sait virágzó eposz, s hamarosan észre
vettük, hogyaKörszínház állványzat
dzsungeléből mesés, de számunkra is
eleven lények szállnak le hozzánk, s a
színpad megtelik egy természetközelsé
gű, panteisztiku,s bájú élet szerelmes lí
rájával.

Ráma királyfit gonosz felesége által
kormányzott apja megfosztja a trónutód
lástól és az őserdőbe száműzi. Ráma zú
golódás nélkül meghajlik apja befolyá
solt döntése előtt; a kemény száműzetést

önkéntes vállalásával is megerősíti, mert
tudja, emberségének igazi próbáját je
lentik majd a dzsungelben töltött évek.
Felesége, a szépséqes Szita, ez a csodála
tos bájú, törékeny asszony, az indiai nő

eszmény megtestesftője is követi férjét a
száműzetésbe, velük megy Laksmana is,
Ráma hűséges testvéröccse. Az őserdő

ben a stilizált csodák világába érkezünk.
Szitát ravasz csellel az erdő népét pusz
tító tízfejű Ravana magához ragadja;
Ráma igazi megpróbáltatásai most jön
nek, fájdalmas panasza betölti a teret,
hogy aztán Hanumán majomminiszter
segítségével Szita kiszabadításáért meg
indítsa a küzdelmet. Ráma a brahma
nizmus életet megtartó istenségének, Vis
nunak földi inkarnációja; ezért győznie

kell a Ravanával vívott harcban, szá
mára nem is a félelmetes despotán ara
tott győzelem jelentené a legnagyobb
próbát, hanem önmaga legyőzése. A
végletes tisztaság és jóság diadaláért

vívott harc itt, a győzelem után önmaga
ellentétébe csap át: Ráma tragikai vét
sége az, hogy úgy érzi, Szita beszennye
ződött Ravana fogságában. Az első pró
ba után még észhez tér, de embertelenül
kényes becsülete újból áldozatul esik az
udvari pletykák csapdájának; száműzi

Szitát, akit a rablóból lett nagy me
semondó, Válmiki vesz gyermekeivel
együtt oltalmába. Becsületének második,
utolsó próbáját Szita önérzete már úg1l
szabja meg, hogy hűsége bizonyításakor
a Föld. amelynek lánya, magába fo
gadja.

A csodálatos lényekkel, rendkívüli ké
pességű állatokkal, démoni szörnyekkel
benépesített színpadot Kazimir Károly
vezérli. Felhasznál mindent, ami a több
évezredes eposzt a mai emberhez köze
lebb hozza: a stilizált tánclépések. ke
cses mozdulatok, szertartások világába
azonban meglepő és indokolatlan aktua
lizálásokat visz, esernyőket, öngyújtókat,
indiai népzenébe montírozott, erotikus
táncot mozgató beat-zenét.

Felejthetetlen színészi alakítások te
szik az estét emlékezetessé. Venczel Ve
ra megtestesült Szita. Hatalmas lelki
erőt és törékeny szépséget, bájt könnye
dén egyesít csodálatos játékában. Mécs
Károly Ráma isteni nagyságát és embe
ri megrendüléseinek alázatát egyaránt
jól játssza. Kitűnő alakítás Esztergályos
Cecília Hanumánja. Végtelen jóság, ke
cses okosság jellemzi minden, gyakran
artista virtuozitást is igénylő mozdulatát.
Ravana két egymással tanácskozó fejét
- az agresszivitásnak más-más arcá
val - Nagy Attila és Rátonyi Róbert
hm'dja, a fenyegető némát Kar~ai János.

VIGH BÉLA

•
Szabadtér Szentendrén. A történelmi

múltú városok egyik ismertető jegye,
hogy szűk utcáik, kicsinyke tereik van
nak, s mint ahogy a japán kertekben
csöppnyi kis területen a nagy természet
képe tükröződik, a városiasság csínja is
kicsiny téren érvényesül a legjobban. Ez
a dubrovniki, raguzai szabadtéri játékok
varázsa. A salzburgi Dóm-tér i.~ arány
lag kicsinyke a hatalmas templom ár
nyékában, egyszerű fapadon ül a súlyos
pénzeket megfizetni tudó világjáró pub
likum, hogy a Jedermannt, a gazdag"
ember és, a halál középkorian megdöb
bentő históriáját meghallgassa. De lát
tuk a Jedermannt Salzburgon kívül is,
a kolozsvári Farkas utcai templom mo
hos kőfalai, a váradi székesegyház ba
rokk pillérei és a tabáni templom fél
tornyú templomának három oldalról
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zárt terecskéjén is. Az Everyman-Jeder
mann-Akárki históriája a dőzsölő nagy
urat szólongató halállal a salzburgi Rein
tumit-etoaaasom és az eraeiut magyar
előadásban is majdnem egyforma hatást
keltett. A kövek, a templomok, a nyája
san sütő hold mind a nyári este diszlet
hangulatát emelte.

Szentendre főtere a jobbról szerény
kedő barokk templomocskával, a szem
közti zöldség és egyéb üzletek föliratai
val ékeskedő, kor·hű ízléssel helyreállí
tott házacskáival valahogy eleve magá
ban hordozza a játékosság, a könnyed
ség, a polgári átlagszínvonalnak megfe
lelő színpadi teljesítmények adottságát.
Kitűnő ötlet volt ennek, szinte a dalmát
partokról idecsöppent, mediterrán izű

városkának a kiszemelése arra, hogy el
süllyedt, kifejlődni oly nehezen tudó, de
városi sokadalmakkor mégis ébredező

kezdeti színjátszásunk termékeit cseppet
sem ng.gyképű, s mégis oly artiszti1cus
terecskeién teremtséte újra.
Bevezetőnek kedves és könnyed elő

étel az első magyar nyelven megszólaló
olasz vígopera, Paisiello B o t c s i n á I
t a b ö l c s e k cimű műve. A szerző Ros
sini és Mozart elŐdje, akit a nagyobb
mesterek homályba borítottak. Itt azon
ban prózai, bár zenésített műről, a Táncz
Menyhért pálos szerzetes 1765-ben "mu
latság képpen irt, ki nem nyomtatott,
elő nem adott, a Magyar Tudományos
Akadémiában őrzött s még az Irodalmi
lexikon által sem ismert S z ü z e s s é g
A c é l - T ü k ö r e című mŰ1'ől kívá
nunk írni.

Táncz Menyhért bizonyára nemcsalc
szórakozásképpen írta meg a bibliai Jó
zsef históriáját. Hiszen a jezsuiták in
kább latinul, a csiksomlyói ferencesek
pedig ránk maradt közel ötven magyar
nyelvű passiójátékukkal át játszották az
egész XVIII. századot, amíg a század
végén világi színjátszásunk végre gyö
keret verhetett. Játszottak a protestáns,
református és unitárius kollégiU.mok is
magyar iskoladrámákat, Illyés Gyula
"Bölcsek a fán" című játékában éppen
egy ílyen sárospataki előadást idéz. Bé
kés István, a mostani szentendrei ját€k
szerzője is merít ezekből a protestáns
forrásokból: prológját NagylJánkai Má
tyás ponyvára került krónikájából ve
szi: "Testámentum szerint Jákob pátri
árka Tizenkét fiával lakott Kánaánba'.
A. tizenkét fiú vigyázott a nyájra, S Já
kobnak kedves volt József hírhordása."

Ez a mély és magya.r zöngésű XVIII.
századi vers és krónikaírói hang bibli
kus érzéseket ébreszt bennünk. Rögtön
a prológ után belé is csöppenünk a bib-
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liai dráma egyik fókuszába: József test
vérei bi.rka- és kecskebőrbe öltözött, vas
kampóval vadállatok ellen is hadakozni
tudó nyájőrzők. József pedig patyolat
ingben, égszínkék selyempalástban pá
váskodó ifjú, Rákheltől, a kedvesebbik
feleségtől származó gyermek. Olyasmi a
családban, akit vadócabb bátyjai "kis
asszonynak" szoktak csúfolni. S még
nagyralátó álomlátásai és álomfejtései
meüett hírek hordozója is. Emberi tör
ténet ez nagyon, Békés István még egy
kis Thomas Mann-i pszichológiával is
mélyíti, mai látásunkhoz közelíti az ak
ciót. Sík Ferenc rendezése pedig az
anakronizmusok és a persziflázs terén
minden játéklehetőséget kicsihol a né
pes szereplőgárdából, melynek tetemes
hányada a most végzett színinövendé
kekből áll.

Nemcsak a bibliai játéknak, az estnek
is hőse Maros Gábor, aki küZönösen jó
csillagzat alatt sziiletett zenés-énekes
színpadjainkra. A Shakespeare szövegé
ből írt"Lóvátett lovagok"-ban tűnt fel
először Bunkó parasztlegény szerepében,
aztán folytatta Don Quijote szolgájával,
Sancho Pansával, a "La Mancha lovag
já"-ban, most pedig a bibliaí József pa
rádés szerepével ajándékozta meg a sors.
Ez az alakítás nehéz próba egy fiatal
színésznek. Nem tudjuk, a rendezői föl
fogás rovására írjuk-e, hogy ennyire
nőies, gyermekes figwrát alkotott József
alakjából. Igaz, hogy zenés komédiát
látunk, de mintha ez a József és test
vérei nem is egy é1,ezredben szűlettek

volna. József testvérei a vaskor kezdetén
élő emberek. József pedig egy korán
túlérett kultúra gyermeke, akit sorsa
szinte kijelöl arra, hogy az elpuhult,
fénykorán már túllépő egyiptomi kul
túrkörbe rabszolgának eladják. A har
sány hatásokra, a némafilmre emlékez
tető arcjátékokra és mozdulatokra épü
lő előadásban a ma emberének talán
éppen az szolgál vidámságára, hogy ez
a József ilyen gyermeteg, ilyen ártat
lan, ilyen nyíltszívű. S mint·ha Jákob
kedvenc feleségének, Rákhelnek kicsiny
ke szemhibáját is örökölte volna, néha
kicsit kancsít is.

A happy end kedvéért pedig végül
nem a koros Jákob látogatja meg leg
kedvesebb gyermekét, hanem Putifár
nét nyeri el jutalmul József. Történelmi
g1'imasz. De hangsúlyoznunk kell, nem
bibliai történetet látunk, hanem perszif
lált bibliai komédiát. A bolondosan pri
mitív és rafináltan csúfolkodó tiiszle
tek, Vujicsics Tihamér elekticitásában is
sodró erejű keleti, arab, egyiptomi és
zsidó muzsikája is ezt a célt szolgálja.



József félnomád fivéreit is csupa most
végzős fiatal színész alakította, de az
arab rabszolgakereskedők és a csődöt

mondó jósok szerepeiben is ők debütál
tak. Cserhalmi György, Hantos Baláz.s,
Szacsvay László, Várday Zoltán, Vogt
Károly, Székhelyi József és Szűcs And
rás nevével valószínűleg gyakran talál
kozunk majd a közeljövőben. Kitűnő

évjárata volt ez színészképzésünknek. A
színész-leánykákkal sokkal mostohábban
bánt ez a szereposztás. Putifár rabnő

jeként Borbás Gabriella vált ki a külön
ben kórUoSba sZ01'ított rabnők seregéből.

Elsőnek szóltunk a fiatalokról, akik
énekben, táncban és játékstílusban ősi

komédiázó kedvről és tehetségről tettek
tanúságot. Kedvességükkel sokban hoz
zájárultak ahhoz, hogy a persziflázs se
legyen sértő, ha már a bibliai áhítatot
ki is seprűzték a darabból. A beérkezett
művészek játékát is mintha megdelejez
te és harsányabbra csigázta volna a
fiatalok komédiázása. Várhelyi Endre
Jákob pátriárkája énekben is bibliai
méltóságot sugárzott, habár ö is össze
összekacsintott a közönséggel. Basilides

KÉPZŐMŰVÉSZET

P á t z a y P á l 7 5 é ves. Hetvenöt
esztendővel ezelőtt, 1896. szeptember 17
én született a nyugat-magyarországi Ka
puvárott a mai magyar szobrászat egyik
legjelentősebb egyénisége, Pátzay Pál.

Korai munkáira ("Gyümö]cshordó fiú",
"Vágyakozás", "Fiúakt", "Fellah nő",

Sinkó Ervin portréja) az expresszioniz
mus (és annak őse: a gótika) nyomta rá
bélyegét. A fiatal szobrász tehetségére
Kassák Lajos figyelt fel elsőként, ő ren
dezte meg 1918 végén - a Ma kiállító
helyiségében - Pátzay első tárlatát. Az
1918/19-es forradalmi eseményekben 
a magyar írók és művészek többségével
együtt - Pátzay is részt vesz, az ellen
forradalom felülkerekedésekor be is bör
tőnzik. Kiszabadulása után mintázza
meg főműveinek egyikét, a "Fésülködő

fiatal leány" című kisbronzot, amelyet
- mint Borsos Miklós írja Visszanéztem
félutamból című önéletrajzában - "ked
vesség. báj, élő, igaz költészet" hat át.

1928-ban Pátzay pár hónapot Párizs
ban tölt, a Louvre-ban a görög és az
egyiptomi szobrászatot tanulmányozza;
1928-tól 1930-ig Rómában él. Ezekben
az években fordul el végképp az avant
garde törekvésektől, - a hildebrandi
újklasszicizmus híve lesz. Rómából ha-

Zoltán Putifárja és Psota Irén Putifár
néja régi vásári komédiák vaskos ecset
vonásaival keltett ellenállhatatlan ha
tást. Mádi Szabó Gábor tömlöctartója
és prológusa a régies magyar nyelv szép
ségeit hozta hiánytalanul érvényre. Kon
rád Antal elhitető erejű fáraó volt, a fő

pohárnok és a fősütőmester szerepében
pedig Sztankay István és Szabó Gyula
élte ki közismert humorát.

Szentendre szabadtéri játékaiban oly
sok lehetőség lappang, a vidámság oly
bő csermelyei buzognak az előadásokból,

hogy a játékok folyamatát nem is sza
badna ily csekély időtartamra korlátoz
ni. S ha szabad egy szerény javaslatot
is tennünk: igazán megpróbálkozhatná
nak egy csiksomlyó'i misztérium előadá
sával is. A Régi Magyar Könyvtár egyik
kötetében négy ilyen mú teljes szövege
található. S ezekben is annyi a humor,
a székely ész- és szójárás oly zamatos
kifejezéseivel találkozunk, hogy Békés
István progmmjába kívánjuk ezeket a
kétszáz évvel ezelőtt előadott játéko
kat is.

POSSONYI LASZLÖ

zatérve sorra születnek szűkszavú, letisz
tult művei ("Várandós anya", "Nővérek",

Bernáth Aurél festő büsztje, székesfehér
vári huszár-emlékmű, a városmajori
templom apostolszobrai, Berény Róbert
és Pécsi József-érem, "Kenyérszegő asz
szony"), amelyeket - a mester művé

szete kiváló ismerőjének: Végvári La
josnak találó megállapítása szerint 
"magasröptű idealizmus, költői benső

ség és közérthető formavilág" jellemez.
A második világháború után Pátzayt

a budapesti Képzőművészeti Főiskola ta
nárává nevezik ki; szobrászi életműve is
tovább gazdagodik a felszabadulást kö
vető időszakban. Szépen proporcionált
kisplasztikák ("Narcissus", "Vízbe lépő

nő", "Harisnyát húzó lány") kerülnek ki
műterméből, gyakran részesül nagysza
bású állami megbízásokban (Hunyadi
lovasszobor, Pécs; Lenin-szobor, Buda
pest; Virág Benedek-emlékmű, Buda
pest). a nagy katolikus történettudós:
Szekfű Gyula síremlékének márványból
faragott reliefjét is ő készíti, plakettjei
nek sora is gyarapodik (Cseh-i-Szom
bathy-érem).

Pátzay azonban nemcsak szobrász (és
pedagógus), de művészetpolrtikus, mű

vészeti teoretikus is. Művészeti tárgyú
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tanulmányainak gyűjteménye - Alko
tá.~ és szemlélet címmel - 1967-ben je
lent meg a Magvető kiadó gondozása
ban. Esszéinek zöme ("Az erdélyi feje
delmek szép pénzei", "Szinyei Merse
Pál", "Rodin műve", "A vizuális neve
lésről", "Hogyan készül a szobor?",
"Szobrászatunk magyarsága és európai
sága" stb.) számottevő nyeresége művé

szeti irodalmunknak (hiszen a mester
művészettörténeti és esztétikai ismeretei
széles körűek), - ugyanakkor azonban
a Pátzay-írások között olyanok is akad
nak, amelyek türelmetlen hangnemben,
értetlen és elfogult módon foglalkoznak
a XX. századi művészet jelenségeivel.

De ha vannak is a most 75-ik szüle
tésnapját ünneplő jeles mesternek vitá
ra ingerlő elvi állásfoglalásai és fárad
tabb szoborművei (ritkák az egyenletes
értékszintű életművek...), - a Pátzay
oeuvre nagyobbik felét minden bizony
nyal büszkén fogja magáénak vallani az
utókor.

B u d a p e s t i é s v i d é k i t á rl a
t o k. A Műcsarnok két baloldali tenné
ben egy fiatal, sokoldalú művésznek, az
1937-ben született Rékassy Csabának
kiállítására került sor a közelmúltban.
Rékassy szőnyegterveí, a magyar népi
művészet által ihletett kerámiái, ötVÓ3
tárgyai (talpas poharak), olajfestményei
(pl. az "Ösz"), figurális díszítésű fali
szekrénykéi míndrnegannyí ízes, inven
ciózus darab, - a tárlat legérettebb, leg
erőteljesebb művei azonban arézl~a'r

cok ("Tájkép nagykalapú, ülő férfivel",
"Szobrászműhely", "Gobelinszövő nő")
és a középkorias hangulatú [ametszetek
("Szeszfőzde", "Régi fürdő"). E lapok
Rékassy helyét a mai magyar SOksZ'1r'O
sitott grafika élvonalában jelölik ki.

A szentendrei Ferenczy Károly Mú
zeum átépítés alatt áll, így a Városi Ta
nács nagytermében - amely sajnos kép
zőművészeti alkotások bemutatására nem
a legalkalmasabb - rendezték meg az
idei szentendrei nyári tárlatot. A bejá
ratnál Barcsay Jenő miskolci mozaikjá
nak egyik variációja fogadta az érdek
Iődőt, a teremben pedig további nagy
szerű alkotásokat láthattunk, így Krnet
ty János "Fiatalkori önarckép"-ét, Czó
beltól a Noisy le Grand-i plébános 'port
réját, Amos Imre "Maszkos csendélet"
ét, Barcsay 1934-es "Szentendrei táj"-át
és 1949-es "Kék freskóterv"-ét Szántó
Piroska' "Derengés/, című pasztelljét, Bá
lint Endrétől egy piros színben tartott
kompozícíót, a szürrealizmust és a
konstruktivízmust ötvöző Korniss Dezső
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sárga-fekete koloritú "Küzdés"-ét. A ki
sebb kapacitású szentendrei festőket is
jó munkák képviselték (Rozgonyi Lász
ló: "Fények - árnyékok", Kántor An
dor: "A régi művésztelep"). Valameny
nyi kiállított mű a Ferenczy Károly
Múzeum tulajdonát képezi, ami azt bi
zonyítja, hogy a múzeum műtörténészei

tervszerűen és nagy hozzáértéssel fej
lesztik a gyűjteményt. Azt azonban, hogy
a kiállításnak nincs katalógusa. sajnála
tos mulasztásnak tartjuk.

Az esztergomi építészrnérnökök klub
jában egy antwerpeni festő, Angela Bor
gers mintegy huszonöt festményét állí
tották ki júliusban. A tárlat falain vi
rág-, gyümölcs- és halas csendéletek,
felöltözött és mezítelen nő-alakokat áb
rázoló festmények s tájképek váltakoz
tak. A belga művésznő fölényesen bir
tokolja a festészet valamennyi eszközét;
stílusa napjaink francia festészetének
avval a dekoratív, posztimpresszionista
ágával tart kapcsolatot, amelyet Roger
Chapelain-Midy, Jean Commere és
Maurice Sarthou nevével jelezhetnénk.

A váci festő- és iparművészek alkotó
csoportjának tagjai állítottak ki nemré
giben az esztergomi Városi Tanács dísz
termében. A tárlat résztvevői közül ma
gasan kiemelkedett egy csendben, sze
rényerr rnunkálkodó, betegséggel küszkö
dő, idős művész, Végh Dezső, akinek a
természetelvű és az absztrakt festészet
határvonalán elhelyezkedő, tisztán fogal
mazott képei a java francia festők (Beau
din, Tal Coat, Szenes Arpád) munkáival
vetekednek.

L i p o v n i c z k y L á s z l ó (1910-1971).
Élete hatvanegyedik esztendejében Vá
cott váratlanul elhunyt Lipovniczky
László festőművész, legjobb akvarellis
táink egyike. Munkái főként táj- és vá
rosképek. melyeket nagy technikai biz
tonság, finom színharmóniák, fénnyel, le
vegővel átitatott hamvas árnyalatok, a
szellem egyensúlyt tartó fegyelme jel
lemez.

A gyűjtők egy csoportja szívesen vá
sárolta Lipovniczky rnunkáit - artisz
tikus, nemes hangú lapjai kiállításokon
is gyakran szerepeltek -, az újabb fes
tészetről szóló tanulmányok szerzői azon
ban rikán említették a művészt; nyilván
azért, mert munkásságát nem tartották
elég modernnek, mainak, korszerűnek.

Kétségtelen, hogy Lipovniczky szemlé
lete, formanyelve az előző nemzedék né
hány nagy tekintélyű alkotójával (Sző

nyi, Elekfy Jenő, Bornemisza Géza) tart



rokonságot, azonban Petrovics Eleknek
van igaza, aki Megállás, változás és ma
gyarság a művészetben círnű tanulmá
nyában (1935) a hagyományőrző művé

szet kvalitásos alkotásai iránti megbe
csülésre inti a műbarátokat, művészeti

írókat, kritikusokat: "Van számos jóra
való művész, aki nem tér le a régi csa
pásról s mégis tiszteletet érdemel, mert

ZENEI JEGYZETEK
(A HAZAI BACH-KULTUSZ MOHE

LYE) MendeIssohn egyszer már felfe
deztette a művelt világgal a nagy Bach
műoészetét. Furcsa mód mégis azt kell
sürg~tnünk unos-untalan, hogy fedezzük
fel őt végre mi is a magunk számára.
Ez az elképesztő gazdagságú és szépsé
gű életmű csak elenyésző töredékeiben
szólal meg a hazai hangversenytermek
ben, és sajnos ritkák az olyan pompás
vállalkozások, mint a tavalyi "Bach ösz
szes orgonaművei" sorozat volt (meg is
telt a Zeneakadémia), vagy három éve a
Rádiózenekar Bach-Bartók ciklusa,
melynek során olyan remek előadásokat

csodálhattunk, mint a Lukács Ervin ve
zényletével megszólaló Magnificat, S olyan
örtJendetes meglepetésben lehetett részünk,
hogy Ferencsik Jánost hallhattuk a zon
gora mellett az V. brandenburgi verseny
szólistájaként. A bachi életmű tdjessé
gét természetesen egyetlen ország sem
képes hangversenyteremben megvalósí
tani. De hogy évtizedenként találkoz
zunk szvitjeivel, kivételes ünnep legyen,
ha megszólal egy-egy versenyműve, az
csöppet sem örvendetes. Épp ezért 
mint egy hiány pótlása is - volt ese
mény a Magyar Rádió néhányestényi
kantáta-sorozata. A művek - amelyek
a {'achi életút legJelentősebb, szüntele
nül középpontban álló alkotásai - a mű

sor főidejében szólaltak meg, s bizonyLÍ
ra nagyon sokan hallgatták mindegyi
ket. A Rádiózenekar és -énekkar ezen
a néhány estén a maga el'ejéből néhány
kitűnő karmester irányításával bebizo
nyította, hogy nálunk sem ismeretlen
terrénum a bachi muzsika, s a tehetsé
gek egyesítésével jelentős és emlékezetes
művészi színvonaIon lehet megszólaltat
ni kevésbé ismert alkotásait is.

E néhány szép est közül hadd emlé
kezzem vissza most arra az egyre, nmí
kor Lehel György vezényletével hall
hattuk a Kávé- és Parasztkamuitékat.
Nem mintha ezek lennének a múfaj
legjellegzete.~ebb darabJai. Ha valald át
akarja érezni s meg akarja érteni a líp-

a tehetséget és az erkölcsi komolyságot
nem lehet tőle megtagadni. E festők és
szobrászok művei mellett nem szabad
közönyösen elhaladnunk . .. Ha munká
ikban valódi érték van, ennek elisme
résétől nem tarthat vissza bennünket
az, hogy más időnek stílusában szólnak
hozzánk."

D; I.

csei mester művészetének lényegét, bi
zonyára inkább a nagy ünnepkörök köré
komponált kantátákat kell végighallgat
nia, az olyan kivételes remekeket, mint
az úgynevezett Húsvéti oratórium (BWV
249) vagy a "Christ lag in Todesbanden"
koráira épített kantáta hatalmas emlék
műve. A kantáták a bachi áhítat és vi
lágérzés leghivebb hordozói, nem vélet
len, hogy rájuk épültek a hatalmas pas
siók, amelyekben egyszerre érvényesül
majd a kantáták misztikuma és a szen
vedéstörténet drámaisága. Az úgyneve
zett "világi" kantátákban - a Rá.dió
zenekar említett hangversenyén felhang
zó két mű is ezek közé tartozik - el
sősorban azt csodálja a hallgató, hogy a
sokszor meglehetősen szervetlen, oly
kor együgyű történeteket is mily ötle
tes leleménnyel komponálja meg Bacn,
s a Kávékantáta a maga szinte gyerme
ki egyszerűségében is milyen áhítatos, a
Par-asztkantáta pedig - kivált a záró
kórus, melynek hangjaira a kantáta né
pe a kocsmába vonul - mintha a kor
"nagyszabású" vokális műfajának ellen
párja lenne, de úgy, hogy szerzője so
sem válik hűtlenné azokhoz a szépsé
gekhez, melyekkel a teremtett világ kí
nálja. Ezek láttán meg-megfeledkezik a
kantáta világi kiindulásáról, s ismét az
áhítat, a teremtő erő csodálatának hang
jait zenqeti. Ezért válnak Bac~ nem egy
házi indítékú kantátái is a kor vallásos
világképének kifejezőivé. Mindvégig
hiányzik belőlük Hiindel oratóriumainak
színpadiassága, s még ha a történet szín
padra kívánkoznék is - mint a Paraszt
kantátáé - a lélek reflexei a fontosak,
s azok a reflexiók, melyeket a zenekari
szövet valósít meg.

Ezt az equszerűséqbő! kibomló teljes
séget remekül éreztette Lehel György 
aki kétségtelenül egyik legjobb orató
rium-karmesterünk; de kitűnően eltalált
tempói mellett az árnyalatok kidolgozá
sára is nagyobb gondot fordíthatna. El
képzeléseit szerencsésen valósították meg
a kitűnő együttesek és a szép pillanato-
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kat szerző szólisták: Werner Mária igen
megbfzhatóan, Fülöp Attila és Kovács
Péter pedig ígéretesen tolmácsolta nem
könnyű szólamát.

(LEMEZFIGYELŰ) Vannak olyan le
mezek, amelyek már meghallgatás előtt

várakozó áhítatot keltenek tulajdono
sukban. Feltétlenül ezek közé tartozik a
Magyar Hanglemezgyá,·tó új Mozart
kiadványa, amelyen a kiegészített Tátrai
vonósnégyes hat vonósötöst játszik.
Nemcsak a műfaj mozarti kiteljesedését
követhetjük nyomon, hanem szinte az
egész életmű belesűrűsödik a hat alko
tásba. Szerepel a lemezen a Michael
Haydn nyilvánvaló hatásáról árulkodó
ifjúkori B-dúr kvintett, a Jupiter:-szim
fónia mellé áZZítható "királyi" fenségű

C-dúr, a tragikus belenyugvás és lemon
dás hangjait megzengető a-mott s a két
utolsó kamaramű: a D-dúr és Esz-dúr
ötös. Kivált az utóbbi megrendítően

nagy alkotás: ott zeng benne az Esz-dúr
szimfónia vérbő világa, a szépség és har
mónia eszményének kiteljesülése, s az a
csodálatos kedvesség és humor is, amely
majd a Varázsfuvolában nyeri el végső

formáját. De. ott zeng a búcsú éteri tisz
tasága, mint a Reqwiem legszebb téte
leiben.

Lemezfelvételeken természetes, hogy az
előadás a tökéletesség illúzióját kelti.
Ezúttal mégis meg kell állnunk egy pil
lanatra a Tátrai vonósnégyes és Mauth
ner Anna valóban briliáns játékánal,
hallatán. Ez a kitűnő együttes minden
gazdag tapasztalatával s folyvást meg
újulni kész, friss zeneiségével egyaránt
elragad a felvételen. Hadd jelezzem csak

az Esz-dúr vonósötös szinte vidám, ter
mészetes egyszerűségű indítását, ezt. a
csodálatos természetzenét, amely üdesé
gében és vidámságában párját ritkítja.

Az új szovjet lemezek sorából egy
Csajkovszkij-felvétel kívánkozik az élre.
Nem annyira zenei értékei miatt, mert
Csajkovszkij megítélésében szívesebben
hajlunk Tóth Aladár nézete felé, aki
meglehetősen felszínesnek érezte, az orosz
szerző világát. Amióta azonban megis
mertük a szovjet előadási tradíciót, két
ségtelenül új színekkel gyarapodott a
zeneköltőről alkotott képünk. Halvá
nyodtak az affektált romantiSizmus szí
nei, egy-két jelentősebb érzelemé került
a helyükbe. Persze azért Muszorgszkij
más. És Rimszkij Korszakov is mélyebb.
B-moll zongoraversenye, Hegedűversenye

és még jónéhány alkotása azonban bizo
nyára még hosszú ideig a bestseller lis
ták élére helyezik a nevét. S az 1812
nyitány is, e pompás karakterzene. amely
az új szovjet lemez fő száma. (A Szo»
jetunió Allami Zenekarát Konsztantin
Ivanov vezényli.) Tetszetős zenei tolmá
csolásban hallhatjuk a lemezen a Moszk
va kantátát is.

Beethoven öt zongoraversenyét Emil
Gilelsz játszotta. lemezre Széll György
vezényletével. Ezekhez a lemezekhez fe
lesleges kommentárt fűzni. Századunk
szellemiségének, a romantikaellenességnek
remek dokumentumai, Gilelsz bizonyára
iskolát teremt majd a salaktalanul tisz
ta, az érzelmeket szemérmesen palásto
ló tolmácsolás területén. De bizonyára
sokan lesznek, akik velem együtt mégls
jobban szeretik Richtert.

RÓ[\] A Y LASZLÓ

DOKUMENTUM
BEETHOVEN LEVELE RUDNAY PRÍMÁSHOZ

Az esztergomi Prímási Levéltár Rúdnay prímás iratai között őrzi Ludwig
van Beethoven 1823. április 8-án kelt levelét. (Jelzete: Intr. No, 40/24) A nagy ze
neköltő Missa Sollemnis című művét ajánlja Rudnay :Sándor esztergomi érseknek.
Az érsekség 1820-ban tért vissza Nagyszombatból Esztergomba, és 1822-ben kezdték
meg a mar Bazilika építését. Valószínű, hogy Beethoven arra gondolhatott: a ma
gyar prímás a Bazilika felszentelésére alkalmasnak fogja tartani rnűve bemutatá
sát. Az udvarias elutasítás azonban éppen az építkezés kiadásaira hivatkozott. A
főszékesegyház felszentelésére különben sem gondolhattak még. Arra végül is 1856.
augusztus 31-én került sor és akkor Liszt Ferenc Esztergomi míséjét adták elő.

Beethoven levelének egyik érdekessége, hogy művének szellemi értékéért sem
miféle tiszteletdíjat nem kért, csupán a partitúra másoltatásának költségét szá
mította volna fel. Rúdnay válaszából pedig világosan látszik, hogy Esztergomban
is tudatában voltak Beethoven zenetörténeti jelentőségének. Szinte szégyenkezve
írja a prímás, hogy' ő szívesen támogatja a művészi tehetségeket, és reméli, más
alkalommal módjában áll majd ezt Beethovennek is bizonyítania.
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A levelet, melyet itt teljes szövegében németül és magyarul közlünk, az 1950-es
években', a Prímási Levéltár anyagának leltározása során Niklay Péter és Prokopp
Gyula nyomán Zolnay László ismertette először az Esztergom Évlapjai című mú
zeumi évkönyv 1960-as kötetének 175. lapján, majd a Budapest című folyóirat
1970 évi májusi számában (38. lap).

A levél eredeti borítékján a következő címzés olvasható:
"An Seine Eminenz den hochwürdigsten Herrn Alexander von Rudnay Dívek

Újfalu, Fürst-Erzbischof, Primas, dann oberster und geheímer Kanzler des Kö
nigreíchs Ungarn etc. etc. in Gran, in Ungarn."

Magyarul: "Oeminenciájának, főtisztelendő divékújfalusi Rudnay Sándor her
cegérsek, prímás úrnak, a ~agyar Királyság legfelsőbb és titkos kancellárjának
stb., stb., Esztergomban, Magyarországon."

A boríték hátoldalán Beethoven monogrammjával ellátott viaszpecsét látható,
valamint a következő feladó-jelzés:

"Ludwig van Beethoven in der obern Pfarrgasse No. 60 auf der Laímgrube."
Beethoven akkori bécsi lakáscíme tehát: "Ludwig van Beethoven, felső Plébánia
utca 60, az agyagbányánál."

A levelet nem sajátkezűleg írta Beethoven, de aláírása biztosan sajátkezű. A
levél teljes szövege így hangzik:

Euer Eminenz!

Der Unterzeichnete hat so eben sein
neuestes Werk vollendet, welches er fül'
das gelungenste seiner Geistesprodukte
halt. Dasselbe ist eine grosse solenne
Messe fül' 4 Solo-Stimmen, mit Chören
und vollstandigen grossen Orchestre,
welche auch als Oratorium aufgeführt
werden kann.

Er hat daher den Wunsch, ein Ex
emplar diesel' Messe in Partitur Eurer
Eminenz unterthaníg einzusenden, und
bittet deshalb gehorsamst, Eure Emi
nenz wollen gnádíst geruhen, ihm die
hohe Bewilligung hirzu zu ertheilen.

Da die Abschrift der Partitur jedoch
betráchtliche Kosten erfordert, so ist
der Unterzeichnete so frey, Eurer Emí
nenz gehorsamst vorzulegen, dass er
fül' dieses Werk das massige Honorar
von fün!zig Dukaten bestimmt habe,
und schmeichelt sich mit der ausge
zeichneten Ehre, Eure Eminenz, unter
die Zahl seiner hohen Praenumeranten
zahlen zu dürfen.

In der tiefsten Verehrung zeichnet er
sich

Eurer Eminenz
gehorsamster Diener

Wien, den 8. April, 1823.
Ludwig van Beethoven."

Eminenciád!

Alulírott éppen most fejezte be leg
újabb művét, melyet legsikerültebb szel
lemi te'rmékének tart. Ez egy nagy ün
nepi mise (Missa Sollemnis) négy sz6..
lóhangra, kórusokkal és teljes nagyze
nekarral, melyet oratoriumként is elő

lehet adni.
Ezért az a kívánsága, .hogy e mise

partitúrájának egy példányát alázattal
megküldhesse és a legalázatosabban ké
ri ezért Eminenciádat, hogy kegyelme
sen méltóztassék ehhez magas beleegye
zését adni.

Mivel a partitúra leírása tetemes költ
séget igényel, ezért legyen szabad alul
írottnak Eminenciád elé terjesztenie
alázatosan, hogy e műért ötven dukát
mérsékelt honoráriumot szabott és azzal
a kitüntető megtiszteltetéssel kecsegteti
magát, hogy Eminenciádat magas elő

fizetői sorába számíthatja.
A legmélyebb tisztelettel ajánlja ma

gát Eminenciád legalázatosabb szolgája

Bécs, 1823. április 8-án

Ludwig van Beethoven.

Az esztergomi prímási hivatal 1823. április H-én iktatta a levelet 512/1823.
szám alatt, a következő szöveggel : "Beethoven Ludovicus dato 8ae Aprilis anni
currentis compositam a se Missam erga 50 aureorum honorarium Suae Celsitudini
offert." Vagyis: "L. Beethoven f. évi április 8-án az általa komponált misét 50
arany ellenében Őmagasságának ajánlja".

Rudnay prímás saját kezűleg a következő szavakkal utasította a választ meg
fogalmazó aulistát: "Rescribetur me ob gravíores magís necessarias expensas sub
missionem huius exemplarts delere deprecari." Azaz: "Azt kell válaszolni, hogy a
szükségesebb súlyosabb kiadások miatt kérem, tekintsen el ennek a példánynak
megküldésétől."
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Az utasításnak megfelelően a következő választküldték a prímás aláírásával
Beethovennek :

Ludovico Beethoven Composítorí Musi
co, Strigonii, 14. Aprilis 1823.

Wohledelgeborener Herr van Beethoven!
Keineswegs zweifle ich, dass die von

Eurem Wohledelgeborenern jüngst ver
fasste grosse Messe, der in der musi
kalischen Welt so sehr berühmten Nah
men vollkommen entsprechen wird, Je
doch erlauben mir jene fasst uner
schwinglichen Auslagen, so der Bau
einer neuen Metropolrtan Kirche in sei
ner grossen Ausdehnung von mir for
dert, nicht an der Praenumeration fül'
jenes Werk theil zu nehmen. Diess
Eurer Wohledelgeborener zu folge des
untern 8to diesel' an mich geschíckte
ten gefalligen Schreibens erkliiren zu
müssen ist mír desto unangenehmer je
mehr ich ausgezeichnete und allgemein
anerkannte Kunsttalente zu schützen
pflege. Demnach wird es mich unge
mein freuen, bev írgend einer andern
Gelegenheit Eurer Wohledelgeborener
jener achtungsvolle Wohlwollen beweí
sen zu können, mit dem ich stets ver
harre Eurer Wohledelgeborener

wohlwollendst-ergebener.

L. Beethoven zeneszerzőnek,

Esztergom, 1823. április 14.

Mélyen tisztelt Beethoven úr!

Egyáltalán nem kételkedem abban,
hogy legújabban komponált nagy miséje
tökéletesen meg fog felelni a zenei vi
lágban oly híres nevének. Mégis .enged
tessék meg nekem az új, nagyméretű

főszékesegyház építésére fordított, alig
előteremthető kiadások miatt, hogy ne
vegyek részt ezen műve előfizetésében.

Hogy 8-án kelt jóleső levelére ezt kell
kijelentenem, az annál kényelmetlenebb
számomra, minél inkább törekszem a
kiváló és általánosan elismert művészi

tehetségek megbecsülésére. Ezek után
nagyon örülnék, ha valamely más alk'l
lommal bizonyítani tudnám önnek tisz
teletteljes jóakaratomat, mellyel mara
dok az Ön jóakarója.

ROSDY PÁL

Az udvarias visszautasítás következtében Esztergom és hazánk nem dicseked
het azzal, hogy nálunk mutatták be először Beethoven halhatatlan remekművét.
a Missa Sollemnist. Az ősbemutató Olmützben volt.

lEYÉLTÖREOfK BRUNSWICK TERÉZ HIGYITÉKiBÓL
Brunswick Teréz élete még sok vonatkozásban rejtély Leginkább Beethoven

nel kapcsolatban. Hogy valóban milyen érzelmi szál kötötte össze őket, illetéktele
nek vagyunk eldönteni, főleg nem egyetlen levéltöredék birtokában. Nem is ez a
célunk. Inkább újabb kérdést helyeznénk a többi mellé.

A levéltöredék az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárúban található az
Analekták közt, 776. szám alatt. A gyarapítási év: 1950. Bár a kétrétbe hajtott
papírlap több feljegyzést is tartalmaz (főleg hexarnetereket), az általunk publ i
kált töredék különösen figyelemre méltó. Mivel dátumozása nincs. tartalma
alapján próbáljuk meg időben elhelyezni. Ha valóban Beethovenhez Íródott, úzv
legvalószínűbb az 1800-as évek eleje.'. 1800 nyarán Giulietta Guicciardi, a szép
unokahúg Becsbe, majd Korompára utazik, ahol együtt tölti a nyarat unokanö
véreivel, Terézzel és Jozefinnel. Itt találkozik Beethovennel is, akinek megtetszik
a "varázslatos leány". Minderre Zmeskall Miklós leveléből következtethetünk,
amely szeptember 6-án kelt." Beethoven is tesz említést barátjának az új isme
retségről, amikor Wegelernek ezt írja: "Nem is hiszed, milven kietlen. szomorú
életet folytatok két év óta... a változást egy kedves, varázslatos leányka idézte
elő, aki szeret engem és akit én is szeretek.i'- Nyilvánvalóan a szép, fiatal lánv
Teréznek sem volt közömbös, hiszen féltékenysége később Jozefinnel szemben is

644



megnyílvánult, (Giulietta lenne esetleg az a gyönyörű, fiatal személy, akivel Te
réz a levélben vetélkedik?) Arról is tudunk, hogy anagy L betű Teréz feljegyy
zéseíben az egész világot jelenti számára: Liebe, Licht, Leben (szerelem, világos
ság, élet).4 Brnnswíck Teréz jelképes beszéde írásaiban közismert. Meglehetőserr

dagályos, zavaros soraiban olykor az idő is elvész. (Hevessy is megjegyzi l) Igy
a nagy L sem lehet más, mínt egy időn kívül álló ideálnak a megjelölése. ezeke
Marianne idézett könyvéből kiderül, hogy feltűnően sokszor használja Teréz ezt
a jelet, és nem lehet tudni, kire gondol. fgy például tudunk arról, hogy Teréz 43
éves korában egy 26 éves tudósért rajongott, aki nem volt más, mínt a váci kar
dinális rokona, Ludwig Mígazzí gróf. Teréz naplójában gyakran előfordul a neve,
de a nagy korkülönbség és a gróf gyógyíthatatlan betegsége kizárta a házasságot.
Ugyancsak az OSZK Kézirattárában. a Nóvendéknaplóban, 33. szám alatt (gyara
pításí év: 1957) található az a levél, amely Ludwig Migazzihoz íródott. Teréz itt
szférikusan szenvedélyes, a végén pedig tárgyilagosan hűvös, és elutasítja ezt az
érzelmet. Barátságról beszél csupán, majd megjegyzi: "Én szeretem Önt, mint egy
tiszteletre méltó gyermeket ..."5 Mindezt 1818-1820 közé tehetjük," Arról is tu
dunk, hogy Brunswick Teréz 1814-től otthon házitanítóskodott. (Segítője egy Hor
vát János nevű tanító, kitől Teréz magyar nyelvet és irodalmat tanult.") Úgy tű

nik, Beethovennel a kapcsolata ekkor már teljesen megszakadt," Ebből az időből

emlékezik meg Teréz kérőjéről is, Podmaniczky Károlyról, akit ő hat ízben kíko
sarazott, utoljára 1819-ben: "Hideg maradtam, egy régi szenvedély felemésztette szí
vemet."? La Mara már itt látja az Unsterbliche Geliebte kombinációjának támaszát. to

Jegyzetek: 1. A de Hevessy: .Beethoven vie intiJme (pálrizs, 192'7l c. könyvében, megiegyza
hogy Gemndo Attila, B. Teréz hagyatékáJlaJk örWje Staclk.elbe1'g Min6nw:a bizta Teréz és
JO'Zefin leveleit, hQgy ~ja. J02lefin emléke·t kutassa. Minóna (AmendJa re~nYélben "az egy
király törvénytelen lánya") megbízott szobalárryáoan, aJd egy szép napon kedvesével, Mis
kolczyGábotrral Al1ll.erikába szökött, magával vive a leveleket. 2. Dr. Ozeke MarlanJne-Dr.
flléyész Margit: Gróf BrlunSwick Teréz élet- és jellemrojza (Bp., W26, 10. o.), 3. Környei Elek:
Bzethoven és Martonvásári, 4. Czeke-Révész i. m, 34. o., '5. Ich liebte Sie wíe wir ein liebens
würd1ges IDnd .. , 6. Hevessy i. m. 132. o., 7. OSZK ~ztr,attár: Analekta 2367 (Horvát János:
Gróf Brunszwíck Teréz.ia ismertetése), 8. "JozeflJn férjhezmenetele óta semmi nJYQma se
személyes érí ntkezéanek, se levelezésnek közte és nagy barátja között." Hevessy i. m.
ua-sna, o., 9. Dr. Czeke-Dr. Révész L' m. 16: o., 10. La MaJra: BeethovealiS unsterbllche
Geliebte (Leipzig, 1909), U. Az élő tanúk közül Horny Gábor nevét említem, atki 11192-ben
született és Újpes1en él. Ű mondta el, hogy nagy,bátyja, Varsányi Kereskényi GyuLa esperes,
érdi plébános, (saüt, 18$-1ben, megh. t911-beln) bejáratos volt a BruIlSwiClk csa[ádlhoz, s Ő,

mitrlt 17-18 éves ifjú, gyakran hallotta emlegetni Beethoven és B. Teréz kapcsolatát.

Szeretett Lény!
Nem mindegy, hogy férfi, nő, gyermek vagy virág? - Válni akarsz?
Vedd szavamat: nem tartalak, ha neked mindegy, közömbös vagyok-e ü·ánta.

Nem tartalak, menj, ahová Géniuszod vezet; - de hogy valóban jó Szellem-e ez,
tudni szeretném. - Hát nem nagyvonalú és becsületes dolog ez az ön F-je iránt?

A (nő) szerelemben izzik a (férfiért), és azon fáradozik, hogy egy gyönyörű,

fiatal lánnyal vetélkedjék. De tudja: az a lány képes ellenállni. Ám nem egyköny
nyen találni olyan Lényt, aki belső szeretetreméltóságban, mélységben, igazi sze
retetben a tárgya iránt vele t egyenlő lenne.

Keres(d) te csak Th-(t)! Nem találod meg könnyen, talán sehogyan sem. Ez
rek és milliók keresnek és térnek sírba anélkül, hogy igaz szerelemre vagy barát
ságra leltek volna. Elcsendült az ittlétük hang nélkül, érdemtelenül. Micsoda rej
tett pályán akar a Jóságos haladni vagy keresni, - és W-ben2 akar keresni és
találni! Ez má?' valóságos szerelem! Micsoda elemeknek kell itt találkozniok! J!:n
egy tiszta, a világ szennyétől mentes érzést nyújta,nék neki, és ő ezt megveti!

Valójában nem vagy az, akinek tartottalak - mélyen az ideálom alatt ma
radtál - messze.

Ha megtekintik .. ._t.3 Nevelése egyike a legjobbaknak. A (nő) olyan érzelmet
szeretne a (férfinek) adni, amilyen több nem létezik.

Th. F. - a mocsoktalan érzelem a kapcsolat által részemre örökre elveszett.
A (nő) mind mélyebbre süllyed, s a boldogtalanság nem emeli fel, hanem leala
csonyítja. Jegyezd meg magadnak L-em (mein L!): v.agy nagy leszel, vagy nyomo
rult. A bizalmunk boldoggá tesz - mély fájdalommal látom, ha egy más Lényt
zdrsz karjaidba.

lrta és fordította TOTH SANDOR

Jegyzetek: l. ti. 'I'er ézze.l, 2. bizonyára Wien, 3. nőre vonaukoeík, a d i e névelő erre utal.
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1971 Vigilia SEPTEMBRE

SEPTEMBER

Revue mensuelle - Monatwhrift Rédactenr cn chef - Chefredaktene . György Rónay -
8udape8t, V., Kossuth Lajos u. 1. - Abbonncmcnts pour un an - Abonncmcnt flV das Jahr: 5,00 US dollars.

Nous consacrons une partie de notre numéro de septembre a la mémoire de
Beethoven. Antal Molnár, professeur au Conservatoire de Budapest, parle dans son
essai de la nouveauté révolutíonnaire de la musique de Beethoven par rapport a ses
prédecesseurs et de son importance dans 1'histoire de la musique. József Ujfalussy,
un des fondateurs de I'esthétíque musícale moderne en Hongríe, con naisseur excel
lent de Bartók, nous expose les relations effectives et typologíques des deux grand
musiciens. Alajos Werner, qui a de grands mérites dans la culture chorale hongroise
étudie la réligíosíté de Beethoven et dans ses oeuvres ayant un sujet expressément
rélígíeux et dans sa "vision du monde" en général. - Nous publíons deuxdocuments
relatifs a Beethoven; le premier, présenté par Pál Rosdy et provenant des Archives
Primatiales d'Esztergom, est la lettre de Beethoven adressée au prirnat Budnay ej

Iuí offrant la dédication de sa Missa Sollemnis, et la réponse du primat qui refuse
poliment 1'offre du musicien disant qu'á cause de ses grandes dépenses il ne peut
pas payer les 50 ducats dernandées par Beethoven. Ces documents sont déja connus
par les experts; 1'autre, publié et annoté par Sándor Tóth - et présenté en Iacsímilé
- est jusqu'ici entíerement inconnu, C'est un fragment de lettre provenant de I'héri
tage de Therese Brunswick, brouillon sans doute d'une lettre - peut-étre ínexpédiée
- de Beethoven qui se trouve actuel1ement dans les Archives de notre Bibliothequo
Nationale Széchenyi. On ne corinait pas le destinataire de la lettre ; on peut supposer
(sans le pouvoir prouver exactement) qui c'était "la bien-aimée írnmortelle", Therese
Brunswick.

Dans notre numéro de juin 1970 nous avons publié un entretien avec György
Lukács, le célebre philosophe marxiste récemrnent décédé. Entre autres il nous y
a exposé ses v.ues sur la religion et sur le dialogue marxiste-chrétien. Cette relation une
fois établie entre Vigilia et György Lukács n'a pas cessé avec la publication de
l'entretien dont I'auteur, Béla Hegyi, en partie a I'instigatíon de Lukács a fait une
étude sur la phase initiale de ce dernier. Lukács en a personnellement revu le texte,
étant vívemerit intéressé a ce travail; il a attiré 1'attention de 1'auteur sur quelques
moments [uqu'ici inconnus de son évolution vers le marxisme et' enfin il a donné
son approbation il la publication de l'essai qui peut-étre considéré ainsi comme une
image "subjectivement authentique' de la premiere étape - assez discutée et pas
toujours bien connue - de la carrtere philosophique du grand penseur ; I'image de
sa jeunesse comme 11 l'a vue (et I'a voulu voír) a la Iin de sa vie.

Au moins un tiers des Hongroís vit en dehors de la Hongrte. a l'Ouest, en Amé
rique et ailleurs, suivant les différentes vagues d'émigration. Il est done naturel
que le sort et la sltuation de ces Hongrois aínsí que leur relations avec la Hongríc
actuelle soient pour nous d'une importance prímordtale. En ce domaine il faut
tout d'abord - pour éviter les ressentiment et leurs erreurs - présenter autheriti
quemerit les faits et examiner le processus historique parfois bien complíqué de
I'émigration (ou des émígratíons). Julianna Puskás, collaboratrice de l'Institut des
Sciences Historiques de l'Académíe Hongroise a fait un travail de pionnier sur se
terrain dans une série d'études (publiées dans Vigilia de mars a juillet 1971) sur les
institutions ethniques des Hongroís en Arnérique. Miklós Szántó, rédacteur en
chef du journal de I'Union Mandialc des Hongrois, intitulé les "No,uvelles Hongroíses"
développe ce sujet et 1'éclaire des points de vue nouveaux. A une époque précédente le
sens des mots "émigré" et "émigration" était chez nous plus ou moins péjoratif. Ces étu
des récentes refletent par contre une mentalité nouvelle, une modification dans 1'atti
tude et l'opinion des Hongroís émigrés (ou avec un terme plus modern .,vivants hors
la Hongrie") en vers ceux du pays et récíproquement. Un évenement de cette évo
lution était la Conférence de la Langue Maternelle en automne de 1970 il Debre
cen; un autre la Conférence Oecuménique des Hongroís en Etranger a Sion en
Suisse (avril 1971) dont I'égide était "la responsabilité commune pour notre peuple
et pour notre langue", L'étude tres approfondie de Miklós Szántó est aussi un
document précieux de cette nouvelle optique et de la possibilité d'une communauté
entre Hongroís de bonne volönté vivant n'importe ou dans le monde - au-delá
des différences socíales et idéologiques, sur la base et dans l'esprít de l'estime mu-

tuel1e et de l'humanisme convaincu. '
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Dans son essai sur Mauriac, György Rónay fait le portrait du grand écrivain
catholique décédé l'année passée ; il trouve que son "romantisme catholique" et
sa conception romariesque de- la gráce date des années 20, mais la "murmure"
ma1.1riacienne et le témoignage humain de ses "mémoires intérieurs" est et reste
inoubliable.

Einen Teil ihrer September-Nurnmer op fert VIGILIA dem Andenken an
Beethoven. Antal Molnár, Professor der Musikakademie, Trager des Kossuth-Prei
ses, würdigt die musikgeschichtlíche Bedeutung Beethovens und seine revolutíonare
Neuigkeit im Vergleích zu seinen Vorgángern ; eíner der besten ungarischen Mu
síkologen, der Musíkasthet und Bartók-Expert, József Üjfalussy, schildert die
tatsachlichen und typologíschen Verbindungen der zwei grossen Musiker; Alajos
Werner. der selbst grosse Verdienste auf dem Gebiet der ungarischen Kirchen
musík hatte, schreibt über die "Religiositat" der Beethoven'schen Musik: einer
seits über seine Werke mít religiöser Thernatik, andererseits über die immanente
Relígiosítát seiner ganzen Musik und seines Lebensempfindens. János Ferencsík.
del' berühmte Dirigent, legt über sein persönliches Beethoven-Erlebnis Zeugnís ab.
Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Material ein auch in Faksimile ver
öffentlichter Bruchteil eines Briefes, der im Nachlass von Therese Brunswick
gefunden wurde, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Konzept eines - vielleicht nie
abgesandten - Briefes, der von Sándor Tóth publíztert und mit Notizen versehen
ist. Den Adressaten kennen wir nicht, es ist nur anzunehmen (beweisen kann man
es nicht), dass der Brief an den "unsterblichen Geliebten" gerichtet war. Neben
diesem bisher unbekannten Dokumerit publtziert Pál Rosdy ein zweites Dokument
aus dem Material des erzbischöflichen Archivs ven Esztergom, das in engen
Fachkreisen schon bekannt war, nicht abel' in grösserer Öffentlichkeit: es handeit
sich um den Plan einer Vorführung der Missa Solemnis in Esztergom, der von
Beethoven aufgeworfen wurde, sowie um eine Dedikation von Beethoven.

In unserer Juni-Nummer 1970 veröffentlichten wir ein Gesprach mit dem
sei ther hingeschiedenen marxistischen Philosophen, Georg Lukács, der unter ande
rem auch über seine Ansichten bezüglich der Religion und des marxistisch-christ
lichen Dialoges sprach. Die damals eingeleitete Verbíndung hörte nicht auf; Béla
Hegyi, der das Gesprách führte, schrieb - teilweise auf Inspiration dieses Gesprá
ches - ein Essai über den ersten Abschnitt der Lukács'schen Laufbahn, der bis
zum Marxismus führte; Georg Lukács las noch persönlích dieses Essai und machte
den Autor auf eíníge, fül' seine Entwícklung wíchtíge, und bisher unbekannte
Momente, aufrnerksam. Das Essai erscheint jetzt in diesel', von Georg Lukács
gutgeheissener Form.

Mindestens ein Drittel des Ungartums lebt jenseits der Landesgrenzen ; in
folge der verschiedenen Emígrationswellen leben von diesem Drittel grosse Grup
pen im Westen, in Amerika und anderswo. Es ist also verstándlích, wenn das
Los und die Lage diesel' im Ausland lebenden Ungarn. sowie ihre Verbindung
mit dem einheimischen Ungarturn eine wíchtige Frage fül' uns ist. VOl' allem
müssen die Tatsachen wissenschaftlich aufgeschlossen werden, die Emigrationspro
zesse müssen geschichtlich untersucht werden. Auf diesem Gebiet erfüllte Julianna
Puskás, Mitarbeiter des Geschichtwissenschaftlichen Institutes der Ungarischen
Akadernie der Wissenschaften eine Pionierarbeit, als sie in ihrer Essai-Reihe
(Vigilia von Marz bis Juli 1971) über die Erfolge und Lehren ihrer Forschungen
betreffs der etnischen Institutionen des amerikanischen Ungartums berichtete. In
diesel' gegenwartigen Nummer wird dieses Thema weítergetührt und von weiteren
Gesichtspunkten beleuchtet in dem Artikel von Miklós Szántó, Chefredakteur der
Zeitung "Magyar Hírek" (Ungarische Nachrichten), offezielles Organ des Welt
bundes der Ungarn. In einer früheren Periode galt das Wort "Emigration" bei uns
im állgemeinen als ein mehr oder weniger pejorativer Begrlff': die erwöhnten
Essais spiegein dagegen treu die Aenderung, die in der Wertung auf diesem Ge
biet neuerlich zustande karn, deren Dokument unter 'anderem auch die im Herbst
1970 in Debrecen abgehaltenen Muttersprachen-Konferenz war. Der Artikel von
Miklós Szántó ist ein wertvoller Beitraf zu diesel' neuen Sieht und bedeutet einen
wíchtígen weiteren Schritt auf dem Gebiet der Besprechung und Klárung der
gemeínsamen Sachen der Ungarn diessei ts und jenseits der Grenzen, im Geiste
der gegenseitigen Achtung und des Humanismus und über die gesellschaftlichen
und weltanshaulichen Differenzen hinaus.

Aus dern Anlass der ersten Jahreswende des Todes von Franceis Mauríac
schreibt György Rónay ein Essai in dem er einen Versurh macht das Mauriac'sche
Lebenswerk mít heutígen Augen zu werten.
-------- -------------
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Vigilia
SOIUM~IRE

1971 szeptemher

Ára 9 Ft

László Boda: Eucharistie et présence hurname - LE DEUXIElVIE CENTENNAIRE
DE LA NAISSANCE DE BEETHOVEN : Études de Antal Molnár, József UjJalus sy,
Alajos Werner et János Ferencsik - Miklós Szántó: M édltations sur I' émigration
- György Rónay : Mauríac - Frant;ois Mauriac: Nocturne de septembre (extra íts
des mémoires de l'auteur) - Béla Hegyi: Le jeune György Lukács - Nouvelle
de Margit Kopácsy, poemes de Ferenc Fehér, István Keszei et László Mécs.

DOCUMENTS: Une lettre de Beethoven adressée a I'archev éque Rudnay, primát
de la Hongrie et la réponse du prélat - Brouillon d'une lettre trouvée dans la
succession de Therese Brunswick.

Sur le supplément artistique des photos de Zoltán lI:16ser.

I~HALTSVERZEIC"NIS

László Boda: Eucharistie und menschliche Prasenz - VOR ZWEIHUNDERT
JAHREN IST BEETHOVEN GEBOREN: Beitriige von Antal Molnár, Józse! Uj.fa
lus sy , Alajos Wer ner, János Ferencsik - Miklós Szántó: Gedanken über die Emig
ration - György Rónay: Mauriac - Frcncots Mauriac : September-Nocturne (Aus
den Erinnerungen des Autors) - Béla Hegyi: Der [unge Georg Lukács - Erzáh
lung von Margit Kopácsy, Gedichte von Ferenc Fehér, István Keszei und László
Mécs.

DOKUMENT: Ein Brief von Beethoven an den Primaten Rudnay und die Ant
wort des Prálaten - Bruchteil eines Briefes aus dem Nachlass von Therese
Brunswick.

Auf der Kunstbeílage Photos von Zoltán Móser.

SZAMUNK fROIROL. - Boda László teológia tanár Esztergomban. 1970 ap
rlli sí számunkban írt tanulmányt "Szellem az anyagban" címmel.

Molnár Antal Kossuth-díjas zenetudós, zeneművészet] főiskolai professzor. Leg
utóbbi írása lapunk Bartók számában jelent meg "Bartók Béla világa" címmel
(1!171 január).

Ujfalussy Józse! zenetudós, zeneművészett főiskolai professzor.

Szántó Miklós aMagyarok Világszövetsége "Magyar Hírek" című lapjának
t őszerkesztője.

Fehér Ferenc jugoszláviai magyar költő.

Hegyi Béla tanulmányát Lukács György, a neves marxista filozófus nem sokkal
halála előtt olvasta és jóváhagyta.

A SZERKESZTŰSÉG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem ml kértünk, vagy előze

tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdol
gozhatóknak találjuk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szer
kesztős égí fogadóórák: hétfőn és csütörtökön ll-től 17 óráig, a többi napokon (szom
bat kivételével) ll-től 13 óráig.
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