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Jean Abelé

A VILÁGEGYETEM EREDETE
ÉS FEJLŐDÉSE

Kevés elmélet tett meg napjainkban olyan hatalmas utat. mint a
világ keletkezésére vonatkozó. Addig, amíg a csillagok közvetlen meg
figyelésére kellett szoritkoznía, a kozmológia csupán az égitestek moz
gásának elmélete volt és azon a téves feltevésen alapult, hogy földünk
a világ közepe. A mult század folyamán azonban ez az elmélet gyö~

keres átalakuláson ment keresztül. Fejlödése a modern fényképezési
technika és a szpektroszkópia vívmányainak köszönhető. Ma már a
csillagok közvetlen megfigyelését asztronómiai fenyképezessel helyette
sítík, Az Égbolt Térképe, amely éli világ összes csillagvizsgálóinak. köz
remüködésével készül. és befejezéséhez közeledík, ~rülbelül 'tízmillió
csillagot tart számon.

A szpektroszköpía a csillag fény;ének analizálásával állapítja meg
az égítest kémiai összetételét és felületi hőmérsékletét, sőt a Doppler
Fízeau-hatás segítségével. amely a spektrum sávjait a vörös vagy ibolya
felé tolja el. a szerínt, hogya fényforrás és a megfigyelő közeledik
egymáshoz v,agy távolodik egymástól. a csillag felénk irányuló sebes
sége is meghatározható. .

Addig. amíg nem tudtuk a világegyetemet felmérní, szédítő naqy
sáqa és' eredetének ködbevesző messzíséqe a legtöbb embert lesujtotta.
mert a végtelen meqtestesítését látták benne. Ma már azonban a világ
egyetem emberibb méreteket öltött számunkra: birtokunkban van az
aranynád. mellyel az Apokalipszis Angyala felmérte az új Jeruzsálemet
és az apostollal elmondhatjuk. hogy az "ember és angyal mértékére"
készült.

Az embereik húsz évseázadon át azt hitték, hogy sorsukat és a
történelmük folyását a csillagokkal teletűzdelt krístályszférák forgása
szabályozza, s ebben nyoma sincs fejlődésnek, ennek se kezdete, sem
vége nincs. Ez a világszemlélet uralkodott egészen a tizennegyedik szá
zadík, amikor néhány merész gondolkodó neue rettent vissza attól. hogy
a csillagok örökkévalónak tartott tl1OIZ9ását a malomkő ídeíq-óráíq tartó
forgásához hasonlítsa. Ezzel előfutárjai lettek a tehetetlenségi elven
alapuló dínamíkának, amely megszünteti a csillagok előjogait és a ne
hézkedés egyetemes törvénye alá foglalja mínd az égi, mínd a földí
mechaníkát, .

Az evoludó elméletét legelőször a naprendszerre alkalmazták.
Laplace azzal próbálta megmagyarázní a csillagok eredetét. hogy fel
tételezett egy igen magas höíokú gáznemü tömeget, amely egyenletes
forgásban volt. A lehűlés' következtében összehúzódás állt elő, amí a
forgás sebesséqét növelte. Az egyenlítő tájékán, ahol ez a sebesség a
legnagyobb, bekövetkezett az a kritikus pillanat, amikor a tömeg egy
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része koncentrikus gyűxűkre szakadt, amilyenek a Szaturnusz gyurw.
E gyűrűik, míndeqyíkéröl újabb darabok váltak le, és minthogy ez utób
biak nem szímmetríkusan oszoltak el közös pályájukon, kölcsönös von
zásuk hatása alatt végül is egyetlen tömegben egyesültek.

Ez az elmélet csak a naprendszerre vonatkozik és ma már túl
haladott. De a Laplace-féle ovolucíós elmélet két elve: a fokozatos le
hűlés és az ösköd lassú összehúzódása ma is elfogadott, sőt szélesebb
területre is alkalmazható. Azt az általános törvényt fejezi ki, amelynek
klasszikussá vált formuláját Clausius német fizilkus igy fogalmazta meg:
"A világegyetem entrópiája a maxímumra törekszik."

Laplacenak Clausíus ,által felhasznált két hipotézise bizonyos csil
lagokra valóban alkalmazható, így a Szíríusz társához hasonló fehér
fényű csíllaqokra, amelyek igen nagy sűrűséqi fokot érlek el és fejlő

désük végső stádiumába jutottak. Ebből azonban nem következik az,
hogy az egész világegyetemre és annak egész történetére kiterjeszthető

ez ,a túlságosan leegyszerűsített evoluciós elmélet, amely feltételezi. hogy
kezdetben a tér egyeletesen telítve volt valaminő igen magas hőfokú

és rendkívül .szérszőrt gáznemű anyaggal. Ezen az alapoq ugyanis igen
lassan jöttek volna létre az első sűrűsödésí gócok, SJ a világegyetem
korát többezer míllíárd évre kellene becsülnünk. Mint látni fogjuk, ez
az okoskodás helytelen, mert néhány csíllaq fejlődésének végső stá
díumából még nem lehet az egész világegyetemre érvényes evolucíós
törvényre következtetnünk.

Az égbolt a mai ember számára már nem egyszerűen a Naphoz
hasonló csillagok míllíárdja, amelyek szeszélyes elosztásban népesítík
be a végtelen teret. Ma már az előbb említett opti,klaÍ eszközök segít
ségével kimutatható, hogy az égi világ természetes egysége nem a csil
lag, hanem a ködfolt vagy tejút, sőt azt' is, tudjuk, hogy millíószámra
vannak ilyenek.

A világűr, amely a csillagokat magába foglalja, már nem azonos
az euklideszi térrel, amelynek határait nem ismerjük és amely közöm
bös az égitestekkel szemben; a mai szeralélet szerínt a világűr zárt.
görbefelületü tér. A szeszélyesen elszórt csillagok helyett, amelyek pasz
szívan alávetik magukat az energia-degradálódás törvényének, mai sze
münkkel pontosan meqkonstruált világegyetemet látunk, amelynek köd
foltjai szolidárísak ,egymással és hatalmas, közös törvénynek engedel
meskednek. Ez a relativitás-elmélet segítségével felállított törvény a tér
kiterjedésének törvénye.

A folytonosan terjeszkedő világegyetem ölén az anyag szédületes
tevékenysége, amit etomenerqiének: nevezünk, meqértetí velünk a csil
lagok eredetét és sugárzását is. A régebbi elmélet képtelen volt meg
magyarázni, míképpen maradhat meg e sugárzás sokezer milliárd éven
keresztül, mert hiszen ilyen idősnek: ítélték a világegyetemet. A rádió
aktiv atomok evoluciójának mai elmélete alapján a kozmoszt csupán
ötmilliárd évesnek tartjuk, kezdete tehát közelebb jutott hozzánk, ha
tárai pedig nem vesznek a végtelenbe, hanem összetalálkoznak, lévén
a tér hajlított felületű.

Amennyire a mai óriás te1esz:k6pok segitségével megállapítható. a
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világegyetan spirális ködíoltokból, galaktik.ákb61 áll. olyanokböl, amí
lyennek a Tejutat látjuk, melyhez a Nap is tartozik. William Herschel
angol fizikus már a tizennyolcadik század végén megállapította, hogy a
Tejút tulajdonképpen hatalmas csíllaqhalmae, amelynek belsejében va
gyunk magunk is, formája pedig erősen ellapitott ellips:zoid alakú tér.
Eddington becslése szerint a világegyetem százmilliárd ilyen csíllaq
együttesből. galaktikából áll, egy.-egy galaktika pedig mintegy száz..
míllíárd csillagból.

Milyen mozgást végeznek a CSlillagdki és tejutak?
Az úgynevezett ..állócsíllaqok" .csak a bolygókhoz viszonyítva ne

vezhetők ..állóknak.", q valóságban ezek is mozognak. A csillagok moz
gása háromféle. Először is: mindegyiknek megvan az egyéni sebessége:
másodszor: a galaktika maga is forog, végül a világegyetem összes tej
útja állandóan tágul. Az egyes csillagok egyéni sebessége, ha súlyosak,
9-20 kilométer másodpercenkínr, ha könnyebbek, 50-80 Jdilométer.
A tejutak forgási sebessége ennél sokkal nagyobb, a miénk például
275 kilométer. De mindez eltörpül a tejutak egymástól való távolodási
sebessége mellett.

Slípher, a lowelli csillagviZlSgáló asztronómusa 1912-ben a Dopp
ler-e-Fízeau-elv alkalmazásával megállapította, hogy ez a sebesség má
sodpercenkint többszáz kilométer, de ami még megdöbbentőbb: a spek
trum sávjai a vörös szín felé tolódtak el, ami azt jelenti, hogy a tej-
utak távolodó sebességet mutatnak. .

A másik alapvető fontosságú megfigyelést Humason tette a Wíl
sen-hegyí csíllaqvízsgálóban, amelynek hatalmas távcsöve lehetövé teszi
a nagyon gyenge, vagyis nagyon távoli ködfoltak fényképezését. Ilyen
módon sikerült 25.000 kilométer másodpercenkirlti sebességet is re
gisztrálni, a rekordot az egyik galaktika 45.000 kilométeres ·sebeSSéggel
tartja. A megfigyelések eredményeként meqállepítható, hogy egy titok
zatos törvény következtében a tejutak távolodásí sebessége és a mi
tejutunkhoz való távolságuk között ÖSlSzefüggés áll fenn. E. P. Hubble,
a Wilson-hegyi csillagvizsgáló tudósa, 1929-ben felállítja a következő

törvényt: egy n millió fényév távolságra eső galaktika sebessége má
sodpercenkint n X 160 kilométer.

Végül. két év előtt egy beÍga matematikus, Georges Lemaítre abbé
közzétette a tér kiterjedéséről szóló elméletét. amely aJátám.a.sztja a
Hubble-féle arányosság törvényét. A következökben megkiséreljük
Lemaitre elméletének alapgondolatát mínden matematikai képlet és szak
kifejezés mellözésével összefoglalni.

Tudjuk, hogy a Nap nem esik a mi tejutunk közepébe. sőt semmi
okunk sincs azt hinni, hogy a mi tejutunk a világ közepe lenne vagy kü
lönös előjogokat élvezne. Fel kell tehát tételeznünk. hogy a tejutak
bármely más meglfigyelőhelyről nézve szintén távolodni látszanának.
Egy hasonlattal érthetőbbé tehetjük ezt a jelenséget: Míndnyáján lát
tunk már olyan reklámléggömböt, amilyet az áruházak ajándékoznak a
gyerttlekeknek. Nos, ha gázt bocsátunk belé, a léggömb megduzzad és
a rányomott felirat betúi egyformán .nagyobbodnak: ha most bármelyik
pontját nézzük is az írásnak. minden más pont távolodní látszik tőle,
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lévén ez a távolodás arányos a kJét pont közötti távolságqal. ~ itt
egy kétdimenziós gömbfelületen végbemegy. hasonló ahhoz, ami a há
romdimenziós űrben figyelhető meg. ha feltételezzük. hogy az önma
gába zárt" görbefelületú tér.

A hólyag felületi feszültsége. amely a felírás betüit egymáshoz kö
zelíteni igyekszik - és valóban közel is hozza őket, ha a gázt kiereszt
jük a léggömbböl, - a Newton-féle nehézkedési erő; a gáz nyomása,
amely megduzzasztja a léggömböt és kitágítja a felületére rajzolt betű

ket. az Einstein-féle kozmíkus taszító erőhöz hasonlítható, amely a
relativitás-elméletben a gravitáció ellenlábasa. De amíg Einstein szerint
ez a két erő pontosan eqyensúlyozza egymást. Lemaítre abbé kimutatta.
hogy ez az egyensúly labilis és Eínsteín állandó formájú világa helyébe
egy fejlődésben lévő világegyetem teendő. Szerínte az evolucíó, amelyen
a világ keresztülmegy. vagy összehúzódás vagy kiterjedés. Ahogy azon
ban azt a ködfoltok meaekülesének tünete mutatja, ez az avolucíó nem
más. mínt a tér kiterjedése.

A magfizika is megerősíti Lemaítre elméletet, kímutatván, hogy a
világ valaha rendkívüli sűrűség állapótában volt. Chandrasekhar és
Henrich fizikusok kiszámították. hogy a nehéz elemek szintézise a vas
tól az uráníumíq csak olyan sűrűség mellett mehetett végbe, amely
köbcentiméterenkint tiz tonnán felüli súlyt és tízmilliárd fok feletti hőmér

sékletet feltételez. Az említett elemeknek a föld méh ében és a csilla
gokban való jelenléte azt bizonyítja, hogya világegyetem valaha ilyen
rendkivüli sűrítettség és Lázas tevékenység állapotában volt. A köd
foltok menekülése és a csillagok lehülése, ami enerqíakészleteík kimer ű
lésének természetes következménye. azt mutatják, hogy a világegyetem
nem jut többé ebbe a kezdeti állapotba.

A kérdés az. mennyi ídő alatt jutott el a mai állapotába? Laplace
elméletével szemben, amely a világ korát többezer míllíárd évre becsüli.
a legújabb kutatások alapján azt kell mondanunk, hogy alig idősebb

ötmilliárd évnél. Emellett szólnak a következő érvek:
1. A tejutak forgása, amely olyan erőteljesen kavarja fel a csilla

gokat. hogya tejutak spirális alakja nem maradhatott volna meg. ha
csakugyan olyan öreg, mint Laplace hiszi.

2. A tér kiterjedése, amelynek sebessége valósággal megdöbbentő.

Ha feltesszük, hogy a sebesség a maival azonos volt. akkor a világ
egyetem sugara kétmíllíárd év alatt megduplázódott. Ha az időben

visszafelé meqyünk, akkor ez a sugár ötmilliárd év előtt a mainak csu
pán tizedrésze lett volna. ami egyébként valószínűtlen, mert feltehető.

hogy a kiterjedés sebessége a labilis egyensúly következtében meglassult.
3. A rádióaktív anyagok és bomlási termékeik közötti jelenlegi

arány. A rádióaktív anyagok a világegyetem rendkívülien összezsúfolt
állapotában születhetteiki csak meg.. azóta állandóan felbomlanak, és
ennek a bomlási folyamatnak az üteme függ;etlen minden külső befolyás
tól. A ma fellelhető bomlási termékekből következtetni lehet a folya
mat tartamára. ez pedig körülbelül ötmilliárd év.

Ezek az érvek nem egy asztronómust arra késztettek, hogy revi
deálják a világ eredetéről vallott nézeteiket. Paul Couderc például az
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1930~ban megjelent "A Világegyetem felépítése" cunu műve új kíadá
sának előszavában 1947~Oen a következőket írja: "Be kell vallanunk;
hogy .a húsz év óta tett asztronómiai felfedezések mindjobban meq
cáfolják azt a változatlan világegyetemet, amelyhez annyira ragaszkod
t1.1I1k. Mert azt hiszem. fölösleges bízonyítqaenom, hogy egy állandó
kiterjedésben lévő világegyetem pontosan az ellenkezője a változatlan
világnak; másrészt a tejutak eszeveszett forgása oa vílágeqyetem jelen
legi semájának átmeneti jellegét bizonyítja... Altalában tizenkét év óta
minden újabb megfi9yelés azt látszik bizonyítani, hogy egyirányú és
igen rohamos fejlódessel állunk szemben. Nem állítom, hogy ez az ál
lapot az emberi ész számára kielégitő. Másokra bizom annak megálla
pítását, hogy oa megfigyelt világegyetem racionális-e vagy nem. De azt

. hiszem. nem egészen mentes a nevetséqesséqtől, a;k,i azt állit ja. hogy
az oszcilláló világegyetemben való hit méltóbb egy racionalistához."

Némely tudós nehezen barátkozik meg a világkezdet gondolatá
val. Lernaitre-nek nem egy kommentátora vetette szemére. hogy elmé
letét a teremtés dogmájába vetett hite diktálta és műve meqírásakor az
az apoloqétíkaí szándék vezette. hogy Isten beavatkozását va világ
egyetem evoluciójának kezdetén szűkségessé tegye. De ahogy Szerit
Tamás tanítja. az Ös..ok tevékenysége nem fogható fel évszámmal el
látható időbeli eseménynek, hiszen a világon kivül nincs sem tér. sem idő.

Lemaitre elmélete az ősatornról, amelyben szörnyü nyomással őssze

volt sűrítve az egész világegyetem, kiegészíti Szent Tamás tanítását.
Ha ugy.anis ennek az atomnak belső kíterjedése és tartama van, akkor
nincs sem térben. sem időben. E két utóbbi fogalom feltételezi az anyag
szétszórt állapotát. már pedig csupán az 'ősatom kirobbanásából szüle
tett meg a szétszórtság állapota. és ezzel együtt az idő és a tér. A filo
zófus elképzelését a mai tudomány is alátámasztja. A, tudomány mai
állása szerint uqyanís a világegyetem történetében már nem kell olyan
"eseményláncolatot látni. amelynek két véqe szánalmasarn lóg a sem
mibe" - amint Paul Condere mondta.

A világkezdet problémája egyébként egyformán súlyos a hivő és
nemhivő számára. mert egyaránt nehéz időbeli eseményként dátummal
ellátni akár azt 'a mozzanatot, amikor az Isten magánya a Teremtő pár
beszédévé változott, akár azt, amikor a semmiből a lét megszületett.

A világegyetem eredetével kapcsolatban csak egyetlen érdemleges
probléma merülhet fel: annak tisztázása. hogy az .ősatom egymásra
következő állapotain visszafele haladva ezeki eqyszerűsödnek-e: például
a magasabb atornszámú elemek alacsonyabb atomszámú elemek lesz
nek-e, egészen a hidrogéníg. Ha ez igaz. akkor egyrészt elfoqadhatjuk,
hogy a viláanak van kezdete. másrészt elfogadhatjuk a vílág Isten által
való teremtésének és fenntartásának foqalmát, azzal a Szent Tamás~

féle megállapítással, hogy az első a másodikhoz a vílág állandó újdon
ságának feltevését fűzi.

Amikor Szent Tamás a .movítas essendí't-t teszi a "non ab aeterno"
teremtés megkülönböztetés jegyévé, metafizikai síkon ugyanazt a gor~

díuszí csomót vágja el, amelyet Larnaítre abbé a tudomány sikján ol
dott meg.



Taz Temes

ESTI ÁLDOZAT
Hazatérnek az ökrösszekerek
az utakon <li fölvert por, tömjéne leng
fölajánlom a tájat neked
ki túl vagy a legvégső mezökön is
kerékpárom nyoma szalad az elhagyott dülóklön
szegényes kis ábrát rajzolek bele a világba
de a magányos jegenyék ágai közt már
langyosmeleg este duruzsol
és nemsokára egyedül leszek veled
egy VÍZimalom dalol még a csöndben
csítítsd el azt is
s a molnárokat küldd éji nyugovóra
ma sokáig bámultam az őszik~t

az alkonyi réten
ametiszt kelyhük ragyogott csak
a sötét világban
egyedül téged dícsérlek míndezért
s utolsó gondolatomat is néked áldozom

TRISTITIA

Taz Tamás
430

Holdabb holdakat
és csUlagabb csillagokat
adjál nekem teremtőéjslZaka

mert fátyolos ének lengedez
az édeni száműzött szíV1én
halott szarvasok agancsa fehérlik a lomh közt
s szemern sírályaí hálóba repülnek
a Hattyú a Lant és oa Sas háromszögén
most térnek vissza az üstökösök
ittasan a tejútontúU présházaki borától
mig én lapulósiinként didergek
az égrefutó sövények alján
keserű szájjal mít is lehetne énekelni
talán egy rossa dalt a kárhozott leányokról
kiket a cseresznyefák közé temettek hajdanában
a városokat ők se látták és a tengereket sem
íme pálmák suhognak a paradícsomí partokon
és nincs ki a fűre hajtsa fejét
csaki a lázadó tigrisek és oroszlánok
a rettegő pintyek és kócsagok
oa megbúvó kristályok és porszemek
a víz a levegő és a csönd
két tengerszem nyilik a homlokom törvén
kéken mint minden vizek és tavak
teremtő éj vess néhány csillagot belé



Thurz.ó Gábor

A PUSKIN-ARCKÉP

,,811 írok önnek - e lépéssel
mondheiok-e még egyebet?
ön, jól tudom, most megvetéssel
büntethet, sujthat engemet.
De ha irántam kebelében
csak egyetlen szikrája kel
li szénslomnek: nem hagy el •.."

- e szavakkal, Tatjánának Anyéqínhez fut levelével] foglalja el Puskin
a magyar irodalmf köztudatban a helyét. Ezek a szavak, ez a verses
regény, az "Anyégin Euqén", teszi népszerűvé a kötet megjelenése
kor - 1866-ban, - néhány novellájából, verséből. költői elbeszé
Iéséböl már ismert költöt. Népszerűvé teszi az "Anyégin" Puskint, s
ugyanakkor bizonyos szempontból félreismertté. A ,kiözönség úgy ítélí
meg az ismerkedés után, mint az orosz biedermeier szelid költöjét, va
Lakit, aki egy wertheres hangulatot tükröztet: szelíd érzelmeket, bús sze
relmekert, dekoratív halálvágyat. Ha fel is figyelnek a rnű és Puskin
költészetének mélyebb jelentőséqére, ha meg is hallják a remek fordító.
Bérczy Károly szavát: hogy Puskin !,egészen a honi földben gyökerezik
és népe hitének s belitéleteinek. történelmének és mondéinek, szeké
seinek és gyaJ'16sága·inak hű közlönye" .- nem ezt becsülik benne iga
zán. Pedig ez az érzelmes történet a maga hol wertheri, hol byroni re
gényességével mélyebbre mutat, többet ád és jelentösebbet. mint ahogy
az akkor olvasó az első benyómásra megérezhetné. Anyégin és Tatjána
története mögött éles jelleniképekben jelenik meg a múlt század első

évtizedeinek cári Oroszorszáqa, mint háttér és mint az alakok isorsét,
egymáshoz való kapcsoletát meghatározó valóság. És a társadalom
bírálat, a valóságmk ez a megmutatása éppoly jellegz~tes tartozéka az
"Anyégin" hatásának, mint sejtelmes, elíoszló lirája, csodálatos érzelmi
és táj-hangulatai.

* * *
S nemcsak az "Anyégint'-t jellemzi ez a - ha akarjuk: - kettős

ség. hanem Puskin egész életművét. Egy forradalmár irja ezeket a
verseket, egy hevülő, az elnyomottakkal együttérző lélek. akiben a
francia forradalom eszméd élménnyé lettek, amikor az apai házban, majd
a carszkoie-szelóí liceumban és számüzetéseínek helyeme Kísínevben,
Odesszában, Mihajlovszkojéban megismerkedett kora valóságával. Meg-_
ismerte népe életét, rádöbbent a dekabrista forradalmat kirobbantó elé
gec!etlel1Slég okaira. megismerkedett mindazokkal az eszmékkel. me
lyekért Rülejevet kívéqezték, melyekért neki, aki a forradalmat csak
verseivel támogathatta, száműzetést kellett szenvedníe. Az "Anyégin"
lírai hangulatai között is ez a bírálat, ez a keserűség és ez az elé
gedetlenség bujkál, annyi. amennyit a cenzura meqszólalní engedett.
Javarészt kéziratban terjedő verseiben ez az elégedetlenség és birálat
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még élesebb, és az akkori "Szent Oroszország" társadalmi víszonyla
taínak m;ég pontosabb, s már messzíre mutató, feltárása. 1819~ben, húsz
éves korában, írta "Falu" címu verset, amelynek több mint a fele csak
halála utáln került nyomtatásba, addig kéziratban járt kézről-kézre. Eb
ben a versében - és egy sereg másikban már - osztálya és környe
zete, az orosz nagy-társaság, életének züllöttsége, kártékonysága mel
lett észreveszi az elnyomottak életének sívársáqát, reménytelenséqét,
lázító szörnyűséqét is:

"A végzet országunk vesztére tört:
gonosz, kemény gazdát küldött a nép nyakára,

övé a törvény és övé a föld
s hiába: sóhajtás és könnryek árja -

a szörnyü ral7tartá dühöng, vad ökle döng,
megretten a paraszt, sápadt feje lehorqed 

Éden lehetne ifi s a gaz pokol vak
szeszélye mindent romba dönt."

(Képes Géza fordítása)

Egész élete harc a cári önkényuralom. ellen, melynek pontos értel
mét látja meg: a cári önkény a hazugság" tehetetlenség, a kizsákmányo
lás irtó hadjárata az igazi, a rejtett Oroszország. az orosz nép ellen.
Ezen a kízsákmányoláson akar segíteni, ezt akarja tönkrezúzní, ez ellen
hívja fel népét. Forradalmár magatartás ez, s nemcsak eszmei síkon
akar eredményt elérni, hanem gyakorlatilag is. Fel akarja szabaditani
az elnyomott embert, hogy ez az öntudatra ébredt ember maga szabja
meg életének törvényeit. "Az önkényuralom alatt álló Oroszország
egész térsedalmi rendjével szemben oluen emberi eszményt állít fer 
írja róla Timoíéjev, szovjet írodalomudós, - .rnelunek megvalósulása
él feudális társadalmi rend összezúzását követeli meg." Ezt jelentik ver
sei, ezt az olyan forradalmi jelentőségű müvek, mint "A bronzlovas"
vagy elbűvölő humorú és ugyanakkor éles kritikájú novellája, a "Gor
juchíno-falu története". De ez a magatartás szól közvetve egyéb írásai
ból is, melyeknek szinte míndeqyíke ilyen felhívás, ilyen határozott
programm-adás. Mí zárt fogalmazásban ez a programm? Erre uqyan
csak Tímoféjev egy meghatározását idézhetjük Puskin lírájáról, mely
meghatározás egyben egész életművére is érvényes: "Atfogó szociélis
perspektíva, törekvés arra, hogy feltárja az emberi természetben rejlő

valamennyi lehetőséget, és az álom a szabad országban szabad emberi
személyiségéről, - ez a lényege PusHnl költészetének."

* * *
Puskin földbirtokos családból származott, rideg családi környezeté

ben egy oblomovi apa jelentette a tekintélyt, -- egy furcsa, különös
oblomov: kora irodalmának élvezője, könyvek és írók barátja, akii so
hasem tudta megérteni fiát. Puskin, a nemesi ifjú, előkelő líceumban
nőtt fel. A líceum célja az volt, hogy olyan ifjak nevelkedjenek benne,
akik .Jcülönösen alkalmasak maqas állami hivatalok betöltésére". Oda
haza éppúgy. mint a líceumban, majd később Pétervárott, nemesi légkör
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vette körül, a korabeli társaság, amely ellen lázadni kényszerült. Ekkor
írja már azokat a forradalmi verseit, amelyek míatt a. Kaukázusba szám
űzik. A dekabrista felkelés előkészületeinek évei voltak ezek, a kor
orosz nemesi és polgári ifjúságának legjobbjai - köztük Peszte! és
Rülejev - vállalták a harcot a társadalmi helyzet, a cári feduálís el
macadottsáq elleni, a polgári-forradalmi eszmék jegyében. Puskin a fel
kelésben nem vett részt, - lobbanékony volt, társaí nem merték a titkos
szervezkedésbe bevonni - de verseivel. egész müködésével támoqatta,
s a dekabristák mellett akkor is kiállt, amikor a cár egyenesen mellének
szegezte a kérdést: résztvett volna-e a decemberi felvonulásban, ha tör
ténetesen Pétervárott van? Puskin igy felelt a kérdésre: "Feltétlenül.
Barátaim mind tagjai voltak az összeesküvésnek és lehetetlen lett volna
abban részt nem vennem. Egyedül a távollétem akadályozott meg".
Pesztelt, Rülejevet kivégezték, a dekabristák többi vezető tagját vagy
kivégeztek, vagy Szíbéríába száműzték. - Puskin cl rendőrfőnök, Beneken
dorff. felügyelete alá került, cenzora maga a cár volt. De Puskin ezeken
a korlátokon, rácsokon is átkíáltott, a dekabristák száműzöttjeinek szel
lemét ő képviselte tovább kéziratos műveiben s azokban a rejtett cél
zásokban, melyek atcsúsztak a cári cenzurán.

A forradalom szelleme él elevenen verseíben, ő az erjesztő, ő az'
ébrenfartó, ő az, aki nyugodni nem engedi a forradalom lendületét. aki
hol allegórikusan, hol nyíltan lázit korának társadalmi helyzete ellen.
Qzenetet küld a száműzött dekabristáknak. "Szibériába" a vers címe,
nyomtatásban csak Puskin halála után jelenhetett meg:

"Szibériában., bányamélyben
tűriéiek büszkén sorsotok.
rabságtok nincs hiába, érzem,
a fennkölt ügy az élni fog.

A börtönrácson áthatol
a hü barátság, összetartás,
mi és ti nem felejtjük egymást
s az én dalom nektek dalol.

Kisérjen ott is a remény,
szelid huga a szenoedésnek,
elűzi ő a bút, kétséget
s új, bátor kedv támad helyén.

Tirátok várnak, ó, sokan,
ha hull a lánc, mi fogva tart ott.
S im, hozzák már a régi kardot
a hű barátok boldogan."

(Lányi Sarolta fordítása)

Természetesen tele van ez a forradalmi hevület türelmetlenséggel. Túl
ságosan sürűka rácsok, túlságosan hatalmas az ellenség. Puskint néha
csüggedés fogja el, bizonytalanág: meddig kell még lázadni? mikor érke
zik el a pillanat, amikor álma - szabad hazában szabad emberi szemé
lyiség - meqvalósul? így ír a ..Falu'I-ban:

,,6, ha a szioeket meqrendiiené a hangom!
Vagy bennern is csak meddő vágyak lángja ég?
Csak kiizdenem szabad? s nem engedné az Eg,
hogy eszméim csapatja diedel: arasson?
Megérem-é, hogy új korszak kQszönt a népre,
megdől a cári önkény és a. rabszolgaság?
Barátaim, vajjon megláthatom-e végre
a szerü szabadságnak tündöklö hajnalát?

(Képes Géza fordítása)
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De a csüggedés és türelmetlenség, a lázongás és elégedetlenség, a saját
erejében és az életcél győzelmében való kétkedes fölött mindig diadalt
arat az a tudat, hogy népe követelését fejezi ki verseíben, - nemcsak
egyén, aki egyéni sorsát énekli, hanem része a népnek s nincsen szava,
amely ne a népből kiáltana. Egyik utolsó versének mottója a horatiusi
"exegi monumentum". Horatius individuális halhatatlanság-tudatát azon
ban igy alakítja át egy közösségi halhatatlanság-tudattá:

"Szobrot állítottam népemben magamnak:
nem emberkéz műve, útját gy,om nem novi,
égnek tör s decossbb, mint amely a hatalmat,

a hős Sándor cárt hirdeti.

Egészen soha én meg nem halok. Befödhet
rontó sír, ehové: a test salakja tér,
glóriám őrzik dataím, míg a földnek

költője bár csak egy is él.

Beszárnyalja :nevem messze Oroszországot
s minden nép s törzs nyelvén külön meqszolslok,
ismernek [innek és kalmükök, büszke szléook

és írámbőrös tunguzok.

S féltett kincs meredok répem hálás szívében,
mert a jó ösztönét szitottem benne csak,
mert bús napokben a szent szabadságnak éltem,

s védtem az elbukottakat.

Istenednek figyelj míndig szavára" muzsel
Ne fájjon sérelem, babérért ne eped],
tekints közömbösen a tapsra és a gúnyra,

s a balgákkal ne pörlekedjl"
(Szabó Lőrinc fordítása)

Ez a végső számadás határozott felismerése életművének, magatartá
sának: költő és vátesz. aki a népben ..8 jó ösztönét" szította csak, aki
at elnyomatás, a társadalmi hazugság korában ..8 szent szabadságért" élt.

* * *
Puskin, a forradalom, a társadalmi megújhodás költője, - arcké

pének ezt a jelleqzetesséqét, értékének és hatásának ezt a fontosságát
nem ismerte fel eléggé a mült századi magyar. sőt mondhatjuk, az európai
irodalmi köztudat. Ha meqvízsgáljuk, hogy míért, rájövünk arra, hogy
ennek is megvoltak a társadalom akkori helyzetebera az okai. Amikor
Puskin neve először lett ismertté Európában. a Szent Szövetség reakciója
diktáLt, amikor 1837-ben Dantés párbajban agyoIll1őtte és halála egyszerre
szárnyrakeltette nevét és hírét. a 48~as forradalmakat követő elnyomás
tette lehetetlenné, hogy az igazi és így a teljes Puskínt méltányolják.
A szerelmi lírikus, a prózaíró került az előtérbe, azok a hangok hóditot
tak, melyek az "Anyégin"~itek, a .,Bachcsiszaráji szökÓiküt"~nak,-a .Kau
kázusi fogoly"-nak, a "Bje1kin elbeszéléseí't-nek sajátja: a színes, lágy
líraiság, a romantikának novalísí fínomsáqe, a bíedermeíernek meghitt
melegsége, a byroni szenvedélyesséq. Ez a lírai Puskin éppoly szerves
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része a költő teljes arcképének, minIt a forradalmár, ~ ..átfogó szeeiélis
perspektíva" realista ábrázolója, Lírájában a pasztell művésze, éppúgy
mint olyannyira testvére Urában és forradalmi pátoszban egyaránt: Petőfi.

Finom, szinte modem idegesSoég jellemzi, hasoalíthatatlan zeneiség. a
természettel együtt élő szabad ember boldogsága. Idézzünk példákat
erre a sajátosars pleín-aír müvészetre? Idézzük az "Anyégin" lírain rea
lista tájképeit az orosz évszakok változásáról? Vagy idézzük ugy~

onnan a hetedik fejezet hires és felejthetetlen második strófáját, amely
úgy muzsilkál. a szívekben, mint egy holdfényes Chopín-nocturne?

"Tavasz, te szetelem idénue,
jöttöd mily bánatos nekem!
Mily fel!Jűllámzó érzeménpbe
szetul el sovár kebelem!
At'caml'a lebbenö [uvelmed
elűzi tőlem a nyugalmat,

és mint,ha {enyegetne vész,
kedéluem, 'szivem oly nehéz!
Talán, hogy nékem letiporva
az élo már, és köröskörül
minden, mi vigad. él. öl'Ü!.

'engem csak úntat s a mogorva
lélek homályos tiikorén
mindent sötétnek látok én?"

(Bérczy Károly forditáM)

Lírajának ez a különös, meghitt, hangsúlyozottan pleinr-air frissessége
kábította el a saíveket, ez varázsolta a forradalmárt egy téves értéke
lésben. bíedermeierré, holott a biedermeier líra szoba-jelleqe, zártsága és
fülledts.ége messze állt tőle, éppolyan messze, mint Petöfítől. vagy a kor
társ kései romantikusoktól. Nervaltól. Eíchendorfftól, Möríkétöl, aikliknek
nagy lírai koncertjében. egyéni mélosszal szól a puskini hang. Elég, ha_
csak a "Felhő" című versére gondolunk: '

"Elmúlt a vihar, derill újra hegy, erdő,

mit ekeesz az azúrban. te kései felhő?

Hol fekete árnl}Eld a völgyre borul.
a legragyogóbb nap is elkomorul.

Az imént fen'yegetve vad éji sötétben
szórtad villámod a viharos égen,
haragod zengett és zéporod
mezöt, ligetet végigbotozott.

El inneni Elég! Derűl újra hegy, erdő,

repűl] a vihan-al, bús, kései felhő!

Szellő fut a lomb közt, csókos, csodeirlss,
elűzi még az emlékedet is!"

(Szabó Lárinc forditása)

Nagy forradalmi és politikai versei szomszédságában születnek ezek a
lírai vallomások, a táj és a szerelern hangulatainak bensőséges, meleg
hangjaival, a dal egyszerüségével, egy sajátosan népi szemlélet közvet
lenségével, mint például .,A gyöngyvirág halála" lehelletnyi strófáíban:
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"Gyöngy virágunk meghalt,
elfonnyadt szegény,
ki harmatos ék volt
a május fején.

Kedvesem, ne rnondd, hogy
ilyen a világ,
hogy ígY' hervadunk el,
mint a gyöngyvirág.

Vegyünk töle búcsút,
s nézd, virul a nyár,
boldoqitni minket
itt a róz,sa már';'

(Szép Emö fordítása)

Ez az egyszerűség, meghittség vonul át szerelmí líráján is, a férfias sze
mérem hasonlíthatatlan fínomsáqával, mínt a tartózkodó szenvedélyü
"Egy asszonyhoz" című versében:

.Szerettem, asszonyom, magát, szetettem.
Sok órahosszat néztem önfeledten.
Piros parázs volt szívemen az érzés,
de piros rajta még ma, ís a, vérzés.
Jaj, ezt a szlvet én annyit gyötörtem!
Elfáradtam, asszonyom, összetörtem.
Nem úz a bosszú, a számon nincs átok,
csalódást, szégyent, mindent megbocsátok.
Találja meg, mit bennem nem lelt, másban:
az volt az álmom, hogy boldognak lássam."

(Szép Emő forditása)

A plein-air frissesség, a népi közvetlenséq, a férfias tartózkodás és egy
meghitt bensöséqesséq egészíti ki Puskínnak, a íorradalmár-költönek,
Oroszország ébresztőjének. lirikusi arcképét.

* * *
Míndez, amit Puskin költészetéről elmondtunk, sajátos. elídeqenít

hetetlen tuiajdona, de ugyanakkor összefoglalása kora irodalmi ered
ményeínek is. Igaza vam a nagyorosz krítíkusnak, Bjelínszkíjnek, ami
kor ezt' írja róla: "Puskin költészete csodálatosan hű maradt az orosz
valósághoz, akár orosz vidéket, a*ár egyes orosz jellemeket ábrázol.
Ezen az alapon tekinti öt a közvélemény orosz, nemzeti, népi költö~

nek", -- ugyanezt állapítja meg róla Bérczy Károly is az "Anyégin"
bevezetésében: költészetét "nemzeti lég, a nemzeti zamat lengi át".
De valóság az is. hogy ez a sajátosan orosz költészet, tele a népkölté
szet ihletésével. a népdal és a népi mesék egyszerű bájával ("Mese
az aranykakasról" , .Ruszlán és Ludmilla", "Mese a halászról és
a balról"] szerves része, sajátos színe a kor romantikus íro
dalmának. Eichendorff, Möríke, Novalís, - és Byron, E. Th. A.
Hoffmann világa tükröződik benne, függetlenül.. de az egyes irodalma-

. kat átszövő ébresztő, serkentő hatások jegyében. Mai szovjet kutatók
- Aszadovszkí], Neustadt stb. - mutatják ki a Puskinra gyakorolt
hatásokat s ugyanakkor a kölcsönhatásokat, malyekkel ő termékenyí
tette meg kora európai irodalmat, majd az orosz utókorral szinte egyenlő

arányban az európai utókort is, így köztük a magyar irodalmat (elég
csak Arany László Délíbábok Höse című verses reqényére, Gyulai Pál
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Romhányíjára gondolnunk). De ezek a hatások sohasem külsöségesek,
akár a Shakespeare-í drámatechnikát próbálja érvényesíteni, hanqsú
Iyozván, hogy ..a mi szinhúzunkhoz a Shakespeare-dráma népi törrvé
nyei valók" (..Borisz Godunov"}, akár Byron romantikus, osztályából
nienekülö hős-típusát ülteti át költői világába (..Cigányok", "A kauká
zusi fogoly"), akár az E. Th. A. Hoffmann-i novellafajtát valósítja
meg ("Pikk dáma", "A lövés", "A hóvihar"). Egyetlen pillanatra sem
válik utánzóvá, - ahogy nem igaz az "orosz Byron" jelző, amit egy
évszázad hangoztatott, az sem lenne igaz, ha az ..orosz Hoffmannak",
az ..orosz Shakespeare'i-nek neveznők. Egy rendkivüli elmében, egy
rendkívüli egyéniségben olvadnak fel a hatások, s ő, aki így kiált fel
egyik versében: "éljen az ész", a romantika nagy kölcsönhatásainak
áramában is megmarad, ahogy ifjúkorában mondta: ..az orosz nép
uisszhenqiének" .

Prózája és drámaírása éppúgy realista, mínt költészete: mindig és
mindenben a valósággal számol, mindíg társadalmi összefüggésükben
mutatja meg hőseit, játszatja le törtenetüket. Ezek a történetek szöve
tükben jellegzetesen romantikus történetek, a mcséket olykor a nagy
világirodalmi téma-anyagból veszi át ("Don Juan kövendéqe", ..A fukar
lovag", "Angelo". "Faust" ). de a romantikus külsöséqek, fordulatok
mögött felmutatja kora Oroszországát. mindig bírál, mindig ostoroz,
akkor is, ha - mint oly gyakran - humorral tekint anyagára. Elég,
ha legnagyobb prózai írására, "A kapitány leányára" utalunk, amely
egy ídíllín romantikus mese keretében fest pontos, kíábrándító képet
az orosz századvégről és Pugacsov humorral kezelt alakjában: a nép
váqyaínak, türelmetlenségének képviselöjét testesíti meg, ahogy ezt
Sklovszkij szovjet irodalomtörténész olyan árnyalatos pontossággal ki
fejti. Ez a próza mínden humorában és mínden romantikus érzelmessé
gében számol a valósággal és az akkori cenzura lehetöséqeí között,
vissza is adja azt, akár a nagyváIosi társasáq iüres gyönyörhajhászásá
ról rántja Ie a leplet ("A pikk dáma"), akár egy betyár-történet ürü
gyén mutatja meg az orosz genrtry életét ("Dubrovszkij"), akár a köz
nép tragédiáinak ad ja finom lélekábrázolásü rajzát ("A postamester").
S így nemcsak lírájának van meg a forradalmi jelentősége, hanem pró
zájának, drámáínak, elbeszélő költészetének is, és mindegyik a maga
módján és a maga eszközeivel és lehetőségeível egy nép igazi életének
lesz az ábrázolása.

* * *
1799-ben született, 1837-ben halt meg:* e rövid élet alatt többet

tett, mint korának ~gés'z orosz irodalma. Meqalkotta, a tökéletesség
és könnyedség legmagasabb fokán, az orosz költői nyelvet, beváltotta
ígéretét, hogy "a szebadséqról akarok dalolni a világnak", alakja jel
kép lett és útmutatás" hatalmas életművével nemcsak azt a jóslatát vál
totta be, hogy neve messze egész Oroszorszáqot fogja beszárnyalní, 
Puskin ma az emberiség tulajdona, az európai szellem egyik legnagyobb,
messzire ható értéke.

• Születésériek 150. évfordulójára rnost jelentek meg magyarul válogatot! költői
és prózai művei. (Szikra - Uj Magyar Könyvkiadó, 1949. Szerkesztette: Gábor An
dor és Gáspár Endre.)
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PANASZ HELYETT

Majd újra meg fogom tanulni,
hogyan legyek nagyon szelíd,
hoqyac nyeljem le aszememllek
szájamba csorgó könnyeit,
míképen bujjak a sarokba,
hová a fény már el nem ér,
hogan lehessek béketűrő

és legyek jó, mint a kenyér?

De addig is sok éjszakámat
álmatlanul heverem át,
mert ami volt, az újra feljön
s dühösen a húsomba vág,
mert ütközet dúl a szívemben,
mint egy sötét csatamezőn

s az órák múlnak s egyre jobban
beléjedermed a velöm,

Igy fekszem... Végre, mint a bombák
nyomán egy hadtest, teli tér,
az öntudatom szertefröcsköl,
az álom szétvet, nem kimél,
nem fúj rám, ahogy tette hajdan,
kis hársfaszagot, pelyheket,
nem kedves hozzám: mind keményebbl ...
S miért is lenne kedvesebb?

Toldalagi Pál

TENGERSZEM

Állok mint halász a parton:
krátertó a két szemed,

bár még tükrözi az arcom,
félek - benne elveszek.

Emlékszem sok szörnyű halra
s tudom, mínd-mínd húst eszik.

Jaj, ha szeszélyes viharja
csónakommal elmerítl

Dobi János
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"ISTENSÉG MÉLYSÉGE"
A Megtestestilésről elnevezett Mária nővér írásaiból

Sokan úgy vélik, hogy a misztikus élet meg a gy'akorlati te
vékenység összeegyeztethetetlenek egymással; hogy a misztikus
szűkséqszetűen kivonul a világból, mit sem törődik annak dolgai
val, egyedül elragadtatásainak él. Ez a hiedelem súlyosan téves.
Leqmeqkepobb cáfolatai éppen a legnagyobb ketolikus misztiku
sok: például egy Szent Bernát, Assziszi Szent Ferenc, Avilai Szent
Teréz, Vianney Szent János, - vagy akinek írásaiból az alábbi
kis gyüjteményt vettük: a Megtestesülésről elnevezett Mária nővér.

1599-ben született a' franciaországi Toursben. kispolgári ke
reskedő-családból. Tizennqolcesztendös korában szűlei férjhez
adták egy selyemgyároshoz. Alig húsz éves és máris özvegy; egy
fiúgyermek édesanyja. Új kérői jelentkeznek, ő azonban már meg
hallotta a titokzatos hivást: egyetlen vágya van: kolostorbá vonulni.
A kisfiút azonban gondozni kell; s minthe a gyermek meqérezné,
mi megy végbe anyja lelkében: csak annál hevesebben ragaszkodik
hozzá. Hosszú esztendők telnek el, tniq Mária kívánsága teljesül
het s beléphet az Orsolya-rendbe. (Fia sok gondot okoz neki, egy
ízben társaival együtt meqostromolie a rendházat, hogy édesany
ját visszerebolie. Később pap lesz, és szeritéletű anyjának első

életrajzírója. )
A kolostorban kezdődik Mária nővér misztikus útja. De ez a

nagy szemlélődő egyúttal nagy"szervező, páratlan erélyű és munke
birésú egyéniség. Rendje Kanadába kiildi: ott dolgozik élete vé
géig a téritők és gyarmatosítók fáradhatatlan kitartásával és szi
vÓsságával. Hetvenhérom éves korában halt meg. Lelkivezetői kí
vánságára számolt be írásban is misztikus élménqeiről, először

1633-ban Toursben. majd húsz esztendővel később Quebecben. E
két művén kívül ránkmaradt kiterjedt levelezése; hat testes köte
tet töltenek meg írásai.

A francia misztika egyik kiváló ismerője. Deniel-Rops Mária
nővér egyéniségében és írásaiban főként a világolSságot, az érte
lem éber figl/elmét emeli ki. Stílusát korének legjobb íróié mellé
állítja. Mária tlJŐvér tékéletesen tisztában van.' élmérujének termé
szetfölötti jellegével s azzal, hogg' ezeket a természetfölötti élmé
nyeket a természetes emberi nyelven csak enelcqikusen lehet kife
jezni; közlése azonban nem válik azza a nagyszerű "dadogáSsá" ,
aininő például Szent Gertrud vagy Szent Mechtildis elragadtatott,
verssé szakadozó prózáját jellemzi. Mária nővér korának, a fran
cia klasszikus századnak' a gyermeke és érzelmi életét az értelem
fegyelmével egyensúlyozza. A misztikus élmény legfinomabb elem
zői közé tartozik.

Egy másik jellemző vonására a vallásos és misztikus irodalom
másik nagy modern szakértője, Henri Bremond hívja föl a figyel-
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met, Mária nővér sosem felejti el. hogya misztikus kegyelem egyál
talán nem teszi fölöslegessé, hanem ellekezoen, csak annál inkább
sarkalja az ember erkölcsi erőfeszítéseit. Isten lehajlik a lélekhez
és magához emeli: de ugyanakkor fi léleknek is föl kell emelkednie
Ieten felé. Éppen ez az egységes kettősség különbőzteti meg a ka
tolikus misztikét egyrészt a kvietizmustól, amely egyedül csak az
isteni erŐ működésére hagyatkozik, másrészt a keleti. hindu.
buddhista misztikétol, amely egyedül az ember önerejű fölemelke
dését tartja fontosnak. Amaz a teljes passzivitás álláspontját vallja.
emez a túlzó aszkézis gépiességébe torkollik. A katolikus misztika
viszont azt hirdeti. hogy az ember önmagában "semmi" ugyan. de
Isten kegyelmével támogatott munkája révén ez a "semmi" kiemel
kedhetik semmiségéből és naggyá, teljessé lehet.

A misztikus élmény lstenztepesztelés. A Megtestesülésről ne
vezett Mária nővér írásai ennek az Isten-tapasztalásnak. az .Lsten
ség mélysége" emberi sziv és értelem számára megnyilatkozó. "per
caliginem dioinem", "isteni ködön". fényes homélijon át tündöklő

titkának vallomásai. (r. gy.)

A SZENT VÉR V ALTSAGA
Egy reggel, míkor éppen dolgaim után láttam. melyeket szokásos

törekvésem szerint esedezve Istennek ajánlottam. In te Domine speteui,
non confundar in aeternum... hirtelen meg kellett torpannom. külsö
leg is, bensőmben is. Akkor, eqyetlen pillanatban, fölnyiltak szellemi
szemeim s föltárultak előttem összességükben is, részleteikben is, élesen
és világosan, sokkal határozottabban. mínt ahogyan bármiféle emberi
mesterkedés kifejezhetné őket, míndazok a vétkek, bűnök és haszon
talanságok,melyekJet világra jöttömtől fogva elkövettem. Ugyanakkor
láttam magamat vérben elmerülve és lelkem tudta, hogy ez a vér az
Isten Fiának Vére, melynek kiontásáért én vagyok felelős ama bűnök

kel, melyek elébem' tárultak, és azt is tudtam. hogy ez a drága vér az
émJ üdvösségemért ontatott ki.

Ha Isten jósága nem támogat, azt hiszem, holtra váltam volna a
rémülettöl, oly szörnyű és iszonyatos a bűn látványa, bármilyen apró
legyen is az a bűn. Emberi nyelven ki sem lehet fejezni ezt. Hanem
látni ugyanakkor a végtelenül jó és tiszta Istent, akit megsért egy földi
féreg: ez a kép még a borzalmat is fölülmúlja; és látni azonfölül Istent,
aki emberré lett és meghal, hogy jóvátegye bűneinket s kiontsa drága
vérét, csupán azért, hogy megengesztelje az Atyát és rnegbékitse őt e
réven a bűnösökkel! Elmondharatlan. mit érez a lélek ebben a csodában.
De az azután eqyenesen fölperzseli és megsemmisíti, hogy látja: ő maga,
személy szerint a bűnös, és ha egyedül csak ő vétkezett volna, Isten
Fia egyedül őérette is megtette volna, amit valamennyiünkért együt
teseh tett.

ISTEN JELENLÉTE
Mélyséqeserr benső szemlélettel láttam Isten jelenlétét s noha lel

kem mint Istenembert látta öt, képzeletemben semmiféle eszmélet nem
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ébredt: értelmemben és akaratomban mínden szellemileg és nagy tisz
tasággal rnent végbe. Olykor elfogott ez a benső érzés. hogy a mr Ummk
Jézus Krisztus itt van a közelemben. Oly édességes és Isteni módon
hatott rám ez a közelséq, ez a társaság. hogy el sem tudnám mondaní,
milyen volt. Ami lelkemben törtélnt ebben az állapotban, rendkivül szel
lemí és elvont módon történt. Isten meqtepasetalteeta lelkemmel, hogy
meg akarja fosztani mínden testi támasztól, azért, hogy függetlenebbé
tegye s a tísztasáqnak olyan állapotába helyezze, aminőt eddig nem
észlelt és nem ismert. mert hiszen mindeddig az érzékek támogatták
valamiféle módon, A lélek úgy érezte. tísztultabb dolgokra hivják.
Olyan dolgokra irányult rá. amelyeket még nem ismert. és noha nem
tudott magának fogalmat alkotni róluk. föladta ellenállását. nem akar
ván más utat követni, mint amelyet Az követtet vele, aki felé lángoló
buzgósággal törekszik. Akkor újra megnyitották szellemét. hogy belép
hessen egy állapotba. amely olyan volt, mint a fény.

ELR.AGADTATAS

Egy reggel. pünkösd második ünnepén. misehallgatás közben, mí
alatt szememet az oltárra emeltem és a gyertyák tövehez tapasztott Ms
viasz angyalképeket nézegettem. píllám hirtelen lezárult, szellemem pedig
fölemelkedett és elmerült a fölséges Szentháromság szemléletében, oly
módon, amelyet nem tudok szavakkal érzékeltetní. Ebben a pillanatban
lelkem minden képessége fölfüggesztőoott s elárasztotta e szent mísz
térium hatása, melynek se formája, se alakja nem volt. de ugyanakkor
világosabb és érthetőbb volt mínden fénynél. Ráeszméltetett arra. hogy
lelkem az igazságban él; s ez az igazság egyetlen villanással megláttatta
velem azt az isteni viszonyt, melyben a három isténí Személy áll: az
Atya szeretetét, mely önmagát szemlelve nemzi a Fiút, öröktől fogva
és mindörökké; s az Atya és Fiú kölcsönös szeretetét, melyből a Szent
lélek származik. Ugyanebben a vonzásban és élményben a fölséges
Szentháromság azt is megsejttette lelkemmel, mí megy végbe általa, az
ó hatására az angyalok, kerubínok, szerafinok és trónusok leqmaqa
sabb hierarchiájában. Lelkem. elmerülve ebben a Teljességben, melyben
megmagyarázhatatlan dolgokat látott és hallott" nem volt képes többé
semmifele tettre. Megsemmisült Istennek ebben a mérhetetlen fényében.
s élményében megteit ama Fönség nagyságának érzésével, aki nem en
gedte megszólalní.

MISZTIKUS NÁSZ
Elmerültem a személyes isteni Igében. aki úgy simogatta lelkemet,

mint birtokát és tU1lajdonát. Megtapasztaltatta vele. hogy Ö egészen
lelkemé és lelkem egészen .az Övé, abban az egyesülésben és erős öle
lesben, amellyel rabulejtett. Lelkem pedig, látva, milyen gazdag le:tt
végtelen javának, az örök Igének élvezetében, édes megnyugvással akart
az Ö rabja lenni. Mindent akart Öérette és semmit önmagáért. Azt
akarta, hogy ő maga semmi legyen és az Ige minden; azt akarta, hogy
semmihez ne ragaszkodjék többé, hanem egészen üres és kifosztott le
gyen s úgy szemlélhesse szeretete tárgyának teljesséqét.
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Ekkor eszméltem rá, ekkor tapasztaltam, hogy az Ige valóban a
lélek jegyese. Olyan mélység ez, hogy valóságos szakadék. Amit róla
szavakkal el lehet mondani, meg sem közelítí lényeget. Az imádatra
méltó Személy hatalmába kerítette, kifejezhetetim szeretettel átölelte.
egyesítette magával és jegyeséül fogadta lelkemet. Ám mídőn azt mon
dom: maqához ölelte, ez korántsem a földi ölelések módjára történt.
Ehhez az isteni müködéshez árnyéka sem fér semmi olyasminek. ami
az érzéklés körébe tartozik; nekem azonban a mi földi módunkon kell
kifejeznem magamat, minthogy anyagból is vagyunk. A szeraíínok és
a boldog Szellemek képességeivel kellene rendelkeznem. hogy elmond
hassam, mí ment végbe a szeretet elragadtatásának ebben az extázisában.

ISTEN: SZERETET

Azt mondják, tűz vagy. Nem, Szerelmem, te nem vagy se tűz, se
víz, Semmi olyasmi nem vagy. amit szavakkal mondani tudunk. Az
vagy. aki vagy. dicsőséges örökkévalóságodban. Vagy! Ez lényeged.
ez a neved. Élet vagy, isteni élet. élő élet, egyesítő élet. A tökéletes
boldogság vagy. Mérhetetlenül imádandó, elmondhatatlan és fölfoqha
tatlan egység vagy. Vagyis egyetlen szóval: te vagy a szeretet, te vagy
az én Szerelmem. Mít mondhatnék rólad? Önmagadért teremtettél; ön
magadért. aki a Szeretet vagy. De sajnos, mit mondhatnék! Erről itt a
földön nem tudhatok beszélni.

ISTENSÉG MÉLYSÉGE

Állandóan szemern előtt lebegett az Istenség amaz örvényének él
ménye, melyben elmerültem, és semmíséqemnek, tisztátalanságomnak
nem kevésbbé élénk tudata. Lelkem látott engem ebben a hatalmas Eqy
ségben; úgy látott benne, mint fényes tükörben, melyben fölfedezhette
minden fogyatékosságát, legparányibb atomjáig a gyarlóságnak, amely
beszennyezte; s ez a látvány alázatossá tette és arra ösztökélte, hogy
még szorosabban rejtőzzék el Istenében, aki megtisztitja, lángragyujtja,
elemészti. Mínél jobban megalázkodott, a szeretet és tisztaság Istene an
nál forróbban egyesült vele; s a lélek föleszmélve. vakmerően így szólt
Hozzá, mert Ö maga volt az, aki erre biztatta: "Ha tiszta akarok lenni
és meg akarok szabadulni gyarlÓSágaimtól, csupán érted akarom, isteni
Szerelmem, aki nem tűrhetsz el semmi tisztátalanságot. Tedd meg hát
ezt bennem, mert én egymagamban nem tudom megtenni. örvendezz mű

vedben. ki dicsőségedet leled abban, hogy irgalmas vagy a kicsinyekhez
s kedvedet találod benne, hogy a legalacsonyabb dolgokat is fölemeld
a szent szereteteddel való egyesülésig. Igy hirdesse dícsöséqedet a nyo
morúságnak és hitványságnak ez a semmisége, aki egyedül csak erre
vágyik. a te dicsőségedre, drága és isteni [eqyeseml"

A BaNOS LÉLEK IMADSAGA

Ki fakaszt véres könnyeket a szememben. hogy megsirassam mínd
azon vétkeimet, melyeket isteni Szellemed tisztasága ellen elkövetteml
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Ú mennyei Jegyesem, hogyan tűrhetted el, hogy egy lélek, akit ennyire
elhalmoztál szereteteddel, így megbántson? H09YOOI is nem vetetted a
démonok sarka alá, ha egyszer megérdemli a legnagyobb büntetést: azt,
hogy megfosztassék Isteni Arcod látásától és barátságodtól? A pokol
lángjai közt is lehetne szeretni téged. De mílyen kín. megfosztatni látá
sodtól. keqyelmeídtöl, barátságodtól! Bs én ezt érdemlem, örökös bűn-.

tetésül! Fogadd hát bűneírn vallomását és büntess meg engem imádandó
ítéleted szerínt, hiszen én magam esedezem hozzád érte!

FOHASZKODASOK

Ú lelkem Szerelme! Hol vagy és mikor vehetlek birtokomba? Mikor
leszel az enyém és mikor leszel egészen egy velem? Akarlak téged. de
soha nem akarlak csak félig! Egészen akarlak. életem és Szerelmem!

Úgy érzem, eltávolodsz tőlem. Futok. röpülök. kereslek téged.
noha tudom, hogy bennem vagy; de bennem való lakásodat nem isme
rem. Ha kitárom a karom. hogy megöleljelek. elébem tornyosulnak tisz
tátalanságaim és magam sem tudom míféle gátat emelnek közénk.

Szemern elől veszítelek. Hol vagy. Szerelmem? Ú Atyám. add visz
sza Fiadat! Légy könyörületes sóhajtozásaimra.

Jézusomat kívánom. utamat. igazságomat, életemet; és nem akarok
semmi mást. csak öt. Isteni erényeinek látványa elragad; gazdag vagyok
szeqényséqemben.. mert az én Szerelmem az, aki.

Ú Tisztaság! Ú Tisztaság! egyesíts engem magaddal. úgy. ahogyan
megígérted, ha nem akarod a halálomat látni!

Uram Jézus Krísztus, aki Atyád dicsőségének fénye és lényegének
képmása vagy. megújítom előtted ama rabságom fogadalmát, amellyel
egészen a te kettős szépségednek ajánlottam magamat. Lemondok mín
den dicsőségről, melyet a földön kivánni vagy birtokolni lehet. kivéve
azt az egyet. amellyel szüntelen hanqoztatom, hogy örökké a te valósá
gos rabod akarok lenni. Ú Jézusom, úgy legyen. Amen.

BEATRICE
Mély szemedbe feledkezve:

eltünt a világ.
Nagy sötét lett. Szemed fénylett

csak az éjen át.

Már arcod se hajnallott. se
tested. se ruhád.

Elhamvadtak. Nem láttam. csak
lelked csillagát.

Szedő Dénes



Szedő Dénes

HUGOCSKÁIM, MADARAK

Hugocskáím, madarak,
fenn a fényes nap alatt,
síppal, dobbal, hegedüvel
-dícsérjétek az Urat!

Torkotokba ő raikott
szepen seólö sípokat;
bevitt Noé bárkájába.
rossz véget ne lássatok.

Szárnyat adott: repülni,
ékes ruhát: örülni;
sudár fákat, lombot, ágat:
holdas este elülni.

Bár nem vettek, arattok,
éhen mégsem maradtok:
madárlátta búzácskara
forrásvizet ihattok.

Elfogynak az igazak:
közel van már az a nap.
Hangoljátok sipocskátok,.
huqocskáím, madarak!

Szedő Dénes

ILLUSZTRÁCiÓ
(Énekek Éneik:e 8:1.)

Hogyha hugom volnál,
vélem baranqolnál

k:ertek alatt.
Szelid csókor váltva,
ajkadon fognám a

kék madarat.

Kalitkába zárnám:
széptollú madárkám

meg ne lássák!
A szivemen hálva,
hallanád a szárnya

csattogását.
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A VÉDELEM MEGSZÓlAL
Lr t a : Graham Green

Ez volt a legkülönösebb bűnper. amelyről életemben hallottam.
A lapok: "Gyilkosság Peckhamben" címen hozták, bár a Northwood
street. ahol a meggyilkolt öregasszonyt találták, voltaképen nem. is
fekszik Peckhamben. Ez a gyilkosság nem tartozott azok közé a körül
ményes bizonyítási eljárásokat igénylő esetek közé, melyeknel színte a
levegőben érezni, hogy a bíróság tagjai szoronganak az elkerülhetetlen
tévedések míatt, és ahol ez az aggodalom hangfogó kupolaként borul a
tárgyalóteremre. Itt a gyilkost csak éphogy nem érték ott a holttest mel
lett. s mikor a koronaügyész felvázolta az eset körvonalait. a hallgató
ságban nem akadt senki. aki a legkevésbbé is reménykedett volna a vád
lottak padján ülő férfi ártatlanságában.

Nehézkes. nagy darab ember volt, kidülledt. véreres szemű, mintha
minden izomereje hatalmas combjaiban összpontosulna. Csúf alak. any
nyi bizonyos. - nem felejti el egyhamar az ember. S ez azért volt fon
tos körülmény, mert a biróság épen azt a négy tanut készült kihallgatni.
aki látta őt. amint kirohant a Northwood-streetí kis vörös víllából. Látta
és - nem felejtette el. Az óra épen hajnali kettőt ütött akkor.

Mrs. Salmon, a Northwood-street IS-ből, nem tudott aludni. Ajtó
csapódást hallott s azt hitte, hogya saját kapuja nyílik. Az ablakhoz
ment hát és meglátta Adams-t. - így hívták a vádlottat - amint lefelé
szaladt Mrs. Parker házának lépcsőjén. Épen akkor lépett ki a házból.
kesztyű volt a kezén. A kezében pedig kalapács. Mrs. Salmon látta. mí
kor ezt a kalapácsot a kerítés előtti babérbokrok közé ejtette.. Míelőtt
továbbindult, felpillantott - ép az ő ablakára. Az a végzetes ösztön.
mely megsúgja az embernek. hogy figyelik, az utcai lámpa fényében ki
szolgáltatta Adams-t az asszony tekintetének. Látta szemében a mindent
elborító vad rémület ijesztő kifejezését: olyan volt. mint a korbács alatt
szűkölö állaté. Később beszéltem Mrs. Salmonnal, aki a meglepő ítélet
kihirdetése után persze maga is megrémült. Mintahogy véleményem sze
rint megrémültek a többiek is: Henry Mac Dougall például. aki aznap
éjjel későn ért haza Benfleetböl s a Northwood-street sarkán csaknem
elgázolta a kocsijával Adams-t. Adams akkor az úttest közepén ballagott
s bódultnak látszott. es az öreg Mr. Wheeler is a 12-es számból,
Mrs. Parker közvetlen szomszédja. öt is felkeltette valami zaj. mintha
a papírvékonyságú villafal tulsó oldalán egy széket döntöttek volna fel.
Ö is fölkelt és az ablakhoz ment, akárcsak Mrs. Salmon, és ó is látta
Adams-t hátulról, s aztán. mikor megfordult. ő is látta szörnyű tekin
tetét. Később. a Laurel-avenuen még egy másik tanu is látta. Igazán
pocsékul állt a szénája, - akár. ha fényes nappal követte volna el a
gyilkosságot.

- Arról értesülök, - mondta az ügyész - hogy a wdelém a
személyazonosság téves megállapítására kíván hivatkozni. Adams fele-



sége azt vallja, hogy férje február 14-én, hajnali két órakor mellette tar
tózkodott. De aki az itt elhangzott tanuvallomásokat végighallgatta s
alaposan megfigyelte a vádlott külsejét, az aligha lesz hajlandó a téve-
dés fennforgásának lehetőségét elismerni. /

Az ember igazán azt gondolta volna: tiszta ügy, nincs hátra más,
mint az akasztás.

Miután a rendőr, aki a holttestet meqtalálta, és az orvos, aki meg
vizsgálta, megtették hivatalos vallomásukat. a biróság ismét beszólittatta
Mrs. Salmont. Enyhén skótos kíejtésével, becsületes, gondozott, jóságos
megjelenésével, maga volt az eszményi tanu.

Az ügyész fínoman bogozta az eset szálait. A tanu nagyon határo
zottan beszélt. Nem volt benne semmi rosszindulat, fontoskodásnak
semmi nyoma nem érződött benne. Itt állt a Központi Büntető Biróság
bíborba öltözött birái előtt, akik minden szavát figyelték. Körülötte pe
dig az újságírók, akik mindent feljegyeztek.

- Ezt láttam - mondta - aztán elmentem és felhívtam a rendőr

séget.
- És most is felismeri azt az embert?
Egyenesen szembenézett a vádlottak padján ülő hatalmas alakkal,

aki dülledt szemmel, kifejezéstelenül meredt feléje.
- Igen, - mondta - ő volt az.
- Egészen biztos benne?
- Lehetetlen, hogy tévednék. - felelte egyszerüen.
Ennyi volt az egész.
- Köszönöm, Mrs. Salmon.
Ekkor a védőügyvéd emelkedett fel, hogy néhány keresztkérdést

tegyen. Aki annyi gyilkossági perről irt már tudósítást, mínt jómagam,
az előre tudhatta, mílyén irányban fog tapogatózni. És nem is tévedtem.
- egyetlen ponton kivül.

- Kötelességem emlékezetébe idézni, Mrs. Salmon, hogy vallomá-
sától esetleg egy ember élete függ.

- Tudom, uram.
- Kifogástalan a szeme? Nem rövidlátó?
- Még sohasem kellett pápaszemet viselnem.
- Ön ötvenöt esztendős?

- Ötvenhat vagyok, uram.
- Úgy-e, az a férfi, akit látott, az utca tulsó oldalán állt?
- Igen, uram.
- És ez hajnali két órakor történt. Igazán rendkivül jó lehet a

szeme, Mrs. Salmonl
- Holdvilág volt, és amikor az ember fölpillantott, a lámpafény

épen az arcára esett.
- Szóval ön biztos abban, hogy az ember, akit látott, azonos a

vádlottal?
Igazf!n nem tudtam megérteni, hová akar kílyukadní, Nem várhatott

egyéb választ, mínt azt, amit kapott is:
- Biztos vagyok benne. Ezt az arcot nem felejti el az ember.
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Forditotta Sik Ilma

A védő egy pillanatra körültekíntett a teremben. Aztán így szólt:
- Nincs kifogása ellene, Mrs. Salmon, ha megkérem, hogy nézzen

mégegyszer figyelmesen körül a tanácsteremben? Nem, ne a vádlottat
nézze! Álljon fel, kérem, Mr. Adams!

És ekkor, hátul, a terem tulsó végén vaskos testű, izmos combü.
kidülledt szem ü férfi emelkedett fel. Pontos hasonmása volt a vádlottak
padján ülő férfinak. Még a ruhája is ugyanaz, - kék, vizhatlan öltöny
és csíkos nyakkendő.

- Kérem, most nagyon figyeljen, Mrs. Salmon, Még mindig meg
mer esküdni rá, hogy az az ember, aki Mrs. Parker kertjében eldobta a
kalapácsot. azonos a vádlottal? És nem ezt a másik férfit látta, az iker
testvérét?

Mrs. Sal mon természetesen nem mert megesküdni. Egyikről a má
sikra nézett és egyetlen szót sem szólt,

A vádlottak padján ott ült a nagy behemót ember, keresztbevetett
lábbal; de amott is ő állt, a terem tulsó végében és mindketten Mrs. Sal
monra meredtek. Mrs. Salmon megrázta a fejét.

És ezzel vége is volt a tárgya.ásnak. Egyetlen tanu sem mert esküt
tenni, hogy az, akit látott, a vádlott volt. És a fivére? Annak is volt
alibije: a feleségével töltötte együtt a döntő pillanatot.

így a vádlottat bízonyítékok hiányában felmentették. De hogy őt

érte-e utól a büntetés - ha ugyan ő követte el a gyilkosságot és nem
a fivére - vagy sem, azt nem tudom. Mert ez a különös nap különösen
ért véget.

A tárgyalóteremből kífelémenet csatlakoztam Mrs. Salmonhoz és
odakint mindaketten belekeveredtünk a tömegbe, mely - természetesen
- az ikrekre várakozott. A rendőrség igyekezett eloszlatni a tolongást,
de csak annyit tudtak elérni, hogy az úttestet megtisztitották a forga
lom számára. Később megtudtam, hogy egy hátsó kijáraton akarták ki
vezetni az ikreket, de azok vonakodtak: "Úgy tudom, felmentettek. vagy
mi? - mondta az egyik - senki sem tudta, melyík - és egyenesen
nekimentek a fökapunak,

És akkor történt. Nem tudom hogyan: bár elég közel voltam hoz-,
zájuk. A tömeg megmozdult és az ikrek közül az egyiket valahogyan
letaszították a járdáról. egyenesen egy autóbusz kerekei alá.

Csak egy nyöszörgő hang hallatszott, nem több, mint egy házínyúlé
- ennyi volt az egész. Ott feküdt holtan, összezúzott koponyával. pon
tosan úgy, ahogy Mrs. Parker feküdhetett.

Mí volt ez? Isteni igazságszolgáltatás? Bárcsak meg tudnám mondani!
A másik Adams pedig ezalatt feltápászkodott a test mellöl és me

reven bámult Mrs. Salmonra, Arcán könnyek gurultak végig: de soha
senki sem fogja megmondani, hogy ő volt-e a gyilkos, vagy ő volt-e az
ártatlan.

S én most csak arra lennék kiváncsi, ha Mrs. Salmon helyében vol
nék, nyugodtak lennének-e az éjszakáím?
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KERDESEK ES TAVLATOK

Szellemi téren a közeli magyar múltnak általánosságban is egyik
legnagyobb, társadalmi kihatásaiban pedig legvégzetesebb fogyatékos-
ságát abban kell látnunk, hogy történetírásunk nem tükrözte híven a
nemzeti lét valóságát s nem egy vonatkozásban szándékosan kendőzte

el az értékelésnek azokat a változott szempontjaít, amelyeket a,z em
beri haladás szükséqszerűen magával hozott. Hivatalos történelmünket
meg, ahogy azt az iskolában elő kellett adni, ferdítéseí és tudatos el
hallgatásai míatt éppenséggel közvetlen felelősség terheli azért, hogy
közvéleményünk áldozatul esett a két világháború között egy lelküsme
rétlen publícísztíkánsk. A maqyar történetírásnak és -oktatásnak tehát
minden körűlmények között gyökeresen meg kell újhodnía ahhoz, hogy
hivatását követve, a magYéllrság számára "az élet mestere" lehessen.
Különös érdekűnek találhatjuk igya Forum- májusi számában Andtes
Erzsébet tanulmányát ("A magyar történetírás néhány problémája").
amellyel a szerző a Magyar Történelmi Társulat elnöki székét foq-
laita el. I I

Andics Erzsébet természetesen a marxízmus-lenínízmus álláspont
járól bírál és tűz ki feladatokat az új magyar történetírás elé. Krítíkaí
fejtegetéseiben sok elismeréssel scól a Történelmi Társulat munkájának
első, a kiegyezéstől a jelen század elejéig tartott szakaszáról, amely
hatalmas anyaggyüjtést végzett. Annál élesebben rója meg a második
szakaszt, amelyben a hivatalos tudomány "egészen durván és leplezet
lenül, eqészen közvetlenül és kézzelfoghatóan kiszolgálta a fejlődéssei

egyre nyíltabban szembehelyezkedő, a magyar nemzet széles tömegeível
lassan minden kapcsolatát elveszítö magyar uralkodóosztályokat" . Ez
a történetírás még a nyugati polgári történetírás alapvető tételeit sem
fogadta el - kivéve pl. Grünwald Béla és Acsády Ignác, részben
Márk.lJ· Sándor munkáít, - hanem alapvetőerr feudális és klerikális ma
radt. Kiszakította míndezzel a magyar történelmi fejlődést az általános
európai fejlődésből, [ellemzönek mondja Andícs, hogy az Arpádok kora
ma is a magyar történelem leginkább feldolgozott fejezete, míg, a ké
sőbbi korszakok. különösen a legújabb kor Ieldolqozása hihetetlen hé
zaqokat mutat. Kiemeli azt is, hogy alig akad még egy ország, amely
nek történelmi irodalmában olyan óriási helyet foglalnának el az egy~

háztörténelmi. különősen a katolikus egyháztörténelmi munkák, mint
nálunk. utána pedig a főúri nemzetséqekkel foglalkozó családtörténeti
monoqráfíák. Ezzel szemben a konkrét hiányosságokra példaként em
Iíti fel Andícs, hogy történetíróink nem foqlalkoztak Dózsa György
parasztforradalmával és nem tárták fel az ősszefűqqést a jobbágyság
nak lSH-ben bekövetkezett röqhőzkötése és az ország függetienségé
nek elvesztése között, nem tértek ki a Bécsből kiinduló gyarmatosító
politika igazi hátterére, nem vizsgálták felül a Martinovich-ügy Freknoi
féle beállítását, nem fedték fel az 1867 után érvényesülő dualista poli-

1 Irodalmi, társadalomtudomány! és krltlkal folyóirat. Szerkeszti Vértes György.
Szerkesz töblznttság : Darvas József, Lukács György, Ortutau Gyula.



tíka nagybirtokmeIlitö osztályjelleqét s Trianont is az 1918--19-es forra
dalrnak bűnének tulajdonították.

Ám még történetírásunknak ebben a második szakaszában is 
fejti ki Andles - az igazi mélypontot 1919 után értük el, amikor már
magát <li haladás .gondolatát is nyiltan megtagadták, mint "liberális
seocíalísta" tévhitet. Ekkor lépett fel - úgynwnd - az a történelmi
iskola, amely már egészen a reakció, a történelmi fejlődés útján való
visszafordulás mellett szállt síkra. A középkort, a Ieduálís társadalmi
viszonyokat és intézményeket állitották pl.edesztá1ra, a Habsburg-ural
mat magasztalták s a fűggetlenségi törekvéseket "irreális", "romantikus"
aspírácíóknak nyilvánították. "A magyar nép sorsa - írja Andics 
azt bizonyította, hogy ha idejekorán számoltunk volna fel a feudaliz
mussal és tértünk volna rá a polgári fejlődés útjára, akkor sok. bajtól
megmenekült volna az ország. A hivatalos magyar történetírás ezzel
szemben azt hangsúlyozta, hogy túlságosan messze ment Magyarország
a polgári fejlődés' utján, hogya túltengő polgári szabadságok vollak a
bajok okai, az, hogy Magyarország 1867 után túlságosan liberális or
szág lett," Utal Andics arra is, hogy akkori történetíróink rendületle
nül a német orientációt tüntették fel egyetlen lehetséqes útként a ma
gyarság előtt, nem szóltak a szomscédos, főkép szláv népekkel való
baráti kapcsolatok szükséqesséqéröl, elhanyagolható mennyíséqnek, vagy
ellenségesen tekintették a 'magyar munkásosztályt, nem ismerték fel a
szovjet állam létezésének és hatalmának jelentöségét sem.

A. magyar történetírás tehát - szűri le Andics a következtetést 
s mindenekelött az ellenforradalmi korszak történetírása. nem állta ki
az élet próbáját. Szekfű Gyula, akit Andics "az utolsó évtizedek ma
gy.ar történetírásának leqmaqasabb szinvonalon mozgó és legnagyobb
formátumú müvclöjének" nevez, míndenesetre érezte és érzékeltette is
ezt, menekülést és megnyugvást azonban annak az "evilági szemlélet
nek" elejtésében ajánlott,. "amely a történet értelmét kízárólaq .a halálon
innen keresi". (Ezek az idézőjeles részek Szekfűtől valók.) Ez pedig
- mondja Andics - már a történetírás csődjével egyértelmű. mert
"ha a történetíró számára nem marad más hátra. a történelmi események
megmagyarázására, mint a hit, hogya túlvilág kiegyenlíti a dolgokat,
ezt joggal tekinthetjük úgy, mint objektív beismerését annak, hogy a
tudománya csődöt mondott".

Andics Erzsébet maga is számol azzal, hogy egyesek "talán túl
szigorúnak és túl elesnek" fogják találni krítlkáját. Annak ellenére,
hogy a lényegben nincs köztünk különbség - mutatják bevezető so
raink is, - valahogy tényleg úgy érezzük, hogy éppen a marxizmus
szemszöqéböl nézve Andics a kelleténél mcsszebbre ment a történet
írásnak. az adott társadalmi viszonyoktól való függetlenítésében, mert
különben az érdemi elitélések javarészét inkább maga akor, mint a
történetírás és az egyes történetírók felé fordítaná. Mer~ hogy a tör
ténetíró helyzete semmi körülmények között sem egyszerű, utalhatunk
Nógrádi László ismertetésére a Huszadik Század! április-c-májusi szá-

1 T'ársardalomtudornányí és politikai sz ernle. Szerkeszti CséCSI! Imre.
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mában arról a krítíkáról, amelyben a Vaprószü Isztorii szovjet folyó
irat vezércikke részesitette legutóbb magának a Szovjet Tudományos
Akadémiának történeti intezetét. Egyebek mellett megállapítja a szov
jet folyóírat. hogy az íntézet "nem fordítottt kellő gondot a manapság
legfontosabb problémák feldolgozására". És az elmarasztalt magyar
történetírók egyéni mentségéül is Idézhetjük a szovjet belső krítíkából:
"Amíg a parasztság történetével egész sereg kutató foglalkozik és
gyakran tartanak megbeszéléseket ebben az ügyben, a Szovjetunió pr~
Ietaríátusának a történetéves alig 3-4 ember foglalkozik s ezek sem
működnek együtt rendszeresen. A,z intézet nem adott ki komolyabb
munkákat a szovjet társadalom történetéröl, sem a külföldí államok
történetéről az imperializmus korszakában." Sőt még ezt is olvassuk:
"Nem értékelték helyesen a régi Oroszország háboruít, igyekeztek
mindegyiket jogosnak feltűntetni, félreértették a szovjet hazafiságot,
mert .nem értették annak szociális taralmát. .. Az idősebbek előtti meg
hajlás, a tekintély tisztelete elnémította a kritika hangját."

Visszatérve Andics Erzsébet tanulmányára, a feladatokat kitűző
részben a szerző míndenekelött a marxista történelemfelfogást taqlalja,
amelynek lényegét abban fejezhetjük ki, hogy "a történelem minden
tarkasága, sokoldalúsága és ellentmondása ellenére belső objektív tör
vényszerűségek által vezetett eg}1séges folyamat az örök fejlődés je
gy;ében". A "belső objektív törvényszerűségek" persze Aridics szemlé
letében azonosak a történelmi vBlfJY dialektikus meterielizmussel, amely
nek a történetírásra való alkalmazását Andícs példás világossággal s
egészen a végső elvek határáig számunkra is elfogadhatóan fejti ki.

Egészen bizonyos így, hogyamarxista gondolkodás a magyar
történetírásra is termékenyítő hatással lesz. A jövőnek kell azonban
megmutatnia, hogy haszonnal nélkülözheti-e majd azt a korrektívumot,
amelyet más gondolkodásnak vele párhuzamos megnyilatkozása és az
abból eredő kritíka jelent. S ugyancsak az eredménynek kell igazolnia
azoknak a fölöttébb vegyes összetétellel tervezett munkaközösséqeknek
és brigácloknak beválását is, amelyeknek megszervezését, illetve bevo
nását Andles Erzsébet a Történelmi Társulat legfontosabb teendőjének

nyilvánította.
* * *

Igen figyelemremé1tóknak találjuk marxista folyóiratainkban azo
kat a közleményeket, köztük vitázó jellegűeket is, amelyek a marxista
irodalom központi kérdéseit akarják tisztázni. Tartalmukat és tárgya
lási módjukat tekintve valamennyit úgy foghatjuk fel, mint a tavaly
elhúnyt Zsdénoo esztétikai és irodalornpolitikai állásfoglalásának a ha
zai viszonyokra való alkalmazását. A legfontosabb így magának Zsdá
nov irányának az a tüzetes vizsgálata, amelyet Keszi Imre végez el a
Csilleq» májusi számában. '

Zsdánov .eszerint a "szocialista realizmus" követelményeit fogal
mazta meg kötelező mértékül a szovjet szépirodalom és irodalmi krí-

1 Főszerkesztő Németh Andor. Szerkesztőbizottság: Benedek Marcell, Déry Tibor,
Kassák Lajos, Nagy Lajos, Nagy István, Seabo Pál.
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tika részére. Ezt a szecialista realizmust úgy jellemezhetjük, mint
"a realizmus és romantika forradalmi dialektikáját". Másként kifejezve:
realistának kell lennie a szecialista művészetnek, mert a valóság, a tör
téneti konkrétség ábrázolására hivatott, de ugyanakkor romantikusnak
is, mert a szocialísta valóság, amelyet bemutat, természeténél fogva
heroikus. A valóságot tehát az irodalmi alkotásoknak a szocialista ön
tudat és hösíesséq szempontjából kell tűkrözniök. Ekként lesz a szo
cialista realizmus az öntudatos és forradalmi munkásosztálynak, oa szo
cialista embemek nézöszöqéböl látott valóság művészete. S ebből ered,
hogy a szocíalísta műnek az objektív tükrözés mellett szubjektíve is
cmberformálónak kell lennie.

Megismervén így az elméletet, amelyet a kényszerű rövídséq elle
nére is igyekeztünk híven vísszaadní, könnyü most már megélteniink
Zsdánovnak azt a harcos kíállását, amikor szinte kijelölte a szovjet
író k részére műveík témáit és alakjaik míntáit. A témák korszerűséqé

röl nem kell bövebben .szólnunk, mert következnek abból, hogy Zsdá
nov szavait idézve: "Az új élet aktív építői: munkésok és munkásnők,

kolhozpetusztok, pártemberek, gazdasági szakemberek, mérn.ökök, út
török - ezek a szovjet irodalom tőtípusai és főhősei." Kifogásolta
Zsdánov a szovjet íróknál, hogy sokat foglalkoznak a multtal, mert a
történeti témáknak viszonylagos nagy szerepét az irodalom eqészében
akkor is veszélyesnek tartja, ha a tá:rgy a szocialista realizmus eszkö
zeivel nyert feldolgozást, s óvást emelt a szecialista eszmeiséget nem
tartalmazó, a pusztán szó:rakoztató témák ellen.

Zsdánov tanítását azért emeli ki Keszi Imre, mert szerínte a mai
magya:r irodalomban éppen a tartalom, a témaválasztás körül vannak
hibák az íróknál és félreértések a kritikusoknél. Pedig "a magyar de
mokrácia írói csak akkor válhatnak rnéltókká kötelesséqeíkhez, ha meg
tudják becsülni és müveíkben a kellö formában meg tudják szölaltatní
a mai nap döntő kérdéseit". Ami viszont a kritikusokat illeti, jellemző

botlásként utal Keszi Imre - anélkül. hogy megnevezné - Fehér Klára
emlékezetes színművére, amellyel kapcsolatban szerínte még a krítíku
sok jóhiszemű baloldali többsége is tévedett, amikor "jobban megijedt
a burzsoá formalizmus maradványaitól, mint amennyire a szocialista
irodalom új jeleit a darabban méltányolni tudta". Végeredményben a
szocíalísta írok és kritikusok nálunk ma kettős feladat előtt állnak:
ú j tartalmat adni alkotásaiknak (témaválasztásban pl. az ötéves terv és
a béke) és kiizdeni a burzsoá ideológia itthoni maradéka ellen. Mert
- állapítja meg Keszí Imre _. "még viszonylag jóindulatú és .leqalább
hangoztatott szándékaikban baloldaliaknak nevezhető íróink egy részé
ben is él még egy nyílt és nyegle burzsoá szembenállás a macxísta-lení
nista esztétika témabelí és hangbeli követelményeivel szemben, szemben
állás, amely az egyén állítólagos ..függetlenségét" hangsúlyozza".

Ezek a gondolatok jutnak kifejezésre abban a vitában is, amelyet
a Csillag indított Horváth Márton ,,Író-diplomaták" című cikke alap
ján, de már szerosabban és konkrétebb módon vonatkoztatva a mai
magya:r ma:rxista költ ökre, prózaírókra és kritikusokra. Horváth Már
ton, a Szabad Nép felelős szerkesztö]e is ahhoz a fogadtatáshoz fűzte
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mondanívalóit, amely Fehér Klára színdarabjának jutott osztályrészül.
Mondanívalóínak veleje az, hogy ..íróink jórésze lényegében cserben
hagyta a népet". "Dolgozó népünk a magyar forradalmi átalakulás hét
mérföldes csizmáival lép, s az írók? .. Vannak, kevesen, inkább a gya
korlatlanok és fiatalok között, akik átveszik. ezt az ütemet, követik a
fejlődés íramát, persze inkább a riporter ceruzájával, de néha már a
költő és a drámaíró igényesebb. tollával is. Legtöbben és a leqnevesebb
íróink, költőink azonban inkább csak 'őrzik "legnemesebb irodalmi. ha
gyományaink" kincsesládáját. mely a "legmagasabb irodalmi színvonal"
laklatjával van lezárva. A kulcs az ő zsebükben van, ritkán veszik azt
elő, hogy nemes írásaikban kíöntsék az ellenforradalom korszakában
felhalmozódott keserüséqüket, mely furcsa és változékony keveréke a
történelmi igazságtalanság és elnyomatás jogos keserűséqének és az
egyéni mellőzöttséq, kiszorítottsáq nyuqtalanítö emlékeinek. Mai felsza
badult munkás és boldog életünkre is a múlt sötét árnyékait vetik 
vagy ha nem, akkor a meggyőződés néLkrüli .Jcötelezö optimizmus"
ismétlődő strófáít fújják, mely idegen a múlttól és jelentől és egyetlen
mozgató ereje a gépesitett rutin. Allamosított íróknak lehetne őket ne
vezni, akik legjobb esetben is, nem jelen alkotásaíkkal, hanem szenve
désekkel és mellözésekkel teli múlt jukkal érdemelték ki megtisztelő

pozíciójukat. Az állammal, pontosabban a Hivatallal függnek össze és
nem amúgy eqyszerűen a néppel." Pedig a népnek' - szöqezí le Hor
váth Márton - együttérző és együtt alkotó írókra és nem iro-diplo
metékr« van szüksége... "Ki kell végre mondaní: az ötéves terv meg
határozza irodalmunk íöírányát és fő témaköret is. Ez nem Ieszűkitést

jelent, hiszen úgyis lehetne ezt a követelményt fogalmazni, hogy az
irodalomnak elsősorban mai életünk legfontosabb kérdéseivel kell fog
lalkoznia - hiszen a szocialista építés alakítja ki döntően új életünket.
Akinek ez kényszerzubbonyt jelent, az csak börtönnek érezheti az
egész új Magyarországot, annak aligha lehet helye az új irodalomban."
Szembeszáll Horváth Márton azzal a nézettel, míntha ez a közelség a
való élethez a "naturalizmus veszélyével" járna és lesüllyesztené oa szín
vonalat. Nem a naturalizmus a fő veszély - feleli rá. - mert aki csak
ezt állítja előtérbe. egyszerüen az egész új irodalomtól fél. A naturaliz
mus különben is csaknem szükségszerű átmeneti velejárója az irodalom
nagy demokratikus fordulatának. amikor a legszélesebb közérthetőség

az egyik legfontosabb követelmény. Másrészt pedig "ra naturalizmus
..veszélyét" elsősorban épp azok az író-arisztokraták idézik fel, akik
éretlen gőgjükben cserbenhagyják a népünket s ezzel rákényszerítík a
tömegeket. hogy valamiféle irodalmi ..önellátásra" rendezkedjenek be.
Az ilyen talajon tenyésző dilettantizmus és "naturalizmus" épp azokat
a finnyáskodó írókat vádolja. akik nemlétező irodalmi "színvonaluk"
egéből. nem hajlandók .Jeereszkední" népünk mai problémáíhoz" .

Az eddigi három hozzászóló általánossáqban és éli közvetlen felada
tok tekintetében egyetért Horváth Martonnal. de a két első itt-ott ellen
vetéseket is tesz. Somlyó György pl. nem érzi egészen igazságosnak
az elmarasztalást, mert hiszen a szovjet irodalom is csak három évtized
után tudott eljutni a mai fokra, (Mi is úgy tudjuk. hogy Zsdánov első
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szíqorú kritikája a forradalomnak már 17-ík évében hangzott el.) Rá
mutat Somlyó arra is, hogy az írónak, ha hiteles formában akarja meg
ragadni a sokrétű valóságot. közvetlen élményekre és az élmények ki
érlelésére van szüksége, ami egy teljes ember teljes mtmk>aidejét kívánná,
már pedig ma erre az irók idejének csak! ",rosszabb része" marad, meet
legjobb idejük különbözö munkahelyeken folyik le. ahol egy teljes em
ber munkáját végzik. Hubay Míklós főleg a Fehér Klára-esetet vizs
gálja, majd a visszásságokért való felelősséget az Irókori és kritikusokon
kivül a színházra is kiterjeszti. "Minden szinigazgató tudja. hogy szük
sége van a magyar írókra. De vagy azt nem tudja. hogy mít is akarjon
tőlük. vagy pedig ideje nincs arra, hogy tárgyaljon és olvasson... Igy
azután az irók félfűllel míndúntalan hallják. hogy szükséq lenne rájuk.
de ezt is csak úgy hallják, mint akárki más. Az utcán."

Nagyjában ugyanezeket a kérdéseket tárgyalja Somlyó György más
helyen. abban a terjedelmes tanulmányában ís, amelyet az új magyar
költészettől Grandpierre Emillel vitázva "Csatlakozás vagy menekülés
- vagy egyik se" címmel a Fórumban tett köczé, Kifejti ebben. hogy
költőink élcsapata előtt ma már nem a "menekülés vagy csatlakozás"
merö belső dilemmája áll, hanem li csatlakozás által adott új tartalmak
kifejezése. Csatlakozásról egytbként is csak átmenetként lehetett szó,
mert ami a mának követelménye. az már az "eggyéválás". Ebből ered'
a krítíkának is az a feladata. hogy "a műoészetek elv- és pértszerűsé

qéért, tartalmi gazdagságáért talyó harc vonalának" vezetője legyen.
Nagyon érdekes és nagyon tanulságos ez a komoly eszmetisztá

zás'. amely belső körben, a marxista irók és kritikusok között megindult,
de szerintünk épp olyan érdekesnek és talán még hasznosabbnak bizo
nyuIna a külső körre áttérés, az olvasók meghallgatása is. Nemigen
tudjuk ugyanis elképzelni, hogy a magyar olvasók irányában. akik már
olvastak, az élvezés és élvezési készség ártalma nélkül ki lehetne iktatni
a ternatikából a formai kívánalmak mellett akár az idő- és korfeletti
séqet, akár a pusztán szórakoztatást is. A "homo ludens" problémája
ez, aminek számontartása nélkül huzamosabb idő után még a tudomány
is elszíkkad. Amennyire a mí szociológiai tájékozottságunk futja. mi
úgy látjuk. hogy még a külvilág tudományos megismerését sem a szűk
ségiletek kíeléqítésére irányuló tervszerű törekvés, hanem mindíg a puszta
emberi kíváncsiság vitte előbbre a legdöntőbb lépéssel. Gondoljunk
Pythagorasra és Archimedesre. vagy Neiotonre.

* * *

Más területre visz bennünket a Huszadik Században Tonelli Sán
dor. ez akliváló humanístánk, amíkor bírálat alá veszi a Jézusrol nem
régiben megjelent két zsidó könyvet. [ules Isaac és Joseph Kleusnet
müveit. Újabb megnyilatkozásai ezek a könyvek annak a hirtelen meg
nőtt érdeklődésnek. amely aZ' utolsó esztendők folyamán Jézus felé for
dult s amelyet már az angol Hall Caine, a francia Mauriac és Fleg,
az olasz Papini és a zsidó Salom Asch írásai jeleztek..

Isaac könyvének, amely "Jézus et Israel" cimmel Párisban jelent
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meg, központi problémája tulajdonképen nem Jézus élete, hanem saját
népéhez ~ a kereszténységhez való viszonya. A könyvnek ezt a cél
kítüzését tragikusan haI19Zó ajánlása kellőkép magyarázza: .Feleséqem
nek, leányomnak, e két mártírnak. akiket a németek megöltek, megöltek
egyszerüen azért, mett Izsák volt a nevük:' Minthogy a szeraő az anti
szemitizmus magvát abban a tanításban keresi, hogy a zsidók feszítet
ték keresztre Jézust" főleg e vád igaztalan voltát kivánja bizonyítani.
Érveinek első csoportját a köré rendezi Isaac, hogy Jézus a "törvény
alert" született és élt, hogy a zsinagógákban és a templomban általa
hirdetett evangélium és a judaizmus között nincs ellentét, hogy az
evangjélium és az evangéliumi hagyomány teljesen a judaizmusban gyö
kerezik. Érveinek második csoportjával azután azt bizonyítja Isaac,
hogy a zsidó főpapi arisztokrácia - a rómaiakkal megalkuvó s így ha
talmat gyakorló szadduceusok, a formalizmust képviselő írástudók és
farizeusok - fogatta el Jézust, állította össze a vádpontokat és szol
gáltatta ki őt kívéqzésre a rómaiaknak. Maga a palesztinai _zsidóság
többsége azonban sohasem utasította el Jézust, nem is szólva arról, hogy
a zsidó nép nagyobb része akkor már Palesztina határain kívül élt s
nem is tudott sem Jézus létezéséről, sem a [eruzsálemben lejátszódott
eseményekről.

,Merőben eltérő irányzatú Klausner munkája, mert bár Klausner is
a főpapi arisctokrácíát és a római prokurátort teszi felelőssé, ő oda
következtet. hogy a zsidó nép .iminden erejével elutasította magától"
Jézust. Az előbbi szerzö, Isaac, amikor felteszi a kérdést, miként kiált
hatott "feszítsd meg"-et a tömeg, amely néhány nappal előbb még ho
zsannával üdvözölte Jézust, azt feleli, hogy egyszerüen a tömeg nem
volt ugyanaz. "A rendőrség - úgymond - a világon mindenűtt módját
tudja ejteni, hogy bizonyos célra tüntető tömeget mozqósítson." Ezzel
szemben Klausner szerínt a zsídósáq megérezte. hogy Jézus tanítása nem
egyeztethető össze az ő vallási nacionalizmusával s elvetette magától.
"Jézus magatartását (t. i. tanitásának kiterjesztését a tisztátlan pogá
nyokra) a zsidóság nem ismerhette el, mert részére többet jelent a
vallás a hitnél és erkölcsnél. neki az élet útját jelenti."

Klausner, mint tudjuk, a jeruzsálemi zsidó egyetem tanára s köny
vét, amely három éve magyar fordításban is hozzáférhető, héber erede
tiben már két évtizeddel ezelőtt adták ki. Ha Tonellí mégis foglalkozik
vele, azért teszi. mert a két zsidó szerzö könyve termékeny összeha
sonlításokra ad rnódot. Nézzük mindenekelőtt az azonossáqokat, A ré
gebbi zsidó. sőt sok esetben keresztény szerzőktől is eltéröen mindket
ten elfogadják az evangéliumok hitelesséqét és bizonyító erejét. Éppen
az evangéliumok védelmében Klausner a .leqélesebben szembehelyezke
dik Bruno Beuetrel, Kalthoffa,z és Drews-al. 81kdk kétségbevonták Jézus
történeti személyiségét. Szerínte Jézus halálától az evangéliumok meg
irásáig eltelt idő túlságosan rövid volt ahhoz, hogy ennyi idő alatt a
népi fantáziában egy képzeletalkotta személy gyökeret verhesserr és
egy történelmi - jellegű munkának vezérlő alakja lehessen. Megegyezik
mindkét szerző abban is, hogy a pártatlan historikus jogcímét igényli
magának.
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Tudományos munkánál persze - jegyzi meg Tonellí - a tárgyi
laqosság ilyen kifejezett hangoztatása azt a gy;anút ébreszti, hogy a
szerző tudatalatti, de alapjában véve szükséqes védekezéséről van szó.
Különösen vallási jellegű kérdések tárgyalásánál az érzelmi mozzanatok
erősebbek az értelem tényezőinél s a tárgyilagos tudós a megállapítások
szinezése révén könnyen átcsúszík az apologézis területére. Isaac köny
vében TonelIi rá is mutat mindjárt egy ellentmondásra. Mig Isaac az
újszövetséqet, mint emberi alkotást, az oknyomozó krítíkus szemével
vizsgálja, az ószövetség mögött lsten sugallatát keresi. Túlságosan
leeqsjezerűsíti Isaac az antiszemitizmus problémáját is, mikor egyetlen
ok gyanánt a deieidium vádját szerepelteti, és annak a nézetének ad
kifejezést, hogy ha a keresztény felekezetek tanitásaikat revízió alá
vennék és hangsúlyozottan kíemelnék, hogy Jézus kereszthaláláért a
zsidóságnak csupán egy töredéke és a római Geuleiter tehető felelőssé,

akkor megszűnnék az ok, amelyből az Auschwitzban kulmináló anti
szemitizmus fakadt. Tonellí szerínt ez a túlságba vitt leegyszerűsités

alig kecsegtet komoly megoldás lehetöséqével. Hogy .ez igy van, kitűnik

abból is, hogy maga Isaac is megemlékezik a jézus dőtti idők antisze
mitizrnusáról, amelynek a kereszténység tanításához semmi köze sem
lehet. Itt inkább csak Ielvíllanásszerűen jeleníkí meg Isaacnál a Klaus
ner által erősen kiemeIt másik ok: a pogányoknak ellenszenves volt a
zsidóság, mert elkülönült a környező népektől és azoknál különbnek
tudta és hírdette magát.

Klausnernél Jézus személyét illetően tesz észrevételt Tonelli. Zsidó
tudóstól - úqymond, - sőt egyáltalán semmiféle tudóstól sem lehet
kívánni, hogy a Szentháromság értelmezése szerinti Jézust tegye egy
kifejezetten történelmi tanulmány tárgyává. Természetes tehát. hogy
Klausner végigmegy az evangéliumok minden során, elemzi [ézus taní
tásait, beszédeit és példázatait és. kutatja azokeredetét. Eszövegkutatás
eredménye - Geiger és Graetz megállapításaival egyezően - az, hogy
Jézusnak níncsen egyetlen olyan mondása, erkölcsi oktatása, amely a
Biblia ószövetségi részében, a Talmudban, vagy a Mídrasban ne for
dulna elő. Nem teljesen pontos hasonlattal élve - mondja ToneIli 
a szövegkutatásnak ez a módszere egy nagyon okos és sokat tudó ve
zérkari tiszt képét idézi fel, aki pontosan kimutatja, hogy Nepoleon
nak nincsen egyetlen haditénye. amelynek taktikai és stratégiai alap
gondolata már századokkal előbb Nagy Séndornél. Hennibélnél, Scipto
nál, Caesarnál és a többi nagy hadvezérnél ne fordult volna elő. Míndez
igaz, de hát akkor mi az, amí a hadviselés történetében Napoleont Na
poleonná teszi? Kleusnemél erre a legnagyobb, a sarkalatos kérdésre
hiányzik a felelet. Az ő Jézusa igen szimpatikus rabbi, bölcs tanítómes
ter, fenkölt erkölcsi elvek hirdetője, na~y szocíálís érzések meqszólal
tatója, de egy hiányzik belőle: annak felismerése, ami jézust jézussá
teszi. Az ő Jézusa - fejezi be Tonellí - függetlenül minden teológíai
szemponttől. történelmileg lecsökkentett Jézus, nem a világtörténe
lem Jézusa.

Mihelics Vid



SZEMLE

A MAGYAR SHAKESPEARE MfJLTJA

< Az első "teljes kiadás"~tól máig

Irodalmunk életében fél évszázadban egyszer megtörténő nagy ese
mény "Shakespeare összes drámai műveinek" teljes kiadása. Petőfi
Vörösmarty-e-Arany, három fordítás elkészültével. a történelmi esemé
nyek, Petőfi, majd Vörösmarty halála miatt abbamaradt szellemi kezde
ményezés után, először a mult század ötvenes éveinek Végén, Tomori
Anasztáz pesti polgár buzdítására s anyagi támogatásával. és Arany
János irányitása mellett indul meg az a mozqalom, amely ténylegesen
életrehívta az első teljes magyar Shakespearet. Arany reá jellemző ala
possággal készíti elő a nagy vállalkozást. Ö maga csak ,,~gy-két" for
dítást vállaL Több; mintegy évtizede hevernek "tűzre való" régi János
király-töredékei, nem ezt folytatja, hanem a Szentivánéji álmot veszi
elő, de "veszett nehéz munka. Majd fele rímelt jambus, nem is számítva
a rövid dalokat, amelyek még foglyosabbak". (Lev. IL 52.) "Egy pár"
felvonást elkésett, de aztán elakad: "belefáradt az örök rímelésbe" <

Tomori terve az, hogy Arany Szentioéné]i álma nyissa meg a teljes
Shakespeare-kiadást, mely két-három darabot tartalmazó kötetecskék
ben sorozatosan jelenik majd meg.

Közben Arany a szellemí-művészt szerkesztés minden mozzanatára
gondol. Az első: a korszerűen hitelesnek elfogadott angol szöveg meg
határozása, amelynek alapján az összes fordítök egységesen dolgoznak!
Egy levelében arra kéri Tomorít, hogy szereztesse meg a vállalkozás
számára a legjobb, magyarázatos és jegyzetes Shakespearet "ha Delius
az, hát azt". Azt kölcsönözzék oda darabonként a Iordítóknak. Egysé
ges fordítói elvként pedig felállítja, hogy az legyen "eszme·' és alakhű",

de nem szolgai és ami 1E;gfontosabp: "vers verssel, ha lehet ugyanannyi
sorral adassék vissza". '.

A fordítások elbírálására háromtagú bírálóbizottságot ajánl: egy
pesti, egy < vidéki fordítót és egy pesti "képességet", aki nem fordító
és aki állandó bíráló volna, míg a másik kettő változnék. A kor leg
kiválóbb szellemei jönnek kombinációba ilyen összetételben: Csengery
Antal. Toldi Ferenc, Brassai Sámuel; vagy: Kemény Zsigmond, Toldi,
Csenqery: Toldi, Czuczor Gergely, Csenqery, stb. Greguss Ágost.

A Kisfaludy Társaság 1860-ban kezd foglalkozni a megindult vál
lalkozássaL Ugyanez év szeptember 27.-i űlesén megalakul a Társaság
első Shakespeare-bizottsága, azzal a célzattal,' hogy "Shakespeare ösz- .
szes müveínek irodalmi színvonalon álló lefordítását előkészítse s ala
pos bírálatok után történő kiadásával irodalmunkat gazdagitsa". Ez
első Shakespeare-hízottság munkája nyomán és Tomori Anasztáz áldo
zatkiészségéből néhány év alatt létrejöttek Petőfi és Vörösmarty úttörő

három fordítását kiegészítő, a teljes Shakespeare-oeuvre-t magába fog
laló dráma-fordítások és 1864 április 23-án Shakespeare születésének
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300-dik évfordulóján megjelent az első kötet: Arany 1863-ban befejezett
Szentioúné]i álom-forditása mellett Szász Károly Othellója. Ezután
sorra jelennek meg az egyes kötetek, melyeknek szerkesztői munkáját
Arany nagy buzgósággal végezte. Idejéhez, kedvéhez és a szükséghez
mérten "bársonyos kézzel" javitotta a fordításokat, így Vörösmarty
Julius Caesarját és - Csengery szerint - "nagyon gyenge" Lear
fordítását. Arany 1863-tól 1866-ig a Hamlet és János király fordításán
dolgozott. utána több darabra a magyar Shakespeare kultusz nagy ká
rára vállalkozni nem akart, de mint az elsö teljes Shakespeare szer
kesztési munkájának legfontosabb tényezője, örök példát mutatott arra,
hogy míképen kell egy ilyen nagy vállalkozást elvileg és gyakorlatHag
- mutatis mutandis! - meqvalósitani. .

Ezt a - Kisfaludy Társaság kiadásában 1864 és 1878 között 19.
kötetben, - ,,~hakespeare minden munkái' eimen megjelent első .•teljes
maqyar' Shakespearet 1902-ben "javitott kiadásban" hat kötetben adta
ki a Franklin Társulat. Ez a kiadás volt Shakespeare összes drámai
műveinek második kiadása. A forditok és fordítások azonosak az első

kíadáséíval, csupán a "vegyes költemények'I-et mellőzte ez a második
- kizárólaq a drámai művek üjraközlésére szorítkozó, - csak az
anyag csoportosításában új kiadás,

Az 1902-es kiadás már megjelenése után néhány esztendővel túl
haladottnak, avultnak tűnt. A "nagy nemzedék" ihletett első kísérletei
és eredményei után 1860 és 1878 között a szükséq-Iordítók gyorsan ké
szült Shakespeare-fordításai tették teljessé magyar nyelven a csodálatos
drámaköltői életművet.

Shakespeare hihetetlen képgazdagsága, zsúfoltsága részben korszel
lem s "eufuizmus" volt nála, a költői kialakulatlanság jele. De amikor
már érett fővel mértéket tudott tartani, a csodák tömegeit teremtette
meg a jellemző sokatmondásokban. Ezt a sajátságot a forditók úgy kö
vették,ahogy tudták. A dúsgazdag szöveg akkor is gazdag maradt, ha
kissé megfogyasztották vagy - megnövelték a sorszámot. Aranynak
elve volt ugyan, hogy sort - lehetőleg - sorral kell íordítaní, de a
gyakorlat néha eltériti ez elvtől. Aranyék példája felhatalmazta az utó
dokat és Szász Károlyék 19-20 százalékkal hosszabbították meg a da
rabokat. Pedig a szövegnyujtás igen nagy hiba!

A dúsgazdag, bonyolult szöveg visszaadásának problémáját a köze
pes fordítök még úgy kerülték meg. hogy ha nem szaporitották a sorok
számát, hát megszegényítették Shakespearet. De ez csak költői szeqé
nyítés maradt: a szövegben levő indulat így is a kellő irányba hajtotta
a színész szavait s mozdulataít, vagy az olvasó képzeletét. Szegényí
tették, de nem tudták - pe,rsze nem is akarták - megszegényíteni:
csak épen halványodott a szöveg szine: ritkult a bozótos komplikáció.

Az ilyen fordítöknál még ez lett volna a kisebbik baj. A nagyobb
az, hogy sokszor természetellenes nyelvhasználatba estek. így aztán idő

vel gyöngeségeiket még a fokozott avulás is növelte. Maga Arany is
használt - s Vörösmarty és Petőfi még inkább - egy-egy ma már
nem-természetes fordulatot, erőszakos csonkítást: a kisebb fordító-tehet
ségek aztán az ő példáján felbátorodva még sűrűbben s kiszélesített ala-
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pon éltek ezekkel a lícenciákkal, s így még gyorsabban avulnak. vér
szegényednek, petyhüdnek a szövegeik. Ilymódon jött létre a magyar
drámairodalomban is egy olyan nyelv. amely a XIX. század utolsó har
madától néhány évtizeden át shekespeereiként szerepelt, holott valójá
ban inkább egy mesterkélt Shakespeare-fordítási nyelv volt. megrakva
a ..k'ís istenek" stílusának minden dagályával, természetellenes önké-
nyével, üres fenséqével. .

Már a XX. század első évtizedében felmerült egy ..új, teljes Shakes
peare" szükségessége. Alexander Bernát a Kisfaludy Társaság 1907 feb
ruár 6-i űlesén ..elérkezettnek vélné az időt. hogya rég tervezett kü
lönleqes Shakespeare-bizottság is meqválasztassék, mely az újabb ma
gyar Shakespeare-kíadásnak többé alig halasztható ügyével foqlalkoz
nék". A Kisfaludy Társaság második Shakespeare-bizottsága Berzeviczy
Albert elnökletc alatt megalakul és ettől az időtől kezdve széleskörű

müködést fejt ki, végre az első világháború évében meqíndul a harma
dik ..teljes Shakespeare", amely azonban csonka marad: 6 külön-külön
kötetben 6 dráma jelenik meg. azután ez eseményele megfojtják a vál
lalkozást. Az egyes újrafordítások művészi színvonaláról nem szólva
ez a sorozat míntaszerünek ígérkezett és az egyes drámák külön köte
tekben való rendkívül célszerű megjelentetése szemponjából ma is pél
damutató lehet körültekintő gondOSSágával, filológiai alaposságával
mind szöveqközléseít, mínd pedig bevezetéseit és jegyzeteit illetően.

A második. I902-es teljes Shakespeare után négy és a Kisfaludy
Társaság teljesnek tervezett, de csonkán maradt vállalkozása után há
rom évtizeddel, Péter András kezdeményezésére ..Az európai dráma"
címen tervezett nagy sorozatnak Aristophanes után második világiro
dalmi naqysáqaként Shakespeare műveinek új. teljes kiadását iktatta
munkaprogrammjába a Franklin Társulat.

A harmadik teljes Shakespeare szervezője, Péter András a reqt
kiadások használható anyagának kiválogatására és ez időközben készült
és még készítendő új fordítások elbírálására Halász Gábort kerte fel,
és azonnal megindult a tevékeny munka, a második világháború negye
dik esztendejében. egy új kiadás életrehívása érdekében. Más szakértők

bevonása után kialakult a nézet, hogy Arany és Petőfi' fordításai a
Shakespeare-filológia közel száz év alatt tett nagy haladása és a szö
veqértelmezés maii nagyobb pontossága okából, valamint az avultságok
lehető mellözése céljából revideált szöveggel kerülnek be az új kiadásba;
Vörösmarty mellözésére vagy nagyobbfokú költői átsimítására nézve
egyelőre akkor nem történt döntés.

A bevont külső szakértők felhivták Halász Gábor és, Péter András
figyeimét arra. hogy épen a két világháború között a modern Shakes
peare-tudomány olyan alapvető felfedezéseket tett. amelyeknek ered
ményei egy korszerű kiadásból semmiesetre sem mellőzhetök. E ha
ledó szellemű angol-amerikai Shakespeare-irodalom legfontosabb más
félszáz termékének jegyzékét is megkapták már a szerkesztök London
ból" amikor a végzet pontot tett e két fiatal tudós élete után. A nyilas
terror következtében elpusztult Halász Gábor és Péter' András halálá
val megakadni látszott a nagy munka. Kezdeményezésüket a Frankíín
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Társulat nem hagyta csirájában. elpusztulni, hanem három év megfeszi~

tett munkájával 1948 karácsonyára asztalunkra tette a harmadik ma
gyar Shakespeare-kíadást.

I\z új kiadás irodalmi előkészítése kapcsán teljesen új probléma
volt a fordítandó szoueqek eldöntése. E század második évtizedéig ez
a kérdés elintézettnek látszott: míndenkí, fenntartás nélkül a shakes
pearei drámák úgynevezett első Folío-kíadásan alapuló szövegeit tekin
tette a leghűbb Shakespeare-szöveqeknek, úgy, ahogyan általában mín
dig egy~egy mű utolsó kiadását szokták egy~egy variánsokban is fenn
maradt írói alkotás végleges formájának tekinteni. Bár egyes szakértők

érezték itt-ott idegen írói kezek "nyomait", a "Folio·dogma" még
Angliában is általánosan elfcqadott volt. Lépésröl-lépésre haladva az
Erzsébet-korabelí dráma feltárása terén, az akkori színhází és nyomdai
viszonyotkl minden kis részletre kiterjedő aprólékos vizsgálata fokról
fokra új megvilágításba helyezte a XVI. századvégi és XVII. század
elei, írói engedély nélküli, úgynevezett "ka1óz~kiadások", a Ouareók
[elentőséqét. Olyan kiváló kutatók, mint Bradley, Chambers, Quiller
Couch, W. W. Greg, H. N. Hudson, W. Pollard, Percy Simpson és
Dover Wilson újjáértékelték a XVIII. és XIX. századi Shakespeare
filológia eredményeit és al haladó tudomány velósáq-érzékének meg~

felelöen újrateremtették a nagy angol Költőről alkotott ísmereteinket.
És' mindenki előtt- s fölött-állóan döntő szerepe volt a Shakespeare
tudomány alapvető átértékelésében a néhány évvel ezelőtt elhunyt J. M.
Robertsonnak, aki az erzsébetkori drámaírókminden sorát úgy ismerte,
hogy pontosan "meg tudta különböztetni az egyes írók nyelvhasználatát.
mondat-szerkesztését, szóválasztását, kedvelt fordulatait". Ez az' utol
érhetetlen tárgyismeret rendkívül stílus-érzékkel párosulva eredményezte
azokat a forradalmá megállapításokat, amelyeket elsősorban Shakes
peare-Canon című többkötetes munkájában fektetett le és amelyeknek
tanulságai elől egyetlen nemzet Shakespeare-fordítója sem térhet ki
mérleqelö figyelem nélkül.

A "Folio.dogma" alkonya és a Quartók
ielentöséqének felfedezése

Nincs még egy alkotó lángelme az egész világirodalomban, aki
olyan keveset törődött volna kész munkáíval, mint Shakespeare. Nem
csak önmaga" dé kortársai elött sem volt tudatos ennek a dráma-írói te
vékenységnek korszakok feletti, időtlen jelentősége. Amint elkészült egy

.egy átdolgozással, vagy eredeti drámával, a kéziratból kiirták a szere
peket, utána az eredeti kézirat, ez az első és egyetlen példány, súgó-
könyv vé lett és azonnal megkezdödött a költői szöveg ronqálódása,
A betanulás közben szükséqessé vált húzások, vagy módosítások, szí
nészí betoldasok azonnal bevezetést nyertek mind a szerepekbe, mind
pedig a súgókönyvbe. Az első előadások még tükrözik az írói szándé
kot, de a felújítások már - a kor színhází szokása szerint - újabb és
újabb "átdolgozásait" jelentették az eredeti drámának. A színdarabot
semmiféle szerzőí jog nem védte, a dráma a színházak köztulajdona volt
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és az módosított rajta, aki tudott; még jó volt, ha maga a szerző csi
szolhatta tovább művét az új betanulás számára, amely igy azután a
közönséq felé "új" darabnak számitott. A kortárs Dekker kifejezetten
ilyen "darabfelöltöztető" volt, régebbi drámák "költészet-foltozója". Az
Admíral-társulatnál "daraböltöztető" Chettle is. Egy-egy kedvelt tárgy
négy-öt kézen is átmegy, mindenki ad hozzá valamit, vagy éppen el
hagy az előd munkájából, hatásosabbá tesz egy-egy jelenetet, pregnán
sabbá, jellemzőbbé egy-egy dialógust és fordulatot, mig végre kialakul
a drámai tárgynak egy relative "végleges" szinpadi formája. Az Erzsé
bet-kor e kollektiv színhází munkamódszerének köszönhető, hogy egy
két évtized alatt hihetetlenül gyors fejlődés során kialakul egy magas
rendű drámaköltészet. mig azután meg nem jelenik Shakespeare és a hal
hatatlanság formájába nem önti a kor drámai témáit. Eleinte ő is átdol
gozó, "darab-talpaló", és amihez hozzányúl. azonnal a költészet kifejez
hetetlen varázsa lebeg az átköltött sorok és újrafogalmazott jelenetek
fölött. Egyre inkább függetleníti magát elődei munkáítól, egyre bátrabb
önállósággal koricipiál és hihetetlen dramaturgiai érzékkel dramatizál
maga is önállóan megtalált darab-témákat, sőt - egy-két esetben ,
már odáig is "vetemediW', hogy részben vagy egészben önálló mesét
gondol ki színműve számára.

Shakespeare helye és szerepe az angol dráma Erzsébet-kori törté
netében világosan bizonyítja a forma-adásnak döntő szerepét a művé

szet szempontjából. Amit el akart mondani a dráma, az már benne volt
a kezdetlegesebb, durvább, átdolgozásta váró formában is, az esztétikai
többlet az által állt elő, hogy Shakespeare másképen mondta el alak
jain keresztül ugyanazt a mesét. A kifejezés tartalmának ez a hibátlanná
vált összhangja a kifejezés "hogyan?"-jával teszi egyedülállókká Shakes
peare drámáít, amelyek ily módon nemcsak e műía] korabeli beteljesü
lései, hanem a görög tragikus triász alkotásai mellett egyben az egye
temes drámairodalom leglenyügözőbb alkotásai.

Shakespeare sohasem gondolt arra, hogy ő "végleges", "örök
időkre" formát adott egy-egy színpadi. témának. Úgy "alkotott", mint
ahogyan a fa virágzik és gyümölcsöt terem, nem törődve azzal, ki ·sza
kítja le és mi lesz a terméssel. Pedig meg voltak e virágzó színhází kul
túrának- a különös élősdijei. akik okozhattak sok kárt, mégis nekik kö
szönhető, hogy nem tűnt el nyomtalanul Shakespeare tizenhét drámája,
illetve reánk maradt néhány olyan variáns, melynek jelentőségét csak
most kezdik igazán felfedezni és átérteni.

Azídötájt, amikor Shakespeare fiatalon Londonba érkezik, kétszáz
ötven könyvkereskedő és húsz nyomdász él Anglia fővárosában és va
dászik kiadható kézíratokra. Tevékenységük annyi kifogásra adott okot,
hogy 1586-ban szabályozták is a londoni könyvkiadást. Ha a kiadó 6
pennyt lefízetett, bevezették a kiadandó művet egy lajstromba és ez biz
tosította az Ő' jogait a műre, viszont a szerzőnek a kiadásért semmi se
járt. A könyvkereskedő is megszerezhette egy-egy sikeresnek remélt mű
egyedárúSlitási jogát, csak az író nem tiltakozhatott kéziratainak közlése
ellen. Alfred Pollard kíderítette a kor nyomdai viszonyait és ma már
pontosan tudjuk, ki volt [ohn Danter, Edward White, Thomas Mil-
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lington, Thomas Pavíer, Arthur Johnson. E sötét kiadók mínden meg
engedett és meg nem engedett eszközt felhasználtak, hogy kéziratokhoz
jussanak: megvesztegették egyik-másik súqót, hogy lopja el a darabot,
a nyomdász - gyakran azonos a kiadóval - gyorsan kíszedte és piacra
dobta a Quarto-formátumú színdarabot, amelynek a szinházban sikere
volt és igyakönyvtől is hasznot remélhettek. Néha nem jutottak a
súqó-példányhoz, akkor a szinészek szerepeit lopatták el, vagy szerez
ték meg vesztegetéssel, és azokból állították össze - nem valami nagy
gonddal, - akiszedendő szöveget. Ha egy-egy szerep egészben vagy
részben hiányzott, mit számított? Igy töredékesen került ki a közönség
közé a mű. V égső esetben pedig gyorsiró jegyezte le színhází előadás

közben a darabot és ez a jegyzet szolgált kiadási alapul. Ezek a lelki
ismeretlen kalóz-kiadások mentették át úgy-ahogy az utókor számára
Shakespeare drámáinak több mínt a felét, mert hét évvel a költő halála
után, 1623-ban, 36 drámájának megjelent első kiadása, a híres First
Folio ezekben az esetekben legtöbbször valamelyik Quarto-kladás egy~

szerű utánnyomása.
Amí ilyen körülmények között most már a szövegek relatív hiteles

ségét illeti, genetice is az látszik valószínűbbnek. hogy az első Ouartók
bármilyen hiányosak és lelkiismeretlenek a textus közlésében. közelebb
állhatnak a soha többé nem rekonstruálható shakespearei kézírathoz,
mínt a Folio szöveqeí, amelynek anyagát Hemminge és Condell. a költő

barátai és színésztársaí, míután 1611-ben a Globe leégése következté
ben a darab-tár is elpusztult, úgy állitották össze, ahogyan tudták. "Ahol
a Quarto a Folio kiadói előtt megbizhatónak látszott, boldogok voltak,
hogy azt - gyakran csak' kisebb változtatásokkal, - átvehették. Mert
a legtöbb esetben nem volt kezük ügyében hitelesebb szöveg. A további
19 darabot még itt-ott - más szinházaknál - fennmaradt módosult szö
vegű súqópéldányok és szerepek útján állították össze, ugyanúgy, mint
a kalóz-kiadók. Amely esetben nem voltak súgókönyvek és szerepek,
akadt egy szcenárium és néhány töredék, amelyet a Folto kiadója ismert
és ez után a szcenárium, az úgynevezett "plot," után ügyes dramatur
gokkal őszeállitották. kiegészitették a darabot és legalább a folyamatos
szöveg látszatát sikerült ily módon megteremteni." (Igy marad ránk IJIéI
dául A két verona'i ifjú szövege. Igy került bele a szedendő kiéziratok közé
a Macbeth és A vihar egy "ad hoc" udvari előadásának kétharmadra
meghúzott és átdolgozott súqó-példánya, továbbá számos olyan meg~

romlott szövegű dráma, amely a shakespeareí halhatatlan forma után
is elszenvedte a további ádolqozást, mint például a R.omeo és Julia köz
ismert változata. Vagy például a Téli rege 1619-ben az Udvarnál el
veszett súgópéldányát a The Kinqs Players házi írója, Ralph Crane
szerkesztette össze a szerepekből és a "plot"-ból és az ő dráma-re-
konstrukciója került azután a First Foltóban kíadásra.] •

Szóhűségig hiteles irott Shakespeare-szöveg tehát nem létezik.
Az új kutatóí eredményekkel szemben rendkivül konzervatív állás

pontot elfoglaló Chambers is kénytelen elismerni a legutóbbi idökig
vitán felülieknek tartott Fírst-Folío-szöveqekkel összefüggésben a követ
kezöket: "Hemminge és Condell és az ö kíadóík nem modern kritíkaí
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· kiadást akartak csinálni és módszereík is tökéletlenek voltak. Könnyen
lehetséges, hogy semmi kivetni valót nem találtak abban, ha kommentár
nélkül belevesznek olyan darabot, melyet Shakespeare. csak revideált,
vagy egy-két olyan darabot, amelyben társszerző volt és egyet, amely
hez kevés köze volt, amely azonban tárgyánál fogva bele illett törté
nelmi darabjainak sorába. Ebből természetesen az következik, hogy ide
gen anyag lehet jelen más darabokban, mint például a Titus Andront
cusban, A makrancos hölgyben, a VIII. Henrik-ben és a VI. Henrik
l. részében. Ezzel szemben az a lehetőség, hogy Shakespeare . keze
benne lehetett néhány nem összegyüjtött darabban, nem hagyható figyel
men kívül." Amióta a Folíoról kiderült, hogy e kiadásban több a nem
shakespearei elem, mint a Quartókban, amelyeknek egy töredéke mégis
csak a költő eredeti kézirata, az ellopott súgópéldány alapján került
kíszedésre, a fordító, ha csak nem kifejezetten a Folto-szöveg fordítását
akarja adni, elöbb -kénytelen az esetleg létező egy v,agy több Quarto
összes szöveq-variánsaít Hgyelembevéve, a leghitelesebbnek, leqshakes
peareibbnek tekinthető kombinált szöveget forditani le.

Ha valaki meg akarja szabadítani a konvencionális szöveget a nem
shakespearei elernektöl, legelőször is a felvonásokra és a színekre való
taqolást kénytelen mellözní, amely száz évvel a költő halála után az
angol Rowe-töl származik, aki Shakespeare müveinek első kornmentá
rokkal ellátott kiadását (1709) rendezte sajtó alá. Ugyanő jelölte be a
színtereket is. Igaz ugyan, hogy az első Polio darabjai csaknem kivétel
nélkül "Actus primus, scena prima" szavakkal kezdődnek, azonban a
"scena secunda" jelölésére már ritkán kerül a sor. '

HA felvonásokra való e beosztás puszta 'sznobizmusból történt. Renais
sance divat volt. A valóságban Shakespeare kéziratai nem ismerték a felvo
násokra és sztnekre való szétbontást. Az életében megjelent és a súgópéldány
nyomán az ő kéziratait lenyomatö Ouarto-kíadások mind, kivétel nélkül folya
matosan adják aszöveget. Nem volt sem felvonás. sem szln-beosztás, egy
szerüen mert ilyet az előadás sem ismert. Mindén szünet nélkül. folyamato
san játszották elejétől végig a drámát úgy, mint manapság a mozífílmeket."

A shakespearei dráma nincs szünetekre és megszakitásokra kom
ponalva. A színtereket pedig pontosan bejelöli a fantázia számára a
mondott szöveg. Ez a "szó-kulissza" minden szükségeset megérzékeltet
a mílíöből, úgy. hogy a Rowe-féle színtér-jelőlés mindig felesleges, gyak
ran pedig zavart OKoz. Például a Szentivánéji álmot vagy a Troilus és
Cressidát felvonásokra tagolt formában vinni színre: Shakespeare kom
ponáló müvészetének súlyos meqsértését jelenti.

A. további lépés: a fordítónak fel kell dolgoznia magában az auten
tikusan shakespeareí szöveget. Ez a munka mínden egyes dráma eseté
ben más és más eredményre vezet. Hans Rothe, aki az európai Shakes
peáre-Iordítók közül a ,közelmúlt· évtizedekben elsőnek élte át a Folío
dogma összeomlásának és az "igazi Shakespeare" felfedezésének nagy
élményét, Der Kampf um Shakespeare című brosűrájában leírja azt ez
izgalmas folyamatot. ahogyan a Macbeth fordítása közben megérezve
bizonyos sarok nem-shakespeareí zengését. ugyanazokra a filológiai
megállapításokra jut el egyes részek hitelességét illetően, mint H. N.
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Hudson. a Harvard-Edítíon úgynevezett Windsor-Shakespearejának
Macbeth-kötetében. Kialakul benne a meggyőződés. hogy az eredeti
kézirat szövege más volt. mínt a Folíón alapuló konvencionális kiadá
soké. Ekkor a Lcipzigi Schauspíelhaus dramaturg-rendezőjeként kapcso
latba kerül Eduard Sievers-szel, ottani egyetemi maqántanárral, a ..Schall
analyse" felfedezőjével és művelőjével és kezdetét veszi az az öteszten
dös intenziv, majd további két esztendei kiegészítő közös munka, mely
a legmeglepőbb eredményekkel járt.

..Mint ahogy minden embemek az; egész; világon csak egyszer előforduló

ujjlenyomata van. ugyanúgy mínden embemek csak reá jellemző szörendje,
kífejezésmödja, intonációja létezik. Sievers évek hosszú során át kitártó kutatá
sokkai megállapitotta a különbözö kifejezési csoportok alapformáit. Mint ahogy
muzíkálís emberek azonnal hallják. hogy egy téma Mozarté, vagy Baché,
ugyanúgy megkülönböztethető Goethe verse Schíllerétöl. És ha történetesen
Goethe és Schiller egy verset közösen írtak volna. könnyen szét lehetne vá
lasztani az egyiknek a sorait a másikétól. Az ívesféle dolgokat tudományosan
felísrnerní, kifejezni és leszögezni a ..hanqzás-analízís" feladata:"

Rothe .~ anélkül. hogy szólt volna saját aggályairól és Hudson
meqállapításaíról, - arra kérte Síeverst, hogy egyszer vegyék együtt
át a Mecbetli szöveqét. A Globe Edition szokásos szövegét használták
a hanqzás-elemzéshez. Sievers azelőtt sohasem foglalkozott Shakespea
re-vel és nem is tudott arról, hogy a konvencionális kiadások szöveqé
neki hitelességében kételkedni is lehet. A ..Schallanalyse" eredménye
megdöbbentő volt: Sievers a saját eredeti módszerével uqyanazokat a
sorokat találta ..hamisak"-nak, amelyeket Rothe is annak érzett és
amelyet Hudson megjelölt. Sievers még az eredeti folyamatosság meg
szakítását, a különbözö beszédmódok váltását is- reqísztrální tudta a
hangzás-elemzés seqítséqével.

Az ezt követő öt évben ~ 1921-től 26~ig ~ Rothe és Sievers
Shakespeare valamennyi drámáját sorról-sorra elemzés alá vették és úgy
bedolgozták magukat a költő ..hangjába", hogy gyakran elég volt egy.
pillantást vetni a nyomtatott szöveqre a való tényállás megállapítása
céljából. Sievers elemző munkájának eredményeit Hans Rothe új német
Shakespeare-fordításaiban hasznosította és örökrtette meg. E páratlanul
érdekes nyomozó-mankával párhuzamosan a jelenkor legnagyobb Sha
kespeare-tudósa, J. M. Robertsen. teljesen más módszerekkel - Sievers
kutató rnunkájáról mit se tudva. - szigorúan filológiai alapon teljesen
azonos eredményekre jutott.

A hiteles Shakespeare-szöveq megállapitása ma már nem követe,
ilyen úttörő. évekiq tartó fáradságos munkát: egymásután jelennek meg
azok az új különleqes, egyes szöveq-kíadások, amelyek! immár ponto
san eligazitják az olvasőt. fordítót és kutatót a Shakespeare-szöveg út
vesztőjében, és így semmi akadálya annak. hogy a tekintélyét vesztett
Folío-szöveq helyett a történelmi lehetőség határain belül shakespea
reibb szöveget~ismeIhessünkmeg a hagyományosnál. Quiller Couch és
Dover Wilson már egy sor Shakespeare-drámát publikált az elmúlt
évtizedekben. amelyek az elérhető maximális tudományos pontossággal
a rekonstruált költői kéziratot igyekeznek érvényre juttatní a romlott
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szövegekkel szemben. (Két évvel ezelőtt. 1947-ben jelent meg például
a Cambridge University Press kiadásában. Dover J. Wilson The New
Shakespeare~sorozatában a rekonstruált V. Hencik.]

Bármilyen nyelven jelenjék is meg egy évtized óta új Shakespeare
fordítás" korszerű csak akkor lehet. ha az átültetés a hitelesebb szöve
gek alapján készül, amelyek -miután a tudomány lehántotta a Folío
textusokról az idegen rátét-elemeket. - a maguk fénylő tisztaságában
adják az ..igazi Shakespearet".

A régi fordítások revíziójának szükségessége

A most megjelent négykötetes új kiadás 37 dráma-fordítása közül
7 átvétel a multból, 7 pedíg e kiadástól függetlenül, 1916 és 1939 között .
létrejött és már megjelent olyan fordítás. amelyeket a szerkesztés kor
szerűeknek ítélt. Az ..összes drámáknak" így több. mínt egyharmada
kész ..anyag..-ként került az új kiadásba. tehát ..ex oriqine" sem képvi
selhet valamiféle olyan korszerű Shakespeare-publikálási elvet. mint
amilyet az előzők során vázolni próbáltunk.

Nem lehet vitás. hogy azokat a Shakespeare-drámákat, amelyeket
Arany János fordított le, az ő tolmácsolásában kell adni minden gyüjte
ményes kiadásban. A Hamlet. János király és a Szentioeneii álom újra
fordítása csak akkor engedhető meg. ha akad egyszer olyan bő vénájú
költö-fordítónk, aki egymaga az egész Shakespeare-oeuvret meqszólal
tatja majd magyarul, úgy. ahogyan Hans Rothe egyedül adja a német
nyelvű színpadoknak az egyetlen Költő összes drámáját. ami természe
tesen olyan egységet visz a külÖinböző művekbe, ami már szinte azonos
az eredeti alkotások egyetlen lélekben való foganásának műíölöttí egy
ségével. Azonban ennek a nagy vállalkozónak a munkája sem érvény
teleníti majd Arany. müfordításaít, amelyek integráns részét alkotják az ő

örök; magyar költészetének. hanem egymás mellett jelentik majd írodal-
, munk gyarapodását. Ennek előrebocsátása után talán nem okoz félre
értést, ha viszont a magyar szöveg érirtthetetlenségének dogmáját. mint
jellegzetesen formalista irodalom-esztétikai álláspontot. nem tudjuk val
lani. Pontosabban szólva: kétféle eljárást tartunk szükséqesnek, attól
függően, hogy mí célból történik a fordítás újra-nyomtatása. Ar8J1lY
János mínden munkájának gyűjteményes kiadásában érintetlenül. bet ü
módosítás nélkül közlendő a nagy magyar költő minden leírt sora. tehát
a müfordításoké is. Shakespeare összes drámai műveínek magyarnyelvű

kiadásaiban azonban érvényesülnie kell a míndenkorí Shakespeare-filoló
gia legújabb eredményeinek. Amikor a Kisfaludy-Társaság második
Shakespeare-Bizottsága 19ü7-ben meqalakult, hogy - mint említettük,
- foglalkozzék ..az újabb magyar Shakespeare-kiadásnak többé alig
halasztható ügyével", Radó Antal Arany Shakespeare-fordításairól szóló
tanulmányában - a végre megvalósult új kiadás megjelenése előtt pon
tosan negyven esztendővel! - világosan és félreérthetetlenül válaszolt
arra a kényes kérdésre. hogy

..vajjon egy esetleges új Shakespeare-kiadásnál változatlanul megmarad
jon-e minden, amit a vizsgálat helytelennek ítél. vagy pedig megengedheti-e
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magának a Kisfaludy-Társaság, mint a fordítás első kiadásának vközrebocsá
tója, hogy az uj kiadásban elvégeztesse azokat a jobbításokat, melyek a Sha
kespeare-búvárlat mai állása mellett szükségesnek mutatkoznak?" "E részben

, - mondja Radó - némelyek, tiszteletreméltó kegyeletből, arra az álláspontra
helyezkednek, hogy ahhoz, amit Arany irt, szentségtörés volna hozzányúlni,
Arany egyetlen betűjén sem szabad változtatnia senkinek sem. Ezekkel szem
ben magára Aranyra hivatkozom, aki ... Vörösmarty és Petőfi forditásain is
megengedettnek vélte a javításokat, de hivatkozom arra is, hogy .szerintem a
kegyeletet . ép azok sértenék meg, akik Arany forditásait minden módositás
nélkül akarják megtartani az idők végtelen végéig. Mert ha elzárköznánk azok
nak ajavitásoknak meqtételétöl, melyeket egyrészt a tudomány mai állása,
másrészt a nyelvszokás módosulása megkövetel, Arany fordításal le fognak
tűnni a szinpadról és ki fognak szorulni a könyvpiacról ís. Mert bármiiyen
nagyfontosságú és nagybecsű valamely író fordítása, annak a célja mégis csak
elsősorban az, hogy hű képét adja a fordított költönek és hogy az olvasó
közönséq azzal a bizalommalolvashassa, hogy e képet félreértések, kihagyá
sok, és egyéb hiányok nem fogják eltorzitani. Más szóval száz ember közül,
akik Arany Shakespeare-Iordítását kézbe veszik, 99 bizonyára Shakespearet
akarja belőle megismerni és csak mellékesen keresi Arany fordító rnüvészetét.
Az a fordítás azért készült, hogy Shakespeare széljon hozzánk magyarul,
hogy Shakespearet vihess ük ékes magyar nyelven színpadra. Aki felismerte
e fordítás hiányait s még sem akarja kíküszöbölni, nem akarja megengedni azt
a jelentéktelen számu és többnyire kisebb változtatást, melyekkel Arany fordí
tásainak továbbra is biztosíthatjuk helyüket a színpadon és az olvasók köré
ben egyaránt, és aki igy követelő szükséqqé teszi, hogy Arany fordításaí he
lyébe újabb forditások lépjenek: az igenis vét az Arannyal szemben tartom
kegyelet iránt. ruert leszorítja nemzetünk e nagy költőjének néhány rnunkáját
onnan, ahol száz esztendeig is meqállhatnának, rnint egyik legföbb büszkesége
a magyar irodalomnak."

Egyes - nagyon kevés! - félreértésen kivül, ami rosszul hat
Arany fordításaíban, az tulajdonképen csak bizonyos - annakidején
útnakíndított, de útközben megrekedt - stílus-sajátság, elavult, vagy
ínkább általánossá nem lett szóhasználat. Játszva ki lehetett volna símí
tani a szöveg bántó pontjait, ha mellöznénk s kicserélnénk ilyen szava
kat és élettelenné vált szóhasználatí formákat: kén', vón' voln', íejdelem,
Iejdelmí, duqhat'd, idegi, veszélyí, tőn, lőn, önföldje, fíókja (= fiókája,
fia), dandártok. bék'ajánlat, könyü, álgyu, önpusztulástok, azért la, asz
szony'ám (= asszony-anyám). merény, rákisztem (= rákésztetem. rá
veszem), Milán (= Milano), külember, belember. bókolat, stb., stb.

, Az elavult szavak, idejét mu.t szócsonkítások, ma már csak magya
rázattal érthető kifejezési formák korrigálásánál fontosabb, hogy bizo
nyos kifejezéseket ma másképen értve, könnyen érthetünk félre. Arany
korában a "lángelme" nem volt határozottan egyenértékű a "genie"-vel,
így jogosan használta e kifejezést a tüzes, szíkírázó, lángoló lélek helyett.
Poloníus, amikor Rajnáldet ráveszi, -hoqy agent provocateurként nyo
mozzon fia után, aLaertesre ráfogandó hibákat "a láng-elme kitörö víl

.láminak" nevezve nem azt akarja mondaní.: hogy bizonyos különcségek,
túlzások egy zseni szertelen revelációí, hanem csak annyit, hogy e hi
bák egy lobogva lángoló lélek megnyilatkozásai! Az "élv" szó is mást
jelentett, mint ma, és ha a király azt kérdezi: ."Élvekbe nem vonátok
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egy kicsit?" - az angol "pastime" megfelelőjeként itt egyszerűen "idő~

töltés", "szórakozás" értendő.

A gyakorlati szinhez szempontjából döntő jelentőségű egy látszólag
csekély eltérés Arany és Shakespeare szövege között. A Hamlet első

felvonásának vége eredetiben: "The time is out of joint: o cursed spíte, / /
That ever I was born to set it right!" Arany így adja vissza e két sort:
"Kizökkent az idő; - oh kárhozat! Hogy én születtem helyre tolni azt."
Alexander Bernát hiába figyelmezteti a színészt Hamlet-könyvében,
hogy az "én'.' nem hangsúlyos, mert "Hamlet azon kesereg. hogy egy~

általában megszűletett, nem pedig, hogy ő született meg azzal a rendel
tetéssel, hogya kizökkent időt helyre bíllentse" - a személynévmás
egyszerű kiírása olyan értelmi hangsúly-áttolast eredményez, amit a szí
nészí hang nem korrigálhat. ha csak rendező és színész el nem fogadja
Radó Antal tanácsát és így nem mondja a címszereplő e két sort: "Ki
zökkent az idő; oh kárhozat! Hogy meqsziilettem, helyre tolni azt."

Érdekes azonban, hogy Arany zsenije néhány - elenyésző számú
részlet kivételével még a szöveg félreértéséből is új költői szépséqeket
tudott teremteni. Ilyen például ez a remekbe sikerült sor e remek résznél:

Ma éjjel fent' van s dőzsöl a király,
N agy dáridóján bősz tánc tántorog;
S amint leönti Rajna kortyalt.
Az üst-dob és rézkürtök igy riadnak
Reá dicső tust.

.Keeps wassaíl and the swaggering upspring reels", - ebben a sor
ban a "keeps wassaíl" csak annyit tesz, hogy magát leissza, tehát maga
Claudius rúgja részegen tántorogva a táncot, de milyen modern hatása
van Aranynál az eredeti realista képpel szemben a meqszemélyesedett be
rúgott tánc tántorqó tombolásának!

A János kírály is bőven tartalmaz illusztratív erejű példákat mind
Arany fordítói zsenije mellett, mínd pedig annak bizonyítására. hogy bi
zonyos fokú szöveq-meqíqazítás csak emelte volna a fordítás újraközlé
sének értéket.

Akit még ma is megriaszt a "revideálás" eszméje, gondoljon arra,
hogy más népek ís revideálták értékes, nemes Shakespeare-fordításaikat.
Tíeck 1825-33 közt Schlegelét, majd 1861-71 között a német Shakes
peare-társaság H. Ulrici szerkesztésében mindkettőjük munkáját revízió
alá vette. Hermann Conrád a XX. század elején a korszerű Shakes
peare-filológia alapján ismét revídeálta a Schlegel-Tíeck fordításokat,
míg végül Gundolf gyökeresen átdolgozta e klasszikussá vált német
Shakespeare-fordításokat; nemcsak ,a deromantizáló aprómunkát végezte
el, avatagságokat irtotta ki,' hanem átdolgozásába belementette a német
költészet évszázados fejlődese során kialakult' új költői kifejezési gaz~

dagságot is. Ha Babits élne s futná erejéből, idejéből és kedvéből. nem
kétes, hogy őreá kellene bízni ezt a rendkívül hálátlan és fontos mun
kát: költői rangja, technikai érzékének és ízlésének finomsága és írás
művészi eszközeinek színte korláttalan tömege, végül pedig poeta doc-
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tusi szakitudása és lelkiismeretességeelsőrangúan predesztínálná efféle
feladatokra is,

Kilencven esztendövel vezelöte Arany azt írta Nagykőrösről To
mori Anasztáznak. hogy: "a fordító ne csak a színpadot, ck az olvasó
közönséget is szem előtt tartsa!" Nehezen állítható, hogy a Fcanklín
Társulat megfogadta Arany János tanácsát, amikor nem élt egy revi
deált szöveg kiadásának lehetöséqével és jobban ragaszkodott 'a nagy
költö siker-ületlenebb soraíhoz, mínt az olvasóközönség igényéhez, amely
elsősorban is érteni szeretné, világosan megérteni Shakespearet, mert a
megbecsülés és csodálat csak az esztétikai megértés nyomán virágoz
hat ki a lélekben.

Akorrigálatlan Coríolanus

A nagy költő-triász örök. kárkent abba maradt Shakespeare-vál
lalkozásából Arany három forditása mellett elsősorban Petőfi Coriole
nusa az, amely hosszú ideig felülmúlhatatlan marad. Kilencven eszten
dővel ezelőtt Tomori Anasztaz írta Aranynak: ..Coiiolén, ]. Caesar és
Lear (talán kegyeletből Petőfi és Vörösmarty iránt) fölvétethetnék
némi áttekintés és pótlás mellett kiadásunkba. Kérünk tehát, édes bará
tom, vállalnád magadra ezek revízióját. Nincs ezen revízió rövid idő

höz kötve; jó lenne, ha évenként eqyet kijavítanál. Erre nézve Szász
is azt javasolja, hogy téged kérjelek, föl." Erre Arany azonnal vála
szolt: ..Cociolen és Caesar nem pusztán kegyeletből is fölvehető. Co
riolan sok. erővel... van fordítva. .. Lehetnek hibák, rosszul értett he
lyek, miket egy tollvonás helyreiqazítana." Aranynak ez 'az ítélete ma
is érvényes, ha. egy olyan konzervatív kiadásba való felvételéről van
szó e müfordításnak, amely elvileg nem akar eltérni a Folío-doqmától,
különösen nem olyan konkrét esetben, amikor az "igazi Shakespeare"
rekonstruálását nem könnyíti m~egyetlen Ouarto-kíadás sem, hiszen
a Cotiolénus először 1623-ban jelent meg. Petőfi költői alkata és a
shakespearei tragédia höse annyira rokonlelkűek. hogy a müfordítás
alaphangjának eltalálása nagyobb súllyal esik latba, mint azok a szö
veq-Iélreértések, hibák" fordítói tévedések, amelyek javíthatók és Arany
szerint is javítandók, a Shakespeare-filológia míndenkor legújabb ered
ményei alapján.

A Kisfaludy Társaság kiadásában 1865-ben közreadott Cociolen
szőveget Arany - sajnos - nem revídeálta át, és Petőfit így bizony
olyan fordítás képviselte az első teljes Shakespeare-kiadásban, mely
már a múlt század hatvanas éveinek Shakespeare-fílolóqusát sem elé
gíthette kt fgy érthető, hogy Haraszti Gyula már 1889-ben hangsú
lyozta - Petőfi Coriolan-fordításáról szóló tanulmányában - az át
nézés és kijavítás "elodázhatatlan szükseqesséqét". Hivatkozik arra,
hogy a DeIius és Swynfen szótáraít felülmúló és akkor ,,:kol1szakot al
kotó" Schmidt-féle Shakespeare-Lexikon csak 18H-ben jelent meg,
Abbot Shakespeare-gramrnatíkáját sem ismerhették a század első felé
nek fordítói. Haraszti előtt Csiky Gergely már végzett ilyen "igazításo
kat" és Névy László is rámutatott sok olyan pontra, amelyeket Petőfi
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nem értett, kIhagyott, vagy félreértve fordított le, Haraszti azonban
összeszed vagy 16 nyomtatott oldalra való "anyagot", egy sor ..fon
tosabb törlést, lényegbevágó s homályosító módosítást, minden értelmet
megsemmisítö szöveq-félreértést, sorokra menő többrendbeli kíhaqyást,
szerepfelcserélést s szembeszökön rikító, értelmetlen toll- és nyomda
hibát", melyektől - mínt azt harvan esztendővel ezelőtt írja: - ..meg
kell tisztítani műforditásí irodalmunknak ez egyík kiváló remekét"

Sajnos, ez a munka évtízedekig késett és a Franklin Társulat
1902-ben megjelent ..javított" kiadása sem jelentett ebből a szempont
ból haladást, mert még Petőfi kéziratával se vetették egybe a nyomdába
adott szöveqet. Ezt a munkát másfél évtizeddel később Ferenczí Zol
tán végezte el, ugyancsak a Franklin Társulat kiadásában megindult
"összes színmüvek" sorozata XXIX. köteteként megjelent kiadás szá
mára, végre keresztűlvezetve a drámán Petőfi hiteles szöveqét, egyben
összevetve a kéziratot e század második évtizedében leqautentíkusabb
nak tartott úgynevezett Cambridge-kiadás szövegével, jegyzetekben pon
tcsan rámutatva Petőfi szöveq-kíhaqyásaíra, tévedéseire. szöveq-Iélre
értéseire. Ezt a kiadást hivatalosan a Kisfaludy Társaság Shakespeare
Bizottsága fémjelezte és így érthető, hogy túlzott konzervatívizmusból
csak a legdurvább elírásokat vezették át a szövegbe, a többi a jegyze
tekben maradt eltemetve. Ilyen előzmények után érthetetlen és semmi
vel nem menthető az a tény, hogya Franklin Társulat mostani kiadása
az 1916-05 kiadás eredményeinek mellözésével a fent említett 1902~es

kiadás szővegét adja minden változtatás nélkül!
Haraszti Gyula igy zárta hat évtized előtt közreadott tanulmányát:

..E hosszúra nyúlt statisztika -- a korrigálandó hibák felsorolása, 
melyet itt mellözött többi jegyzeteim még hosszabbra nyujthattak volna, úqy
hiszem eléggé okadatoltnak tüntetheti fel azt az óhajt, vajha egyszer a Kis
faludy-társasáq tagjaival (rnert egy embertől miként is kívánhatni ilyesmit?)
revídeáltatná . Shakespeare-fordítását, mikor elérkezik majd egy új, bevezetés
sel s jegyzetekkel ellátandö kiadásnak ideje. Ezzel legalább is még félakkora
hálára kötelezi Ie a nemzetet, mint arnekkorára a fordítás megteremtésével s
első közrebocsátásával kötelezte volt."

Ezek után talán nem szorul bizonyításra, hogy egy esetleges nép
szerű kiadás számára semmiesetre sem tartható fenn a jelenlegi elavult
Ccriolenus-szöveq, hanem végre kell hajtani a szövegen azt a reviziós
munkát, amit már 1889-ben sűrgettek. 1916-ban elvégeztek és, 1948-ban
mellőztek.

Vita Vörösmartyval

Az Arany Shakespeare-fordításat esetében még csak jelentkező,

Petőfi Co rio lanusánál már megoldást sürgető problémák - Vörös
marty két drámafordításánál határozott állásfoqlalást követelő erővel

jelentkeznek. Vessük: fel kertelés nélkül a kérdést: elfogulatlan és tár
gyilagos szöveq-olvasás után szabad-e a Julius Caesar és a Lear király
Vörösmarty-féle fordításait 1948~ban egy olyan Shakespeare-kiadásban
újra kinyomatni, melynek célja a nagy brit költő műveínek mínél széle
sebb körben való, mínél hitelesebb formában történő népszerűsítése?
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Nincs szükséq szöveq-kritíkai elemzésekre. egyes sorok pontos
összevetésére valamelyik magasabb szinvonalon álló Shakespeare-kiadás
sal, mint amilyen Vörösmarty rendelkezésére állt 1839-ben és 1851
55~ben, hogy megállapítsuk: e két - sok szempontból nagyértékű 
Shakespeare-fordltás, mely bőven él a nyelvújítás sikerületlen és a
nyelvhasználat által később nem szentesített szavaival, kifejezéseivel,
az elmúlt száz esztendő alatt teljesen elavult és bevonult a magyaror
szági Shakespeare-kultusz történelmi archívumába. E sorok írójának a
magyar irodalomból kevés költő nőtt jobban a szívéhez Vörösmarty
nál, tehát az elfogultság vádja nélkül vallhatja, hogy ekét műfordítás

nak míndörökre helye marad Vörösmarty összes munkái sorában, de
Shakespeare megismertetését és elismertetését immár nem szolgálja.

Kísérletképen odaadtam mind a Julius Caesart, mínd a Lear királyt
az átlagnál jóval magasabb szellemi színvonalú, olvasni különösen sze- .
rető, érett egyéniségű, higgadt ítéletű színházbarát személyeknek" kérve,
hogy amit nem értenek meg a szövegben, azt jelöljék meg. Laponként
átlag 2-3 sort húztak alá és a megjelölt részek a 3 köeönséq-i.Iektor"
nál 90%~ban egyeztek. Az aláhúzások arról kellett, hogy meggyőzze

nek: Vörösmarty fordításai még gondos átsimítással sem menthetők egy
korszerű fordítással szemben, Mellőzhető .az ilyen kifejezések kifogá
solása, mint: mely mivet üzsz? (= mi a foglalkozásod?), üld (= üldöz ) ,
elmélj (= elmélkedj), felünkre (= pártunkra), emőitekkel (= csecsemői

tekkel ), tagolni (= megölni. feldarabolní }, stb., stb. Bárhol vessük is
össze Vörösmarty L.ear-jét és Julius Caesar-ját a rendelkezésünkre álló
mai fordításokkal. az összehasonlítás meggyőzhet arról, hogy helyesebb
lett volna mellőzni e fordításokat és helyettük Áprily Lajos, illetve
Kosztolányi Dezső - mint a jegyzeteket író Országh László is elís
meri, - "korszerű" tolmácsolásában közölni e két dráma szöveqét.

Ném az érthetőség kérdésén fordul meg elsősorban egy régi for
dítás használhatósáqa, mert hiszen a homályos, vagy félreértett helyeket
egy bátrabb szerkesztés joggal kijavíthatta volna. anélkül, hogy bármilyen
oldalról bárki is gáncsolni merészelhetné az új Shakespeare-kiadást. Sok
kal fontosabb, hogy Vörösmarty Shakespeare-felfogását és -beállítását
értékelte át gyökeresen az idő.

Vörösmarty Shakespeare-élménye a romantika szellemében fogant
és saját lét szemléletének, .életérzésének igazolását vélte felfedezni a brit
költőben. mint ahogyan a német romantika Schleqel, Dorothea Tíeck
és Baudíssín fordításaiban tulajdonképen saját ősének stilizált képét ve
títette a multból a jelenbe. A romantika hívta életre a mindig ünnepé
lyes, zengő nyelvű, fenséges Shakespearet, aki az álmok és ébrenlét ha
tárán a lét nagy kérdésein borong, az éjszaka és a nappal éles fény
árnyék kontrasztjával körüllengett alakjai között. A kor önmagányit
merített Shakespeareből és nem láthatta meg, hogy ez az osztályozha
tatlan és korok fölötti lángelme: mínden. Kétségtelenül romantikus is,
mint minden igazi költő, és ebből a perspektívából még Zolában is fel
fedezhető a szubjektív romanticizmus. De Shakespeare alaklátása félel
mesen realisztikus, alakjainak egy-egy meqnyílatkozása, mozdulása pedig
egyenesen naturalistának nevezhető. Nyelve pedig minden teremtett gaz-
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dagsága mellett is életízű. igaz, emberi és közvetlen. szokatlan szíkrázá
sai is olyan természetes könnyedséggel tűzíjátékoznak, amilyen teremtő

spontaneitást a romantika legnagyobbjai is csak pillanatokra közelitet
tek meg. Ez az ellentmondásokkal teljes bonyolult gazdagság volt az
oka annak is, hogy a tolsztoji realizmus értetlenül állt a realizmus olyan
vad sűrítésével szemben, mint a Lear király, amely a szellem gyorsírásá
val vonta össze a lelkifolyamatoknak köteteket igénylő áradó változa
tossáqaít. Éppen 1600 tájékán a Julius Caesarral kezdi az érett Shakes
peare a valóság visszaadásának azt a türelmetlen írói tömörítését, amely
a Learben egyik csúcspontját éri el. Shakespearet valami tragikus nyug
talanság űzi, hasonlatai elvesztik korai telt teljességüket és vázlatszerűen,

de annál találóbban odavetettek lesznek, metafórái hajszolják egymást:
a kifejezhetetlent próbálja kifejezni. És míg a soraiban szinte minden
szóval újat mond, előre viszi a drámai belső lüktetest. e sűrített sorok
egymás nyakára hágva viszont a jellemek belső akcióinak zuhatagszerű
áradását tükrözik. 19y lesz a valóságban csak percekkel mérhetö időre

összevonva, besűrítve egy olyan eseménysor. amely a mí kevésbbé inten
zivalkatunk számára szinte elviselhetetlenül túlfűtött és a részletgazdag
realitás így kapja e töményített alakjában az irrealitásnak valószínűtlen

eozin-csillogását.
Mínél sikerültebbnek tűnik Vörösmarty nemes jambusaihoz szokott

fülünknek egy-egy részlet e két fordításból. annál kevésbbé hasonlít az
Erzsébet-kor Shakespearejének nyelvére az alakok hanglejtése. És bár
sem Apríly. sem Kosztolányi munkájuk "ad hoc" jellegénél fogva nem
ügyelhettek a shakespeareí stílus egyéni fejlődésének e müvekben spe
ciálisan megnyi1atkozó sajátosságaira" fordításuk önkéntelenül is hívebben
tolmácsolja e műveket, mert költői nyelvük már felszabadult minden
irány kötöttségeitől és laza, szinte impresszionista változatossággal tud
akalmazkodni Shakespeare utolérhetetlen gazdagSágához.

Három dráma szöv~géillek hitelességi problémái

A XIX. század Shakespearet fordító gárdájából a három "nagy
klasszíkus'l-on kívül csak Arany László szerepel A két veronai ifjú
fordításával. Az 1902-es kiadás még a Tévedések játéka és a Sok
hűhó... fordítását is közölte. A visszanyúlást e régi, 1865-001. Arany
László 21 éves korából származó forditásához, semmi sem indokolja
akkor, amiikor a 22 éves korából való A tévedések játéka - és a már
íróísikereket is megélt tollal huszonhét éves korában készített, érettebb,
kiforrottabb Sok hűhó semmiért - fordítását most készült, új, modern
magyar változatokkal helyettesítették. Ettől függetlenül éppen A két
veronai ifjú esetében - Dover Wilson kutatásai alapján, - indokolt
lett volna egy olyan új fordítás, amely mérlegelve e "fél"-Shakespeare
dráma hítelesséqét, szakit a hagyományos szöveg magyarra való egy
szerű átültetésének kényelmesebb formájával és megpróbálja megmenteni
a mai magyar színpad számára ezt a nálunk a budapesti Nemzeti Szín
házban egyetlen-egyszer, Kolozsvárott pedíg míndössze kétszer ját
szott darabot.

470



Talán még kevésbbé szerenesés elhatározása volt a művészi szer
kesztésnek Harsányi Zsolt A makrancos hölgy-fordítását beilleszteni az
összes drámák új kiadásába. Ennek .a forditásnak létrejöttét nem egy
relatíve - pár évtizedre - véglegesnek tervezett Shakespeare-kiadás
irodalmi szempontja ínspírálta, hanem a gyakorlati színház' pillanatnyi
igénye. Lévay József nehézkes, és humortalan szöveqe helyett egy.
"vigjáték-ciklus" céljából volt süt:gős szükséq egy jól mondható, új
szövegre. Harsányi Zsolt "flott" müfordítóí erényei e múló célt jól
szolqálták: a szinpadon a kiforrott szinészi játék ízel pótolták a fordí
tás fűszertelenségét. Emellett - a keret rendezői elhagyása következ
tében - leeqyszerűsödtek bizonyos dramaturgiai problémák, amelyek
könyv-formánál azonnal jelentkeznek és ismét belevonják a kiadás
szerkesztöjét és fordítóját a Folio és Ouarto elvi. és döntő jelentő

ségű vitájába.
A mekrencos hölgynek ugyanis két - egymástól lényegesen el

térő - szöveqe van: a hagyományosan újra és újra fordított szöveg
csak az első Folióban maradt reánk, eredeti címe: The Taming ot the
Shreui: a másik - Henslowe feljegyzése szerint, akinek társulatánál
Shakespeare műkődött, - 1594 júniusában színrekerűlt s ugyanebben az
évben Ouarto-formában is megjelent vígjáték címe: Taming ot aShrew.
Sokáig azt tartották, hogya"The Shrew" az "A Shrew" shakespearei
átdolgozása. A modern szövegkritika azonban a Folio szövegéről két
séget kízáró módon megállapította, hogy mindössze alig egyharmada
származik Shakespeare kezétől. Annak az eldöntésénél tehát, hogy
.znílyen lehetett a shakespearei kézirat?" - az "A Shrew" döntő szerep
hez jutott. P. Alexander és Dover Wilson állították fel a tételt. hogy az
"A Shrew" "szabad és goromba reprodukálása Shakespeare akkor már
létezett víqjátékának" . Dover Wilson fejtegetései meggyőző módon tár
ják fel az 1594-es Quarto-szöveg létrejöttének körülményeit, és bár .ez
az emlékezetből összehozott darab-szöveg bizonyos szempontból rend
kívül megbízhatatlan" szerínte mégis "hívebben mentette át az utókorra
a mű eredeti formáját és Shakespearenek a témáról való felfogását job
ban tükrözi. mint a Folio-szöveq", Szerínte: az "A Shrew"-nek dra
maturgiailag számos előnye van: az Ariosto l Suppositi című komédíájá
ból a "makrancos hölqy'i-témába áternelt és beolvasztott mellék-cselek
mény itt háttérben maradt, és a keret-akció következetes kidolgozást
nyert. E vígjáték tehát nem egyszerű fordítói. hanem mindenek előtt

dramaturgíai probléma. Sem az "A Shrew", sem a "The Shrew" nem
lévén hiteles szöveq, Dover Wilson ujjmutatása nyomán először meg
kell szerkesztení egy szöveqet, mely jobban kifejezésre juttatja a költő

alkotó-művészetét, mint a kétharmadrészben idegen átdolgozók bele
szerkesztéseit tartalmazó orthodox Folio-szöveq, és csak aztán kerülhet
sor e romjaiban reánk maradt remek vígjáték rekonstruált formájának
magyarnyelvű tolmácsolására.

Az emlitett két fél-Shakespeare-dráma nem szerenesés. konven
cionális közlése mellett az új kiadás egy ál-Shakespeare-drámát is tar
talmaz. Ez a sokáig neki tulajdonított, de nem Shakespearetől származó
darab a Pericles.
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A Perie/es, Ptince of Tyre nem szerepel az első Folíóban, pedig
1609~ben Shakespeare neve alatt publikálja Henry Gosson nyomdász.
Ezt a kalóz-közlest még négy további Ouarto-kíadás követte, mégsem
vették be Hemminge és Condell az első Folio 36 drámája mellé 37-íknek,
mint azt késöbb az "összes drámák" kiadói tenni szokták és teszi most
a magyar is, az 1864~es és 1902~es hagyomány alapján. Csak az 1664~ben

meqjelencharmadík Folio közlí először a Periclest, de ugyanakkor még 6
ál-Shakespeare-drámának a költő műveí közé való besorozásával 43-ra
duzzasztja fel a neki tulajdonitott darabok számát. A darab nem érdek
telen, és ha nem is Shakespeare írta, minden esetre kordokumentum és
pontosan tükrözi az L Jakab alatt egyre fokozódó drámairodalmi deka
dencíát. E dráma első két felvonását George Wilkins írta, a továbbiak
során pedig (pl. Gower beszédei) Wiliam Rowleynek volt messzemenö
szerepe. ök e művekkel már azt az irányt képviselik, amely az emberi
lélekkel mit se törődött; mínél bonyolultabb, filmszerűen pergő kalan
dos mesével, színpadi trükkökkel, látványos és naiv élőképekkel szol
gálták ki a közönséqet. Shakespeare a Coriolénue. Timon, Antonius és
Cleopatra írása közben megpróbált valamit korriqální a "színpadi szer
zök" csak hatásvadászó művén: itt-ott feltűnik néhány eredeti shakes
peareí sor, a dráma második felében, kedvére való helyzeteknél az erő

sebb költői retuss, azonban ezek a dramaturqí, költő-íqazqatóí jobbí
tások, igazítások nem teszik shakespeareí tulajdonna a Periclest.

N agy kár volt Aprily Lajos költői lelkiismeretességét, sokszorosan
kipróbált műfordítóí tudását erre az ál-shakespeareí drámára pazarolní,
amikor méltó bb feladatokat is biztosítharott volna számára az arányo
sabb munka-felosztás; ha mai nyelven meqszólaló becsületes Julius
Caesarját más meqqondolások miatt nem iktatta a kiadásba a szer
kesztés,

A Pericles - ha egyáltalában felvétetett az új kiadásba, - néhány
más- darab-társával együtt egy ötödil, kötetbe kerülhetett volna. Ez az
ötödik kötet tarhalmazhatta volna azokat a színműveket, amelyek jelen
leg ismert formájukban csak kis részben tulajdoníthatók Shakespeare
nek. Az angol kutatók és Sievers egymástól függetlenül, azonosan álla
pították meg, hogy A windsori víg nők egyetlen sorát sem Shakespeare
írta. Csaknem hasonló eredményre jutottak A tévedések játéka és A két
uetonei ifjú esetében is. -Az előbbit valószínűleg Marlowe írta és Sha
kespeare csak itt-ott belejavítva, átsimította. Dover Wilson A két
vel'Onai ifjúban is csupán néhány tészletről tudta meqállapítani, hogy
Shakespeare kezének munkája. Ezek kétségkívül olyan Erzsébet-kora
beli színházek müsordarabjaí, melyeknél a ,költő müködött, közvetlen
közeléből származnak és vonatkozásban állnak dramaturgi tevékenysé
gével. Az ilyen esetekben a szöveq érínthetetlenséqénél a költőre való
hívatkozás minden irodalomtörténeti alapot nélkülöző, indokolhatatlan
sznobízmus, Teljesen jogosnak tűnik előttem Hans Rothe álláspontja,
aki megkísérelte e rnűveket az Erzsébet-korabeli színház szellemében és
Shakespeare stílusában úgy rekonstruálni, hogy az a maí nézőtér publí
ikumára se tévessze el a hatását. Tette pedig ezt olyan sikerrel, hogy
például A tévedések játéka a legtöbbször játszott "Shakespeare"-da-
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rabbá lett a második világháború előtt és ezt, valamint A két veronai
ifjút - visszafordították angol nyelvre."

Az új kiadás legalább ezeket az - immár nem is vításan - csak
részben shakespeareí drámákat ilyen rekonstruált formában adhatta
volna, úgy típoqrafizálva, hogy a hitelesen Shakespearetől származó
sarok szembetűnően kiugorjanak. Elég csak összevetnünk például az
All's well that ends well hagyományos, romlott szöveglét a Rothe-Iéle
Ende gut, alles gut rekonstrukcióval. hogy azonnal lássuke ami a mű

ben bizonyitottan shakespeareí, míndazt átmentette az átdolgozás, ami
pedig nem ja költőtől való, az ebben az új formában jellemzőbb Sha
kespearere és jobb, szebb, hatásosabb, mint az ismeretlen kortárs vagy
kortársak munkája. Rothe Cymbeline~je és Falstaff in Windsor~a is
felveszi a versenyt ugyanilyen szempontból e Iél-shekespeareí darabok
erzsébet-korabelí vanqol változatával.

A közel-múlt fordítás-eredményeinek átmentése a jelen kiadásba
nem minden esetben olyan szerencsétlen, rnint A két veronai ifjú és
A mekrencos hölgy esetében. A. múlt század három nagy kaasszikusá~

nak Shakespearet fordító vállalkozása ismétlődik meg a XX. század
ban, új irodalmi keretek között, Babits--Kosztolányi-Szabó Lőrinc

ötletszerű vállalkozásában, és ,az ő 8 Shakespeare-fordításuk közűl 7-nek
felvétele e kiadásba, máris a Jelen munkája javára billenti a mérleget.

A Nyugat nemzedékének Shakespeare-fordításai külön tanulmányt
követelnek,

Németh Antal

TÁVLATI VÁLTOZÁSa K A KERESZTÉNYSÉGBEN

E címmel rendkívül érdekes fejtegetést közöl a Louvaín-í [Bel
1]ium) egyetem tanárától. Jacques Leclercq~től,az "Études" februári
száma. Közhely - mondja a tudós szerző -, hogy a világ dekrísztianí
zálódott, elkeresztényietlenedett. A felvetett tétel igazsága azonban csak
látszólagos; hiszen a világ sohasem volt egészen keresztény; a keresz
ténység területileg mindíg csak Európára. a legkisebb földrészre szorít
kezott. És a mai dekrisztianizálódott Franciaországban például a szent
áldozások, és a papi, szerzetesi hivatások száma nagyobb, még a lakos
ság számarányáhozviszonyitva is, mínt Szent Lajos kereszténynek el
ismert korában volt. S a francia példa e téren egyáltalán nem egyedül
álló.

A keresztény világ arculatának megváltozása nem ebben az elke
resztényíetlenedésben keresendő. Ha azt mondjuk, hogya világ dekrisz
tíanizálódott, akkor csak egy sokkal nagyobb jelentőségű kérdésnek
egyik megnyilatkozását vesszük szemügyre. Mert nemcsak a keresztény
országok dekrísztíanízálódásáról van szó, hanem arról. hogy az egész
földkerekség elfordulni látszik vallástól, a vallás fogalmától. .

A vallásos érzés természetfölötti indításokból táplálkozik. A mo
dem szellemnek pedig egyik legjellemzőbb vonása, hogy idegenkedik a
természetfelettítöl, haszontalannak és feleslegesnek tartja azt; az embert
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egészen erre a világra koncentrálja. Ezt tapasztalhatjuk Kínában, Indiá
ban és az Izlám országaiban is.

Ez a szellem azonban seholsem egészen általános. Főként a mai
társadalom legprezentativabb rétegeire szorítkozík: a legfelső intellek
tuális rétegre és a munkásosztályra. A kettő közé eső középsö tömeg,
a polgári osztály többé-kevésbbé megőrizte hagyományos ragaszkodását
a valláshoz. Ezért vádolják sokan a kereszténységet azzal, hogy bour
geois-kereszténységgé lett. A vallásoknak ez az elpolgáriasodása külön-
ben színtén világjelenség. .

A vallásosság ma tradicionális erő, és ezért él a konzervatív réte
gekben. Ragaszkodnak hozzá, mint a mult haqyományaíhoz. Az apostoli
lelkület azonban, nem annyira az óriási középső réteggel törődik, hanem
azzal a két osztállyal, melyekre - úgylátszik -- a jövő épül. A papok
munkásokká vagy tudósokká lesznek, hogy a munkásokat és a tudóso
kat meghódítsák, de nem lesznek könyvelökké vagy banktísztviselökké,
hogy a polgárok apostolai legyenek.

Ugyanekkor tanui lehetünk egy másik jelenségnek is.
Azelőtt míndenkí megegyezett abban, hogy a vallás - valamilyen

vallás - szükséqes dolog. Vitatkoztak az igaz vallás felől, de senki sem
vonta kétségbe, hogy valamelyik vallásban meg kell lennie az igazság
nak, és hogy a vallás szükséges az életben. Ma ellenben olyan lelkület
tel állunk szemben, amely tagadja a vallási probléma létezését, és azt
véli, hogy az emberiség szellemi fejlődésében túljutott, felülemelkedett
a vallás kérdésén. Ilymódon a keresztény országokban a katolikus hit
és a többi keresztény felekezet egyszerre közös problémával találja ma
gát szemben; s míelőtt egymással vitatkozhatnának arról, melyíkük tol
mácsolja helyesen Krísztus tanítását, - előbb Krisztus számára kell pol
gárjogot szerezníük ezen a világon. Valamikor a katolikusok szemében
a protestantizmus volt a tévtan, és a protestánsok szemében a katoliciz
mus. Ma a tévedést azok képviselik, akik míndenféle vallást tagadnak.
Katolikus és protestáns azt veszi észre, hogy sokkal több közöttük a
megegyezés, mint az ellentét. Az Istenhivőknek ez az ellentétek felettí
egymásratalálása olyan beláthatatlan lelki távlatokra utal, amelyeknek
körvonalait ma még sejteni sem tudjuk.

Lélektani szempontból a mai világban nem az a kérdés, hogy melyik
vallás az igazi, hanem, hogy a vallásnak jusson-e egyáltalán szerep a
világban.

Ha a katolíkus kilép a homogén katolikusok alkotta elzárt világból,
teljesen vallásnélküli világgal találkozik. A harcos ateizmus, a vallás
ellenesség nem olyan veszedelmes, mint a világ hideg és nyugodt vallás
nélkülisége. Az inteUigencía és a munkássáq körében kialakult egy típus,
amely már nem antiklerikális, hanem tökéletesen közönyös s amely előtt

a vallási kérdésnek már egyáltalán nincs értelme. Ennek számara a val
lás meghalt, túlhaladott álláspont; kinek jutna eszébe halottak ellen har
colníi- Ez az olyan általános és végzetes új lelkület, úgylátszik, egészen
elkerülte a széles katolikus rétegek Iíqyelmét.

Akik a vallást csak egy jelenségnek tekíntík a világ sok hasonló
jelensége között, azok számára a vallásnak semmi jelentősége sincs.
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Nem igényük, hogy valamilyen valláshoz tartozzanak. Objektíven. ér
deklődéssel, sőt gyakran nagy rokonszenvvel néznek rá, mint egy elmúlt
korból sértetlenül megőrzött csodálatos [elenséqre, Érdeklődésük hasonló
a folklór vagy az archeológia iránti érdeklődéshez. Már most sok ke
resztény, ha valaki részéről ilyen rokonszenvvel találkozik, azt gondolja,
hogy az illető a megtérés útján van. Olyanféle csalódás ez, mintha a
macska, mikor megcirógatják, azt gondolná, hogy aki megcirógatja,
macskává szeretne lenni. Tudós papok nagy érdeklődéssel és elmélye
déssel tanulmányozhatják a görög mitológiát és lelkesedhetnek szépsé
géért, anélkül, hogy eszükbe jutna a görög vallás igaz voltának kérdé
sét felvetni. Mí is rokonszenvvel és szeretettel figyeljük az ízlám, a
buddhizmus, a hinduizmus tanításait, de fel se merül bennünk a gondo~

lat, hogy valamelyik ezek közűl az igaz vallás lehetne.
A vallástalan munkás szerint a vallás a burzsoának való, ő nem tud

vele mit kezdeni. Ellenségessége eltünt, de hideg közönyéröl lepereg az
érvelés.

V álaszul erre a világjelenségre a mai hívő keresztény rétegek szük
ségét érzik, hogy tanuságot tegyenek a keresztény hit élő és az egész
életet átható erejéről. Nem meggyőzésről van itt szó, hanem annak a
meqmuuaeserol: mit nyer az ember, ha van hite. Témoignage - tanu
bizonyság: az a századfordulón még alig emlegetett fogalom ma a vará
zsos jelszó. Meg kell mutatni a kereszténység hatóerejét elsősorban itt
a földön, nemcsak azt kell hangoztatni, hogy a kereszténység a mennybe
visz, hiszen olyan emberek közt élünk, akik egyáltalán nem törődnek a
mennyországgal. sőt tagadják létezését. Hogy ezekre hatással legyen,
a kereszténységnek itt a földön kell magát aktívnak mutatnia. Hogy a
mennybe vezet, ezt csak később mondja meg: ez ma már nem lehet az
alapvető és első bizonyság. A keresztény ember magatartása a világgal
szemben és a keresztény tanítás bemutatása a világnak az eddigivel
ellenkező pólusra fordult.

A keresztény társadalomban, amely az antik világ végén szervező

dött meg és folytatódott a középkorban, a keresztény igazság nem volt
vita tárgya. Az egész világ meg volt keresztelve már születésekor. A ke
resztény élet nem lehetett a tanuságtétel problémája, mert arra, amiben
mindenki egyetért, nem kell tanubizonyság. Ebben a homogén keresz
tény társadalomban mindenki beleszületett a kereszténységbe és a ke
reszténységgel a kegyelem állapotába jutott. így megkapta ingyen a hít
beléöntött. természetfölötti erényét. Míkor a gyermekek nőnek, szelle
mük kezd kibontakozni és megnyUik a gondolkodás előtt, nem úgy tár
ják eléjük a keresztény igazságot, mint amelyet elfogadhatnak, vagy sza
badon elvethetnek. A kereszténységhez való tartozást senki sem vonja
és nem is vonhatja kétségbe. Éppen ezért a hitet nem ptcponéljek. ha
nem tanítják, mint minden más dolgot. A hivőknek elmondják, mit kell
hinniük abban a hitben, amelyhez tartoznak. Az Eqyház legfőbb fel
adata a hitet tévedés nélkül tanítani és gyermekeit a kegyelem állapotá
ban megőrizni, vagy ha a kegyelemből kiestek volna, oda ísmét .vissza
vezetni őket. El kell tehát kerülni míndenféle kísértést, nem kell felvetni
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problémákat. A mennyországba kell jutni, s ennek ki van jelölve az útja:
meg kell tartani a parancsolatokat és el kell fogadni a tanítást. Hogy a
kisértéseket elkerülje, legjobb a keresztényt védett környezetben tartani,
me1yben minden a jóra inti. Itt a szerétet apostolságáról szólnak hozzá.
és nem a tanuságtételről.

A középkor egységes kereszténysége széthullott, de a keresztény
közösség továbbfolytatja ezt a politikát. Annyi védett keresztény szíqe
tet igyekszik létesíteni. amennyit csak lehet, hogy azokban megőrizzék

a keresztényeket. Ez a szervezkedésí forma napjainkig megmaradt.
Innen van, hogy oly sok kereszténynek ingatag hite azonnal összerop
pan, amint érintkezésbe jut a nemkeresztény világgal. A kereszténység
csak öröklött, tradicionális, nem átélt, meghóditott igazság benne. Nem
tud feleletet a hit támadóival szemben. mert sohasem gondolkodott hité
ről. Innen az a feltevés. hogy a kereszténység fenntartásának egyetlen
módja: a gyermekeket a pólyában megkeresztelni és hermetikusan elzárt
keresztény környezetben felnevelni. mert a nemkeresztény világból jövő

első fuvallatra elvész a hit.
Ezzel szemben ma az a helyzet, hogya kereszténynek nem-keresz

tény világban kell élnie és erejét magában. a maga hitében kell bírnia.
A kereszténység jövője attól függ. hogy a keresztény valóban tud-e az
a kovász lenni a világban. amelyről az Odvözítő beszélt. A tanuságtétel
szükséqe a következménye annak a felfedezésnek. hogya világ meg-
szűnt kereszténynek lenni. .

Az első keresztények magatartása a világban a megváltás ténye
felett való újjongás volt. Ez tölti be Szent Pál leveleit is. A megváltás
azonban nemcsak az üdvözülést jelenti. hanem a jelen élet átalakítását
is. Krísztus tanításai szüntelenül az embernek erről az újjászületéséről

szólnak, amely nemcsak a lélek láthatatlan belső átalakulása. hanem az
egész külső tevékenysége is. Az Isten országának itt a földön kell kez
dödníe. Nem elég hát megőrizni a kegyelmet a megkereszteltek lelké
ben. A mai keresztény. mint az első századok. egy nem-keresztény világ
közepéri áll. De az antik világban a vallás maga még nem volt díszkre
dítálva, a túlvilág fogalma még nem volt kiküszöbölve a világból. Igy a
jelen és a túlvilági élet közti kapcsolat nem ütközött semmiféle elöíté
letbe. A mai világ nem ismeri a túlvilágot. Ezért hitüket megőrizni akaró
keresztények kerülték a külsö életben való aktivitást. és nem törekedtek
arra. hogy egy jobb világ előkészítői legyenek. A modern szellem pedig
egészen beleállt ebbe a világba. a mennyország felé való táiékozódás
nélkül. Ez a két véglet terméketlenül, áll egymással szemben. A keresz
ténységnek úgy kell magát rehabilitálnia, hogy megmutatja: a mennyei
dolgokkal való törődés magával hozza a világot átformáló aktivitást.
Présence au monde - ez az exisztencialisták által a világba be'edobott
- és a katolikusoktól elfogadott szakkifejezése a világba való beleállás
attitűdjére. Az evilági tevékenység szükségességét nem téveszthetjük
többé szemünk elől. Ebben természetesen benne rejlik az a veszedelem.

.hoqy elfeledkezünk a földieket az égiekkel összekötő kapocsról. A ke
reszténységnek nem a föld átformálása a főfeladata: mindennek végső

célja az örök üdvösség marad. De már nem lehet a mennyországba jutni
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anélkül, hogy ne küzdenénk a föld színének megjobbításáért. A kettőt

nem lehet többé elválasztani egymástól. Ebben áll a keresztény színtézís
- állapítja meg tanulmánya végső tanulságaként Jacques Leclercq.

H. Boros Vilma

SPANYOLOK TONDö K'LÉSE ÉS HANYAT,LÁSA

(Salvadore de Madariaga: The Rise &: Fali ot the Spenish-Ameticen
Empiie.]

Ha Bizene történetét Gibbon helyett Komnena Anna írhatta volna,
aligha rögzödhetett volna meg. a tudományos közvéleményben a kelet
római. birodalom ..ezeréves hanyatlásának" mottója. Bizony, a spanyol
glóbus százados nagy pörében is mindeddig inkább csak érdekeltek 
franciák és angolszászok - 'tanuskodtak, vádoltak. ítélkeztek.

A hazájából száműzött spanyol professzor oxfordi dolqoeószobá
jának csendességében. a vendéglátó ország számára fl'ta most meg két
vastag kötetben az Ujvilág latin profiljának krttíkus szellemtörténetét.
Mühelytítkaít, szellemének villanását. anyaggyüjtésének színte félelmes
bőségét elötanulmárryaíból, leg:fökép Kolumbusából már ismerjük. Ki
tudna olyan biztonsággal elígazodni, mint Madaríaqa - a hazai hagyo
mányok írástenqerében, titkos állami levéltárak okmánygyüjteményében
éppúgy. mínt a XVII-XVIII. század' memoár- és pletyka-irodalmá
ban? Ám ki ísmerné olyan bírálóan és alaposan az egés~ külföldi ma
térlát is, mint ez a díplomata-történész, aki a százados ..ellenség" föld
jén élve ráhajolhat az egykori ősforrásokra.

Spanyol írónak. aki Don Quijote csodálatos fílozófíájának szem
szögéből ítéli meg újkori fejlödésünket, - bizony nehéz apolóqiát nem
írni. am~kor belekezd fajtája legnagyobb hőskölteményének krítíkaí jel~

lemzésébe. Lehet-e spanyolnak élfelejteníe, hogy volt néhány évtized.
- talán egy század is Európában, amikor félő volt. hogy mindent
elnyel Castilia és Aragon uniója, - a világ képe meqváltozík, egyete
mes lesz és spanyol. így dicsérni kell azt a sokrétű tárqyílaqóssáqot,
mely minden nemzeti önérzet mellett Ieqföbb értéke e liberális hísto
eíkusnek. Egy gyarmatbirodalom [azelső koloníálís nagyhatalom) meg
szerzése, szervezése és negyedfélszázados fenntartása ezer és ezer olyan
kérdést vet fel, melyre nem lehet felelni egyszerű ..bűnös">, vagy ..ár
tatlan'í-nal, Az Újkor első reggele Guanahaní titokzatos partjainál kez
dödött s' a francia forradalóm még az ..alkirályi" korszak félderenge
sében találta a mesés Nyugati Indíákat. A spanyol történésznek, aki a
"Pax Híspaníca" fogalmát beveti témájába. talán legsúlyosabb érve.
hogy Latin-Amerikában a spanyol igazgatás több. mínt három százada
alatt ..örök-béke" honolt. ezen a földrészen nem ismerték az európai
értelemben vett háborút,

Annál {élelmesebb· s izgalmasabb volt az osztályharc, mely itt jó-
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részt a színek és fajok jegyében alakult. A semmázó történetírás ezt
rendszerint úgy fogalmazza, hogy tulajdonkép a kezdetben hódító,
majd kizsákmányoló fehérek szervezett többszázados rémuralma folyt
Közép- és Délamerika s szigetviláguk rézbőrű őslakossága és a behur
colt feketék ellen. Madariaga könyveinek talán legérdekesebb fejezetei
épp e három alapfajtának. a "fehér", "indián" és "néger" elemek inter
dependenciáival foglalkoznak. Igy tudjuk csak értékelni - rengeteg
eredeti forrás tükrében - ennek a kérdésnek bonyolult összhangját,
melynek keretet ad a spanyol alkirályi igazgatás.

Madariaga szabadelvű felfogásához képest aprólékos képet fest
arról a liberalizmusról, mellyel különösen az első nemzedékek spanyol
jai kezelték a faji kérdést. Valóban - aki valaha maga is foglalkozott
oa Conquista eredeti kútföível - csodálkozva látta, hogy a mai érte
lemben vett race-gyűlölet a spanyoloktól teljesen idegen volt. Az indíá-

. nokat (ha szervezett társadalomban, rendi közösséqekben, vagy épp
birodalomban éltek), csak spirítuális-politíkaf síkon érezték alacsonyabb
rendűeknek, semmiesetre sem emberi vonatkozásaikban. Leghivebb tanu
erre maga Cortés. aki híres Jelentéseiben számtalan jeiét adja az azték
államkultúra iránt érzett elragadtatásának s tisztjeit - politikai célzat
tal - barátságos törzsfönökök leányaival sűrűn házasítja össze. A hó
dítás után főiskolákat építtet indián "arisztokraták" gyermekei számára,
- osztálytársadalmánaki rendi szemleletéhez képest helyet keresve így
az azték "nemesség" számára a spanyol korona kiváltsáqos osztá
lyai között.

Emlékeznünk kell az Indiánok Apostolára, Las Casas-ra is, aki
úgyszólván Kolumbus kortársa: emberi érzéstől átfűtött, de nem mindig
tárgyilagos; munkája azóta is örök élIIgumentuma a spanyol gyarmatosítás
ellenségeinek. De épp igy említhetjük Sahagun atyát, a XVI. század
nagy falukutatóját, aki eredeti indián nyelven jegyezte fel egy kihaló tár
sadalom egész csodálatos hagyománykincsét. A következő félszázad már
a Mexíko-Líma-í főiskolákon felnőtt Iélvéreké: Alva d'e Ixtlioxichitl és
Geccilesso Inka megírják őseik világának hiteles történetét.

Ezt a, legalábbis elméleti liberalizmust támasztja alá Madariaga
adatok, törvények, feljegyzések százaival. Mi sem ízgalmasabb, mínt kö
vetni őt a fajták szövevényében, ahogy az ősi indián race, a betolakodó
fehérek s a behurcolt négerek együttélése végighúzódik három évszáza
don. Az alapfajok oldásaként mesztícek, mulattok, zambók. terceronok
s kvarteronok világa jellemzi ezt a különös Spanyol Békét: aszinesek
és fattyúk örök kisebbségi érzése keveredik az ösfajokból sugárzó tö
retlen népi erőkkel, s minderre ráborul a spanyol eredet-gőg, csontos
hagyomány, tétlenség. A. föld kimeríthetetlen bőségével oly határtalan
gazdasági lehetőségeket tartogat, melyek a puszta megélhetést, majd a
vaqyonosodást is - legalábbis az anyaországhoz képest - könnyen le
hetövé teszik. Abehurcolt aranyparti rabszolga unokája városba jut,
kiváltja magát, kíöltözík, boltot nyit s kifutónak alkalmazza volt gaz
dája fehér fiát. Indián törzsfönökök mesés gazdagságáról rebesget a
fáma s az indián falvak a spanyol királytól is őrzött Iöldközösséqükben,
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aránylag békésen tollasodnak. Aki bekerül a "szinesek" közül a vá
rosba. vagy oa hivatali lépcsözetbe, 'következő nemzedékében már "el
halványul". megkezdődik a race-osztályharc szívós, félelmes prccesszuse,
Ugyanakkor folyik könyörtelen következetességgel a bennszülött. jómódú
fehérek - kreolok - harca az anyaországból átáramló szegény, kapzsi,
pénzsóvár tintanyalókkal. A harc szeevezett formája törvényeket. bírás
kodást, ítéleteket jelent. gazdasági szektorában monopólíumokat, beviteli
és ,kiviteli tílalmakat, s a szellem síkján merev előítéleteket, cenzurát és
az - Inquisitiot. .

Liberális történészünket aligha lehet jóindulatú s elnéző elfogultság
gal vádolni az egyházi Intézmények kritikája során. Annál érdekesebbek
így fejezetei. melyek részletesen feltárják a conquistador nyomában meq
jelenő szelid szerzetes névtelen s áldozatos -kultúrmunkáját. Az Egyház
itt jelenti az iskolát. kancelláríaí rendet, betűvetést. a "grammatica" ter
jesztését a bennszülöttek közt, éppúgy. mint az európai zene. a barokk
építészet, szobrászae és piktura átplántálását. vagy a földmívelés európai
eszközeinek megismertetését azzal az őslakossáqqal, mely a Hódításkor
még kífínomodott kőkorszakban élt.

Az Inquísitío formája is az Indíákon - Madaríaqa szavával 
sajátos. szelídebb formákat ölt. A Szent Hivatal hatásköre s illetékes
sége nem terjed ki az índíánokra, csak a fehéreket s a keverékfejtákae
vonja bírópalástja alá. A nagy auto-cla-fé-k inkább exotikJusnak ható
trópusi ünnepségek. melyeket csak. a legritkábban (szerzőnk szerínt há
rom század alatt összesen alig száz esetben) követ eretnekégetés. Ugyan
akkor a brit szíqeteken esztendönként ezerszámra pusztulnak a protes
tantizmus bárdja alatt azok. akik megsértettek valamilyen vallási paran
csolatot. A spanyol szerző, aki, könyveit angolul 'írja, - majdnem mín
den fejezetében kemény bírálatot mond a vendéglátó ország egykori
gyarmati politikája felett. Megvádolja az angolokat (s még erősebben a
Irancíákat ). hogy ők hintették el az O jvilágban a vallási türelmetlenség.
a rabszolga-gyötrés, az önbíráskodás félelmes mödszéreít, melyek kirivó
ellentétben álltak azokkal a törvényekkel és jogszabályokkal, melyekkel
a Spanyol Korona minden alattvalóját megvédte - sajnos. legtöbbször
csak: papírori s természetesen rendi helyzetüknek megfelelően - az ön
kényes intézkedésekkel szemben.

A közmondásos spanyol keqyetlenséqröl is szót ejt a szerzö: sze
rinte a hispán vérben lobogó féktelen individualizmus kinövése ez s ha
érvényesült is a legkisebb ellentállás. a színesek irányában. méqís a va
lódi szenvedélyt az jelentette, ha egymást pusztíthatták. Emlékezzünk csak.
a Pízerro-családnek, Peru meghódítóinak véres rémreqényére, a vérbosz
szúkra és kalandos lesekre. melyekben egymást írtottákl a spanyolok, 
beigazolva ezzel Unamuno híres mondását, mely szerint ..leqszebb háború
a polgárháború. mert ezt nem területi hódítások kedvéért. hanem az esz
mék diadalrajutása érdekében vívják". Igen. ezzel a komor passzióval
gyilkolták egymást andaluziaiak és kasztíliaíak, amikor már elúnták, hogy
kicsapjanak a föld néma jobbágyai és a behurcolt rabszolgák felé.

Madariaga szívesen kalandozík ösanyaqában, így szerkezete nem
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· mindíg egészen áttekínthetö. Érezzük: szerelmea a matéríájába, nem tud
lemondani a részletröl, nem míndíq kezeli egyforma ökonomíával a fel
halmozott forrásokat. Igya nagy mű eglészéböl kell levonnunk a vég
'következtetést: milyen mérleget produkált az ez újkori nagyhatalom.
melynek impériumában háromszáz éven át nem nyugodott le a nap?

Madaríaqa megvonja egyenlegét. Maroknyi kalandor szűrődött be
két hatalmas indián civilízációba; tragikus hőskölteményeik során szét
rombolták a kultúrköröket, hogy omladékain felépíthessék azt az élet
formát. melyet ők az Egy Haza és Egy Egyház képletével asszociáltak.
Ám utána az ..alkirályi" századok alatt mégis elsokasodtak a hódítók
s rrieghódittattak éppúgy. mint a frigyükböl eredő ..veqyes" fajok. Egy
mínap megjelent statisztika szerínt Latin-Amerika tizenkilenc mai álla
mában a mult évben lJi millió lélek élt. ebből 19 míllíó volt néger és
mulatt, 18 millió (13%) tisztavérű indián. mert hiszen a meszticek szá
mát az amúgyis .•mesztícizált" fehér lakosság számarányában kimutatni
már nem is lehet. Ez a statisztika áll szemben Észak-Amerika rezervá
cióiban gondozott néhányszázezernyi rézbörűJélekszémával.

Konkluzió? Izabella szeszélyes ötletéből. mellyel nyugati útra en
gedte el az Óceánok eszelősnek tartott Admírálísát, világbirodalom nőtt

ki félévszázad alatt. Szerepe volt s e szerepét betöltötte: négy évszázad
dal Kolumbus harmadik útja ~tán, 1898-ban vesztek el Hispánia utolsó
amerikai birtokai. A történelem ítélt felette. de a ..történelem hallgató
készüléke ma még nem tud felvenni ilyen sokrétű. sokszálból összeszött
rezonancíát. Bizonyos. hogy a spanyolok az Újvilágban bátran és so1c
jószándékkal dolgoztak. de legtöbbször azzal a szeszélyesen szétesö,
gyakran romboló és robbantó módszerrel, mely annyira sajátja a spanyol
alkatnak.......Az egész -- mondja utolsó mondataí közt szerzőnk 
kissé Don Quijote kalandjára emlékeztet. aki nekirohan a csodák föld
jének s közben füle mögött engedi el Sancho józanabb. míndennapokra
való tanácsait ..;"

Passuth László
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NAPLÚ

SUHARD BíBOROS, Párís érseke. majus 30~án meghalt. Egyike
volt korunk legnagyo15b egyházfejedelmeinek. A. Depterre atya, egyik
'közvetlen munkatársa így emlékezett meg halálakor a "munkások aty-
járól": .

Míkor ma délután hazatértem, a konyha padkáján öreg munkás ült
a feleségével. Hatvanon felül járnak mind a ketten, húsz gyermekük volt
és harminchárom éve laknak ugyanabban·a sötét kis szobában. Fel
váltva használták egyetlen közös szemüvegüket. amikor az esti lap cik
két olvasták. És mind a ketten sírtak. ök, akik nem voltak templomban
az első áldozásuk óta, szünet nélkül ismételgették míndenkínek, akí a
konyhába belépett: "Hallották, Suhard atya meghalt".

Még az elmúlt év decemberében mintegy háromszáz hívő gyüleke~

zett össze ebédre a bíboros körül, hogy aranymiséjét ünnepeljék. Meg~

jelent egy csoport munkás, is. A gyárból jöttek el kerékpáron, vagy
metrón erre a családi találkozóra. Amikor arra került a sor, hogya kü
lönbözö csoportokat bemutassák az érseknek. ezek a munkások némi
szabódásssal közölték velem, hogy nehezükre esnék nekik megcsókolni
a főpap gyürüjét. Tegyenek, ahogy jólesik, Ieleltem, nála ez nem fontos.
Bernard és Louis került sorra elsőnek: két jól megtermett.legény, harcos
szakszervezeti ember mind a kettő. Derekasan meqszorították az érsek
kezét, egyszerű kérdéseire két-három egyszerü mondattal válaszoltak.
Aztán Louis széles mosollyal azt mondta: "Maga nagyon rokonszenves:
tudja meg, hogy mi nagyon becsüljük, atyám". A bíboros elmosolyodott:
,;Én is becsülöm magukat - mondta -- és számítok magukra". A két
munkásnak fény csillant fel a szemében, hosszú kézszorításuk olyan volt,
mínt egy férfias vallomás.

Annakidején gyakran szemére vetették, hogy túlságosan vísszahú
zódott a megszállás sötét évei alatt. A hívők akkor még nem tudták,
hogya bíboros szívesebben dolgozik a. háttérben, mint a nyilvánosság
előtt. Soha nem tett semmit azért, hogy népszerű legyen; nem voltak a
a karzatnak szánt szavaívagy cselekedetei. De a láng. amely lelke mé
lyéből tört fel, a világosság fáklyája volt.
. Hányszor hallottuk tőle az atyai szemrehányást, hogy nem vagyunk
igazi közvetítök, lelkiismeretes informátorok közte és népe között,
amelyet annyira szerétett. "Segítenetek kell nekem, informálnotok kell
engem, hogy minél jobban megismerjem híveimet és minél közvetleneb
bül találkozzam velük - mondta. - Hogyan lehetnék a nép igazi vé
dője, a jó pásztor, ha nem segíttek abban, hogy megismerjem bárányai
mat. Velem együtt felelősek vagytok püspökséqemért, eqyházmeqyérnért."

Telefonon, vagy levélben számtalanszor hívta találkozóra munka
társait, munkásaít, még a hitetleneket is. "Jöjjön, amikor tud, reggel akár
milyen korán, vagy szombat délután, esetleg vacsora után-. Párís bíbo
rosa napirendjét az ön lehetőségeihez fogja alkalmazni." És Pierre, Rene,
Loulou vagy Camílle eljöttek. Meghallgatta haragjukat, szemrehányásaí-
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kat, véleményüket, terveiket. Belehelyezkedett a szívük ritmusába. meg
tanultanyelvjárásukat, megismerte szenvedéseiket és reményséqeíket,
gs lassacskán mínd közelebb kerültek egymáshoz, az atya és gyermekei.
Soha nem láttam, hogy aki meglátogatta és egy órát irodájában töltött,
ne megnyugodva, meggyőzve távozott volna tőle. Meqhallqatta, kikér
dezte őket s hagyta, hogy beszéljenek. Eszembejut egy este, amikor va
csorára hívott meg az egyik' misszíós testvérrel. Nagyon sok dolgom
volt, aznapi munkás barátaink ügyeiben kellett eljárnom. Egy óra késés
sel érkeztem az érsekségre. De még arra sem volt időm, hogy kiment
sem magamat. "Önöknek az- a feladatuk, hogy szolqáljanak nekik és
rendelkezésükre álljanak. Az enyém pedig .az, hogy önöknek szolgáljak
és önöknek álljak rendelkezésükre ."

Az egyetemes Egyház ígazí értelmének az a felfogása, mely az Egy
házat osztályok, arcvonalak, forradalmak és háborúk fölé emeli, volt az
alapja egész magatartásának. Az új humanizmus keresztségével szolqál
juk legjobban a lelkek érdekét. - hangoztatta. "Valami meghalt a föl
dön, ami soha többé nem támad fel. A háború. Nem közjáték az, hanem
epilógus. Egy világ végét jelzi. Ugyanakkor előjáték egy új világhoz,
amely most van keletkezőben." Ha elmentél hozzá beszámolni munkád
ról, nehézségeidről, hamarosan emlékeztetett arra, hogy hallgasd meg az
egész világ keresztrefeszített proletariátusának panaszát. A vílág egy,
- mondotta - át kell hatni ezt a világot szentségetekkel és hitetekkel.

Ojra és újra feltette papjainak a kérdést: "Hogy működnek a plé
báníák az ön területen?" A papok - hangzott nem egyszer a válasz 
minden lehetőt megtesznek, annyi a munkájuk, hogy nem tudják alapo
san megismerni a proletariátus nagy törekvéseit és szenvedéseit. Pedig
úgy élnek, mint a szentek. "Né beszéljünk a magunk szentségéről 
felelte az érsek. - amikor a pásztor nem tudja meghallgatni legelhagya
tottabb népét; amikor nem keresi az elvesztett bárányokat. A szent nem
nyugodhatik, amikor az emberek sem nyugodnak és amikor széles körök
nem várják többé az üdvözítő üzenetet. Ezek után a bárányok után ítél
nek meg majd bennünket: hogy mennyire szerettük öket. gs én magam
is egyházmegyém ama millíóí után ítéltetem meg majd, akik nem jönnek
el a templomba."

Gyakran idézte elénk az öreg Szent Pált, aki fáradtan, rokkantan
és szüntelenül az evangélium ügyéért harcolt és virrasztott az óriási ró
mai világ különböző tájaín, joggal, kulturálís, társadalmi vagy vallási
kérdésekkel foglalkozott s közben egyre "kedveseiért" dolgozott, akiket
annyit emlegetett. Hajlott háttal, roskatag vállal Suhard bíboros is így
magasodott elénk a megmentendö világ új spirituális és kozmikus viziói
nak láttán.

"Előre, csak előre, ne pihenjetek, az Egyház fütog kockán. Az Egy
ház elvárja tőletek, hogy vállaljátok a szerencsétlen világ meqváltását.'
Apostoli szilárdságunk érdekében két elvet kötött a lelkünkre. Először

is: teljesen vessük alá magunkat a hierarchiának. Az ö számára a kato
likus egységszikIája volt az apostolság alapköve; arra tanított, hogy mi
is erre a szíklára építsünk. "Két fal van, - mondta - melyben apos
tolkodástok megtörhetik. Az egyik az egyházközségi közösség és a pol-
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gárság között emelkedik. A másik az, amely titeket, pásztorokat válasz
tott el híveitek szeretetétől."

Ugyanakkor azonban, amikor erre a fegyelemre tanított, teljes lelki
ismereti szabadságot adott. Olyan kérdésekben, amelyek nem érintik· a
liturgikus. spirituális életet. vagy az Egyház kánonját és tanait 
mondta, - járjunk el lelkiismeretünk szerint az evangéliumi szeretet és
okosság szellemében, hiszen mi is vettük a Szentlelket s a szentségek ál
tal közvetített isteni kegyelmet.

Még egy nagy tettéről kell megemlékeznünk: arról, hogy az egész
világ üdvözítésére mozqósított Egyház víziójától áthatva. méltó helyet
biztosított a küzdő Egyház soraiban a világiaknak. Evilágiakra. család
apákra, egyházközségi munkásokra bízott missziónak köszönhető. hogy
Suhard bíboros hangja egyesülve az egyetemes Egyház hangjával,. úgy
visszhangzott fel a népben, mint az igazság. a béke és testvériség új,
reményteljes üzenete.

REPOLö APOSTOLOK. - Apró, eredetileg kétszemélyes re
pülőgép járja három utasával az Egyesült Államokat. Feltűnően kövér
lliéger vezeti a gépet; mögötte hatalmas termetű jezsuita olvassa a bre
víáríumát: s leghátul szinte belepréselve az utasfülke egyik sarkába,
egy valamikor gazdag kereskedő ül. Útközben nem beszélnek és nem
mozoqnak, igaz, hogya mozgás nem is igen lehetséges ilyen szük he
lyen. A gép már két. esztendeje úton van, hogy utasai teljesíthessék a
feladatot. amelyre vállalkoztak.

1946~ban kezdödött egy new-yorki vacsorán. amelyet Reiss Julián
kereskedő tiszteletére adtak a Szent Lajos társas körben. A kereskedő

egyike volt Dewey akkori kormányzó legbensőbb munkatársaínak, a
faji megkülönböztetések eltörlése érdekében indított harcában. A ven
déglátó társaság elnöke P. Cautillon József S. J. volt, ugyanaz a ha
talmas termetű pap, aki azóta minden nap bepréseli magát a kis repülö
gép fülkéjébe. A páter már hosszú évek óta foglalkozik a Délnyugat
négereinek .szomorú sorsával. Nyomban fölszentelése után a négerek közé
ment, keresztelte, gyóntatta és eskette őket. A gyakorlat mutatta meg
neki - talán jobban, mint tanulmányai, - hogy Krisztus mísztíkus tes
tében valóban minden hívő testvére egymásnak. A new-yorki kereskedő

ugyanilyen elgondolásokkal ment a négerek közé s ott találkozott a je~

zsuítával, aki évekkel később, 1946-OOn New-Yorkban vendégül látta.
Reiss akkor már két esztendeje azon fáradozott, hogy Dewey öttagú
harcos csoportjában közreműködve keresztülvíqye a törvényhozásnak
a négerek javára való meqváltoztatását. Munkatársai a kereskedőn kí
vül egy protestáns tanár, egy néger újságíró és egy zsidó ügyvédnő

voltak.
Azon az emlékezetes vacsorán érdekes beszélgetés alakult ki a

társaság elnöke és a kereskedő között. Mind a ketten érezték. hogy
nem elég népgyűléseken beszélni, a visszaéléseket, hibákat napvilágra
hozni, valami mást is tenni kellene. Úgy kellene folytatni az apostol
kodást, hogy a tettek és a szavak együtt érvényesüljenek. "Ha tömeg
előtt beszélek -- állapította meg Mr. Reíss, - az az érzésem, hogy
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telefonkagylót tartok a kezemben, amely állandóan foglaltat jelez.
Olyan hallgatóság kellene, amely. mély összeszedettségben, csendben
hallgat meg." Rövid tanácskozás után aztán kialakult a terv, amelynek
niegvalósítása most már több, mint két esztendeje folyamatban van.

"Van. egy kis repülőgépem - mondta a páternek a kereskedő,

amikor a terv technikai kivitelére fordult a szó. - Igaz, hogy csak két
hely van rajta és hármasban kellene meanünk. Tekintve az ön terme
tét, útitársunk legfeljebb akkora lehet, mínt ~. Ha nem félti a nyakát,
én készséggel rendelkezésre bocsájtom magamat és a gépet is." - "Egy
szerzetes mindíg kész, hogy a nyakát kockáztassa. Afelől is nyugodt
lehet, hogyhaxmadik társunkat hamarosan meqtaláljuk" - felelte P.
Cautíllon, I

Néhány hónap mulva egy külvárosí gyárat látogattak meg s ott.
találkoztak egy hatalmas termetű négerrel, aki makacs és megrögzött
ateista volt. De nemcsak a vallást gyűlölte, hanem a társadalmi eqyütt
élés mínden formáját, eszméjét és szervezetét is azoknak az emlékek
nek az alapján, amelyek oly szomorú fényt vetettek ifjúságára és ál
talában fajtestvérei életére.

A jezsuita és a kereskedő első pillanatban meqdöbbent, amikor
meghallotta a néger munkás keserű kífakadását. Aztán összenéztek és
elhatározták: ez az ember lesz a harmadik munkatárs. Elmondták neki
tervüket. A néger habozás nélkül elfogadta, mert látta. hogy itt nem
meddő társadalmi' szervezkedésröl, hanem két ember bátor egyéni kez
deményezéséről van szó, Archibald F. Glovernek hívták, azelőtt újsáq
író volt egy középnyuqati néger lapnál és az eredménytelen küzdelem
miatti elkeseredésében hagyta ott állását. Testalkata ugyan nem felelt
meg a gép szűk méreteínek, de értett a vezetéshez s éppen elfért a
pilóta-fülkében. Azóta járják hármasban a középnyugati államokat.

Néhány hónapja dolgoztak már együtt, amikor az ateista néger
egy szép napon mégis csak megszólalt a repülőgépben: "Páter, úgy
érzem, sürgősen vissza kell térnem az Egyházba."

A jezsuita a legnagyobb nyugalommal hajolt előre. "Nem csodál
kozom rajta - mondta. - Most míndjárt meg akar gyónni?" S mert
a IlIéger igennel válaszolt, így folytatta: "Akkor SZálljunk le a legköze
lebbi repülötéren. mert itt fent, menet közben nagyon nagy amo
torza]."

Miben áll ennek' a külőnős hármasnak a tevékenyséqe? Abból a
gondolatból indultak el. hogy lelkileg összeszedett és figyelmes hallqa
tósáqra van szűkséqük. Leveleket írtak tehát míndenekelőtt a katolikus
felsőbb ískolákba és szemináríumokba, felajánlva kőzreműködésüket

előadások tartására. Sok levélre nem jött felelet, hiszen a faji ellentét
míndenütt mély gyökereket eresztett. Volt elutasító válasz is, de akadt
olyan is, amely közölte. hogy örömmel várják őket. S amire, számí
tottak. bekövetkezett: első előadásaik olyan hatalmas sikert arattak,
hogy hamarosan hírük ment az egész szövetséql államban. Egyre ke
vesebb lett az elutasitó levél és lassankint jelentkeztek az önkéntes
meghívások is.

Az elvetett mag pedig a szemínáríumokból, kollégiumokból és kö-



zépískolákból hamarosan atcsírázott más, elsősorban katolikus íntézmé
nyekbe is. Hála a repülögépnek. mínden meghívást elfogadhatnak. Há
rom-négy előadást is tartanak egy napon, egymástól többszáz kílomé
terre fekvő helyséqekben, Mindenütt csak olyan hallgatóság előtt be
szélnek, amely maga kivánja hallani öket. Mert ök maguk nem har- .
coin ak; ők csak a szellemi fegyvert adják a harcosok kezébe. De azért
így is előfordul, hogy vitába keverednek. Egy new-yorki kollégiumban
például felszólalt egy igen tekintélyes kereskedő és hosszasan fejte
gette, mennyire alacsonyrendű a néger, milyen karos mínden szempont
ból a haladásra és mílyen veszedelmet jelent a fehér faj jövőjére. A ke
reskedőnek -a néger Glover válaszolt. "Ön talán észre sem vette ~
mondta, - hogy egy félórája engem sérteget; én vagyok ugyanis az
egyetlen néger a teremben. Hallotta szavaimat; láthatja, hogyan rea
gáltam az ön kijelentéseire; ezért felteszem a kérdést, válaszoljon ne
kem őszintén: . feltételezi-e. hogy én és -társaim olyan faj érdekében
szóltunk ma este. amilyent ön leírt?" A kereskedő elpirult és nem vá
laszolt. De másnap jelentős összegű esekket küldött a "repülő .hármas"
címere, munkájuk támogatására.

A legkényesebb kérdés azonban a következő: "Megengedné-e ön
a leányának, hogy négerhez menjen feleségül?" Ezt a kérdést igen
gyakran feltették s erre rendszea-int Mr. Reíss felel. Válasza így hang
zik: "Mint modern szülö, semmi okom nem lenne. -hogy kifogásoljam
az ilyen házasságot, feltéve. hogy lányom valóban komolyan szeretí a
néger ifjút s az őt. De nem ez a kérdés. 1;.. kérdés az. vajjon boldogok
lehetnének-e a fiatalok a mai világban. amikor állandóan érezniök kel
lene azt a megvetést és utálatot, amelyet a mi társadalmunk a kűlön

böző fajú házasok irányában mutat. Ezért kell- megváltoztatni a tár
sadalom felfogását, hogy az egymással rokonszenvező lelkeket ne be-
folyásolja más, mint saját érzelmeik." _

Előadásmódjukból nem hiányzik a humor sem. Nagyon jól tud
[ák, hogy a hallqatósáq rokonszenvét leginkább a vidámsággal, a ko
moly mondanívalóba beleszőtt tréfával lehet megnyerni. Pénzük termé
szetesen nincs. Ami volt, már régen elfogyott. hiszen két _esztendete
egyikük sem űz hasznothajtó foglalkozást. Költségeiket az adományok
ból teremtik elő, de soha sem kérnek semmit. Egyszer egy tréfás meg-

, jegyzés több hétre biztosítorte megélhetésüket. így történt: Cautillon
atya éppen arról beszélt, milyen súlyos bűn egy négert megfosztaní
állásától pusztán faji gyűlölet miatt és példaképpen a következőket

mondottae "Ugyanolyan bűn ez, mintha én belenyúlnék Mr. Glover
zsebébe s kilopnék onnan száz dollárt. Ez is, az is halálos bűn lenne."
Mire a kövér néger mosolyogva közbeszólt: "Ha az én zsebemből száz
dollárt kivenne. az nem bűn lenne, hanem csoda." - Másnap több ko
molyabb összegű csekk érkezett Mr. Glover címére.

SZENTMISE A KONYHABAN. - Szerte a világon míndenütt
sokat beszélnek az apostolkodásnak és lelkipásztorkodásnak arról a kü
lönleges formájáról, amelyet Franciaországban vezettekbe a modern
pogányság leküzdésére. Vannak francia papok, akik munkásnak állnak
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be a gyárakba, együtt élnek a munkásokkal és így hirdetik az evanqé
Hurnot. Életük míndennapí végleteiről azonban nem sokat tudunk. Épen
azért tarthat számot különös érdeklődésre Huchet Bishop beszámolója,
amely a modern apostolok életét világítja meg előttünk. ..Az eleven
Franciaország" címmel. nemrégiben megjelent könyvéből való az alábbi
részlet:

Beleptem a helyiségbe, amely bármelyik szegény munkásember szo
bája lehetett volna. Egyetlen szobából állt a különös paplak s az is rend
kívül szegényes és kopott volt, hiszen ebben az időben Franciaország
ban sem szappant, sem festéket nem lehetett kapni. A szebában ócska
divány állt, olyan állapotban, hogy kijavítására már gondolni sem lehe
tett. Alighogy körülnéztem. súlyos lépteket hallottam; kinyílt az ajtó és
tagooszakadt fiatal munkás lépett be rajta. Olyan volt, mínt minden
francia munkás, Foltozott nadrágot és színehagyott pulovert viselt. Én
azonban valahogyan azonnal megéreztem, . hogy főtisztelendő úrnak kell
szólítanom.

Bemutatkoztam, kezet fogtunk. Meglehetosen bizalmatlanul állt előt
tem. ..Gyári munkás vagyok, - mondta - fáradt vagyok aludni akartam
egy keveset, míelött visszamegyek a munkahelyemre. Nem szeretek
sokat beszélni."

Tudtam, hogy a franciák útálják a reklámot, ha komolyan dolgoz
nak. Épen ezért megmagyaráztam, hogy nem propagandát akarok csi
nálni, nem is személyes sorsa iránt érdeklödörn. Csak az igazat akarom
megtudni Franciaországról és a francia kereszténységről.

Leült; beszélgetni kezdtünk. Közben a kis apostolcsoport többi tagja
is megérkezett. Míndnyájan fáradtak voltak, de szemükben különös fény
csillogott. Egyszerüek voltak és komolyak. Torkomon akadtak a kér
dések; ezt az egyetlent tudtam kimondani: ki főz rájuk? Nem kiváncsi
ságból kérdeztem. hanem azért, mert úgy éreztem, kérdezősködés helyett
egyetlen feladatom most: megfőzní a vacsorájukat.

. Öten voltak, két dominikánus, három világi pap. Ez míndenesetre
újdonság volt; hiszen azelőtt úgy hírlett, szerzetesek és világi papok nem
férnek meg együtt. ök viszont évek óta egymás mellett éltek, s nem
volt köztük semmi különbséq, míndnyájan egyformán munkások voltak.

.Avval kezdödött, hogya két dominikánus szerzett néhány deszkát
és barakot épített. Megkapták az engedélyt, hogy letegyék szerzetesí ru
hájukat és a kikötőben dolgozhassanak, mínt rakodómunkások. Estén
ként eleinte még vísszatértek a kolostorba, de hamarosan ráeszméltek.
hogy egészen a munkások között kell élniök. Erre is engedélyt kaptak.
Hamarosan teljesen beleilleszkedtek a munkásélet közösségébe. Társaik
tegezik és keresztnevükön szólítják őket, csak az asszonyok hívják néha
a világíakat abbénak. a szerzeteseket meg atyának. A cölibátus kérdése
sokáíg zavaróan hatott, mert a munkások abban a meggyőződésben· él
tek, hogya papok nem veszik komolyan fogadalmukat. De rövidesen be
kellett Iátniok, hogy nagyon is komolyan veszik. És azt is belátták,
hogy aki teljesen papi hivatásának szenteli magát átadni, nem is háza
sodhatik meg.

A legtöbb bajt mindenesetre a pénz okozta. Első teendőjük a stóla-



díjak és a templomi gyüjtések megszüntetése volt. A munkások azt állí
tották, a papok abból élnek, amit a templomban gyüjtenek. Ezért tehát
perselyt tettek a templom kapuja mellé s abba mindenki annyit tett,
amennyit akart; ők pedig abból éltek, amit a munkájukkal kerestek.
Környezetük magatartása nyomban megváltozott. A gúnyolódás meg
szünt, barátságos tisztelet és bizonyos csodálat váltotta fel. Kik ezek az
emberek? - kérdezték a munkások. Olyanok, mint a többi, munka után
bevásárolnak, az udvar vízcsapjánál megtöltik vödrüket, kiürítik a sze
métládát és vadásznak a nyomortanyákon elkerülhetetlen po1oskákra.
Amijük van, készséggel megosztják munkástársaíkkal, maguk között
pedig teljes vagyonközösségben élnek. Ha valamire szükséqük van, szó
nélkül veszik ki egymás zsebéből a pénzt. Mint munkások pedig váll
vetve kűzdenek munkástársaíkkal a' proletáriátus sorsának megjavítá
sáért.

A város lakói pedig felfedezik a katolicizmust, a templomot, a li
turgiát, az Istent. Ha keresztelő vagy házasság megy végbe a templom
ban, órákhosszat beszélgetnek róla, megvitatják egyes részleteit, a szer
tartást, a pap szavait, mozdulataít. De azelőtt a papban automatát lát
tak, aki pénzért végzi a dolgát, most pedig mint barátaikat figyelik őket

és már tudják, hogy minden szónak, minden mozdulatnak értelme van.
Régen nem fordult elő ezerr a vidéken, hogy egy szerzetes polgárokkal
beszélgessen az utcán. De most minduntalan előfordul, hogya. kis mun
kasházak elé kitesznek két széket s az arra vetődő szerzetest maguk
mellé ültetik, hogy beszélqessenek vele. Persze csak szombaton litánia
és vasárnap míse után, mert csak akkor van szabadidejük. És csak ak
kor látszik. hogy akivel beszélqetnek, az pap; mert egyébként. mintha
csak két munkás ülne a kapu előtt: egyforma a ruhájuk, egyformán kér
ges a tenyerük. És ki hallott arról, hogy egy pap kávéházban vitatkozik
a munkásokkal az evangéliumról? És ki látott bányamunkásokat a tár
nában, akik délben egy 'percre leteszik a csákányt és elmondják az Úr
angyalát? Mert most már nagyobb munkáscsoportok is így tesznek.
nemcsak az Isten szolgálatára szantelt "bányászok".

Amint itt ülünk a nyomorúságos munkásszobában, az egyik "ra
kodómunkás" csendben beszélni kezd a pipája mellett:

- Itt még jó. mert itt van templom. De voltam én már bányavidé
ken is, ahol még csak kápolnánk sem volt, odahaza miséztünk a szo
bánkban. Egyik nap épen hazajöttem az éjszakai munkából: bánatosan
láttam, hogy aznap alighanem elmarad a szentmise; rajtam kívül senki
nem volt a környéken. De egyszerre nyílt az ajtó s egy szurtos kisfiú
jött be. Nem látogatnék-e meg ,egy beteg öregasszonyt a közelben? 
kérdezte félénken. - De mennyíre meglátogatom!- felelt em. - És mi
lenne. ha ott míséznék is? A fiú szabadkozott, hogy nem lehet, még nincs
kitakaritva. Hát aztán? Majd rendet rakunk. A kicsi előre szaladt. s mire
megérkeztem, már az összes szomszédok összegyűltek s olyan naqytaka
rítást rendeztek. mintha legalább is a köztársasági elnököt várnák. A be
teg öregasszony. pedig csaknem belehalt a nagy örömbe. Amikorra fel
állítottam a hordozható oltárt, már a lépcsőház is zsúfolásig megtelt
emberekkel. Ez volt talán életem legszebb mísé]e, pedig még csak nem
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is szobában, hanem konyhában. mondtam, ahol a beteg asszon1(on kívül
még hatan laktak. Attól kezdve minden vasárnap el kellett mennem
mísézní.

Hanem a legcsodálatosabb mísének én magam voltam szemtanuja
néhány nappal később, egy munkás konyhájában. Vagy huszan voltunk
ott, a tűzhelyen főtt a vacsora. Este hét óra volt munka után. Nyílt az
ajtó " az egyik világi pap lépett be, a megszokott munkásruhájában.
Úgy. hatott, mint egy fiatal paraszt (az volt), és olyan szívélyes volt.
mint egy barátságos gyári munkás (mert az is volt) .. Barna ruháját és
világoskék sálját előtte való nap kapta ajándékba. A ruha kissé lötyö
gött rajta, de a szakadásokat valaki gondosan megvarrta. Kezetfogott
rníndnyájunkkal és bement a szornszédos szebába.

Pár perc múlva kinyílt az ajtó; az abbé míseruhában állt a küszö
bön. Időközben elkészítettük az oltárt a konyhaasztalon. félkörbe kö
rülálltak vés megkezdődött a mise, Az abbé velünk szemben mísézett.
Franciául válaszoltunk míndnyájan, csak a kánont mondtuk latinul. Evan
gélium után így kezdte a szentbeszédet: "Nos, mít szóltok hozzá" 
és mi hozzászóltunk. Beszélgetünk, amíg csaki mindnyájan meg nem ér
tettük Krisztus szavait úgy, ahogy az abbé értette öket. Felajánlásnál
míndenkí, aki áldozni akart, kivett egy dobozból egy ostyát és a pate
nára helyezte. Az élőkről és holtakról szóló megemlékezést hangosan
franciául mondtuk, és mindenki elmondta a neveket is, akikről megem
lékezett. Az áldozásnál valahogy még jobban éreztük Isten közelséqét,
hiszen magunk tettük az oltárra a kenyeret. he, míssa est és áldás kö
zött csendesen megkérdezte a mísézö pap: "Mi lenne, ha énekelnénk
egyet?': Becsuktuk a míssalekat és elénekeltünk egy Mária-éneket.

Mialatt az abbé levetkőzött, összeraktuk az oltárt, azután a házíak
ugyanazon az asztalon megterítettek vacsorára. Mindenki jókedvű volt.
Tovább beszélgettünk az aznapi evangéliumról. fu egyáltalában nem
csodálkoztam. amikor búcsúzásnál ,az abbé közölte velem, hogy aznap
jelentkezett nála tíz fiatal munkás azza! a kívánsággal, juttassa be öket
a szemínáríumba, rnert szakmajuk mellett a papságot is ki akarják
tanulni.

Ez az, amit "eleven Franciaországnak" neveznek.
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KÖNYVEK

SZEGÉNYEK RózsAI
Kassák Lajos új versei. (Uj Idők. 1949.)

..Az ember egyszerűen és közvétlenül kimond valamit. mert úgy· van és
nem lehet máskép: valamit. amit tíz évvel előbb verejtékezve és kűszködve prö
hált kifejezní és nem sikerűlt. Azt hiszem, ez a költői fejlődés" - mondta egy
szer Kassák,

Sokféle nézet és vélemény forog nálunk Kassákröl, s nem ís míndíg ugyan
azt 'az- arcát vetik föl a róla való viták, hiszen költészete nagyon sok egy
mástól izgalmasan 'eltérő frázíson át jutott el odáig. hogy ma elmondhatjuk róla:
megalkotta a magyar szabad-verset s ezzel hatalmas lehetőségeket nyitott .meq
új költészetünk előtt. Az a költő. aki a ..Szegények rözsál'l-ban meqszólal, osz
tályozhatatlan és besorolhatatlan. irodalmunk és költészetünk valamennyi ísko
lájátöl ideqen, magábanálló egyéniség marad.

Mi adja Kassák költészetének ezt a ritka újdonságot. melyet csak korszakos
költő teremthet meg? Úgy gondolom. megokolt dolog a kritikai vizsgálódást a
Kassak-féle versforma ízületein kezdeni. Anyelvűnkben használatos verselési
formák - hiszen ez már az egész' XX; századi magyar költészeten érződik 
jóformán a végső lebetőségig fíncmodtak: ami elmondható volt ezen a nyelven.
magyaros. nyugateurópai formában. az mind meqszölalt . a leqkultúráltabb és
végsőkig cizelált módon, Éppen ennek a. formai túltökéletesedésnek vádja éri
leggyakrabban az új magyar költőnemzedéket. A versformáken belűl alkalmaz

. ható bravúrok annyira készenkapottak. a vers külsö képe annyira nyomasztó
örökségként száll az új magyar költökre. hogy indulásukkor éppen ellenkező

nehézségekkel kell meqküzdeníök, mint a modern magyar költészetet megteremtő

XVIII.-XIX. századforduló nemzedékének. A túltökéletesedett verselési hagyo
mányoktól való szabadulás vágya nem mai keletű: -leqnaqyobb nyelvi ötvös
művészeínk, Babits. Kosztolányi is kísérletet tesznek már új lehetőségek meg
teremtésére. Kosztolányi él rímes szabadvers felé találja meg a kitörés útját s
lirai életművének aliqhanern legjavát ebben a formában írja. Babíts a lelkí
vílágához közelálló klasszikus verselést próbálja föloldani s közben olyan re
mekművel ajándékozza meq Iíránkat, rnint a "Mint különös hírmondó". Ezt az
utat választja Füst Mílán is. Babitsnal is következetesebben s egész költészetét
ebben az irányban építve ki. - Kassák forradalmi tüze minden hagyomány lehe
tőségét elveti s a szabadon kitörő indulatok öntörvényü, látszólagos kötetlen-'
ségében mindíg új gátakat építő és átívelő formáját valósítja meg él beszélt
magyar nyelv lélekzetvételének törvényei szerint. Törvényt mondtunk, de olyan
öntudatlan életritmusra gondolunk. amely maqában a lélekzésben adva van, s
következik belőle. hogy a beszéd szólamaí, az eqylélekzetre mondott szintaq
matikus egységek nyilvánvalóan a belső indulat hevesséqe szerint kovácsolód
nak a maguk mödján egyszeri orqanizmussá. Kassák költészete a magyar élő

beszéd talajában gyökerezik.
Ez a költészet azonban nem volt mindig ilyen, Az ifjúkor forradalmi tüzé

ben fogant versek első törekvése. már a külsö megjelenésében is. a tagadás volt:
tagadása egy kornak. egy világnak. tudatos és merész szembevágás míndennel,
amí. akkor meqszokott, törvényszerű. A weimari korszak valamennyi izrnusát
átvette és maga is folytatta. Sokszor csak magáért az újításért. Ezek az egy
mást váltó irányzatok elhullottak. első rohamcsapataiként az önmaqát megújí
tani kívánó európai rnűvészetnek. Nyomtalan azonban egyik sem maradt. Esz-
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tétikailag kifogásolhatók Kassák Lajos korai versei: de soha egyetlen dogma
tikus esztétíkát sem kivánt kíeléqítení. Am az önmagát rendre átformáló lélek
nyugtalanságával, ha valamennyi bőrét levedlette is ez a költészet, mindenből

maqábaszivott, meqörzött valamit - s az iqazí, hivatott költö csalhatatlan
ösztönével éppen a legjavát, a valódi értelmét minden torzzá sikerült törekvés
nek. Lassú. nehéz érés volt - de új kötetében bö aratását találjuk.

A keményhanqú, kíáltószavú Kassák megnyugodott. hangja immár nem éles,
de öblös, szava nem harsog, de zeng, mondanivalója nem vádol. de számba
vesz. A "Szegények rózsái" klasszikus költöt árul el: a lázadások végtelen során
át önmaqához hazatalált. minden sallangját lemetszett költészet ez, magasztos
és komoly revelációja egy' életnek, melyben ember és költő soha nem vált el
egymástól. Mélyséqesen, részvétteljesen emberi líra, a tisztaságfönségével áradó:

Súlyos emlékei szívemnek s ó, te fényeket s dalokat szülö nap
amint lángolsz és szállsz egyre feljebb a hajnali rózsaszín fodrai közt

Persze, ha hangütésében tisztult. mélyült is ez a líra, eredeti keménységét.
Iérfiassáqát meqőrízte, Új könyvének nyitányában az elmúlt keserves esztendők

emlékei közül emelkedik ki a fölszabadulás élményében önmagára talált költő:

Míelött a szabadság gyümölcseit ízlelném
verseim ekéje újra szántja a földet
ez az a rét. hol a rontás virágai nyilnak
s a holt katona szeruét kiássa a holló,

A mélyértelmü intonáció azonban ilyen befejezesbe torkollik:

Ahelyett hogy pihennék. végzem kiosztott munkám
egy sose látott csillag qyözelmem igéri
s mig drága neved gyöngykerek betűit pergetem
új vágyaink indáí kúsznak a magasba.

Az átélt valóság talajából nőttek ki ezek a költemények, de a nagy
levegőjű. szélestávlatú líra érzékentúli metalizikumáig jutnak el. Ez a határ
talanság valóban a szabadversben érződik leqteljesebben. És nem utolsó sor
ban ez az oka annak, hogy Kassák szerves és természetes kifejezési módja a
szabadvers. Az előbb nyelvi szempontból vizsgáltuk ezt a formát - próbál
junk továbbmenni. Mílyen értelmet kap Kassák kezében a kötetlenség tör
vénye szerint fölépitett költemény, s mi ez a törvény? A pontos ritmusú,
rimképlettel kicövekelt strofaszerkezetű vers előre megadott. kitöltendő keret
- mondja Kassák, (Ezzel persze semmiesetre sem akar peqioratív értelmet adni
a kötött versnek, csupán a költő szabadságának eqyfaíta korlátozását érti
rajta.] A probléma: a szabadsáqqal való élni tudás. Kassák nem mond le róla.
hogy kijelöletlen mezön induljon el s maga szabja meg versének eredő és vég
pontját. Ezt a pontot pedig - mint versei tanítják. - nem jelentheti számára
előre megszabott rím- vagy ütem szabály. A széles szárnycsapású, nagysodrú
költeménytől a fuvallatszerüen könnyed. apró lírai impresszióiq, maga alkotja
meg versének egyetlen lehető keretét.

A Ieqkézhezállöbb ellenvetés ezzel a költészettel szemben az, hogyalap·
jaiban más, mint a köztudatban élő verskénzet A Kassak-vers nem kapasz
kodik meg szöveqének ritmizált és rímes fooódzóival emlékezetünkben. jóval
nehezebb visszaidéznünk s egész mondanívalötával inen Gyakran az emelke
dett próza felé tendál, Nem lebecsülendő érvelés! Különös mödon, paradox
valami az is, hogy ez a költészet félreismerhetetlenül közösséqí, alapjában
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szocíálís emberi érzésből fakadt. S talán épp azért, mert a szíven kivül a
józan emberi belátásta appellál, kerüli azokat a zenei hatásokat. rneíyek az
értelmet elzsonqítják s a versnek hovatovább már csak muzsíkáló szöveq
szerüségét hangsúlyozzák. Kassákot nem lehet skandální. Versében a zenei
hatások fölé emelkedik éi képszerűség, s elsődleges közölni- és közvetítení
valója: a gondolat. S hogy, mennyire fölér Kassák képi látása a zenei hatá
sokkal. azt bőven illusztrálja uj kötetének egyik remeke. az ..Egy szebrász
nak'" cirnü. Alljon itt mutatóul néhány sor belőle:

Hullámok torlódnak és fáklyák lobognak benned
miközben egy gyermek álarca mögül
leszúrod a boszorkányt, aki az anyag mélyére rejtőzött

akár egy hídkovács szétzúzod az idegen erő

ellenállását s mi láthatjuk, a rnély sebből

egy alak lép elő. egy asszony vagy egy férfi
a te álmai d kegyetlenül szép valósáqa,
dombjain és völgyein a te ujjad nyomaival.

S a képek továbbhömpölyöqnek, végig az egész köteten. a látvány hite
les erejével. Zászlók lobognak. férfiak és asszonyok eleven, reális alakja lép
elő a sorokból. a háboru borzalmai. az elhullö katonák. de mellettük már a
keményizmú. építő munkások is megjelennek. De ez csak egyik arca a köl-'
tőnek: a mindnyájunk felé forduló. velünk-egy•. nemesen kemény férfiarc.
Egyetlen bátor és változhatatlan magatartás jellemzi első megjelent írásaitól
a mai napig. Szocialízmusán, emberségén, kíállásán az üldöztetés éppoly ke
véssé változtathatott. mint a siker vagy balsiker, elismerés vagy aqyonhall
gatás. ..Egy sose látott csillag győzelmem ígéri" - írta s kevés költő lehet
ilyen biztos győzelmében, Ha ezt ai új verseskönyvet egyetlen szöval jelle
mezhetném, ezt a szót választanám: teljesség. Mert mindaz meqszólal benne.
ami az élet hangján kífejeződhetik. Kassák fiatalabb sok ma induló költőnk

nél: ezt bizonyítja, hogy mindenre van szeme és hangja. A kötet szerelmea
versei az érett .férfi erejét példáZZák s valamit. ami még ennél is több: az
erő' gyöngédségét.

Tíz éve. hogy kinyitottam egy ajtót
S te ott-álltál mögötte a fényben ...

Ó szerelern milyen szesszel itattál meg engem,
Ó szerelern böntönbezárnak a te karjaid.
Ó szerelern egy kép csúnya vagy te és gyönyörű.

Ó szerelern éltakarom előtted az arcom."

Miattad érkeztem a földre', eqyedül te miattad
a fény feléd vonz. a szél feléd sodor, az eső feléd mos
hozzádvezető út verseim ezer lépcsőfoka is ...

S mindez együtt. a ritkán sikerülő nagy vers orebesterében. a ..Szerelern"
címűben.

Másik nagy Ihletője a táji szépséq:

Ha vannak még szárnyaid lélek
tárd kl e szép augusztusi hajnalen
Badacsony szőlöskertjeiből

kel kl a nap s a tóra száll énekelve.
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így bomlanak ki előttünk a tájak. évszakok. kertek és mezök, mínd, mind .
a természetbevetett ember szabadságának, boldogságának, elmúlásának. vagy
szomorúságának hordozöíként,

A ..Szegények rózsai" eddigi tetőpontját jelenti Kassák Iírájának. A nagy
költészet ritkán. megcsapó hegyi levegője árad belőle. verseiben megvalósítja
mindazt, ami ígéret volt a .fiatal Kassakban - és mégis több ez a kötet. mint
összefoglalás és betetőzés. Új sztn keveredik az eddigiekhez: a rnaqábamélyülö
lélek távolabbra pillant. Sejtelrnes, balladaszerű költeményekkel találkozunk 
félálomból. titokból szött, megkapó szimbolikájú versekkel. Néhány sor mínd
egyik. de beleívódnak a lélekbe, megmagyarázhatatlan szomorúságot hagynak
maguk 'után s hiába is próbálnők megfejteni őket. hiszen egy művész lelkének
félsötétjében születtek, ritka ajándékakép a pillanatnak. Ebből a fajtából való
a ..Magány". .Keserqö", .Kék-arany", ..Sötétben" II talán legmegrázóbb: 
"A tegnap":'

Nem gubbaszt már
ablakom előtt

a mély pocsolya.

Éjszakákon át
féltem tőle

amint egy vénasszony szemével
nézett rám s azt mondta
maqábafullaszt engem is
ha megíszom egy pohár bort,

Olyan volt. mint a SŰfÚ vér
mint a' tükör hátlapja
hajnalra pedig elszállt
mint egy fekete holló
vagy kíítták a fény madarai.

Kassák új verseskönyvének legmagasabb pontját érezzük ezekben a ver
sekben, mert továbbmutatnak, bizonyítva. hogy még, míndig tovább crík és
fejlődik. vándorutakra készül, ismeretlen. meghódításra váró magaslatok felé.

VidOt' Miklós

LATOMAS ÉS INDULAT A
MűVÉSZETBEN. Füst Milán esz
tétikai előadásai. - Egyetemi Nyom
da. 1948.

Mint mikor valaki orgonán impro
vizál, felhangzik a téma. - jelen eset
ben talán ebben a Ioqalmazásban: a
művészí alkotás lényeqe a látomás és
az indulat, - s ez a téma visszatér,
új variációkban, újabb és' újabb hang
nemekben. és fekvésekben. új és új
ellenpontok fényében. úgyhogy egé
szen mélyen belénkröqzödik. De a
kíséretben állandóan bukkannak fel
kisebb-nagyobb melléktémák, melyek
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néha még a vezetést is átveszik. Igy
sorban hallunk arról, hogy a műalko

tás legyen életteljes, szemléletes. érde
kes. legyen számunkra mindig friss éli
új. indítsa meg bennünk is az indula
tok katarzist hozó áradását, és így
tovább. És egyre áradnak a művész

gazdag fantázíájaból az érdekesnél ér,
dekesebb dallamok. hol nagyobb lélek
zetüek, hol apró forgácsok. Ezek egy
részével, ha éppen kedve tartja. hasz
szabban foglalkozik. kicsit szétszedí,
kibontja öket. niásokat pedig rögtön
elejt. míhelyt felbukkantak. Míért? A2
alkotó müvésztöl hiába kérnénk szá-



mon okokat: abszolút út a maga te
rületén. Azt is hiába' kérdeznénk. hogy
az esztétikék tengeréből miért ezt vagy
azt az elméletet vagy meqhatározást
vette elő: a művész nem indokol, s mi
vagy elíoqadjuk, vagy nem. de hasz
talan vitatkoznánk vele.

Az iró maga is elismeri. hogy ko
moly nehézséget jelentett számára ez
a gazdagon. beláthatatlanul áradó
anyag: .... , sok mondanívalöm volt.
oly sok, bogy míhelyt felidéztem őket,

majd elsodortak áradatukkal". A meg
szabott rövid előkészületi idő alatt
azonban nem gondolhatott rendszere
zésre s abban bizott, lényegés derini
cíóí majd csak kitisztulnak valahogy
mondanívalöjának áradatából. Csak
hogy, sajnos, sok homályos pont ma
radt. sok ki nem eléqítő felelet, fon
tosabb. jelentéktelenebb kérdésekben
egyaránt. Igy például ilyen lényeges
kérdésben is: rni az indulat? Bevallja.
hogy ezt a fogalmat nem tudja meg
határozni. ahogy nem tudja az emberi
lét más alapvető mozzanatait sem. De
úgy érezzük. mintha túlságosan sietett
volna letenni a fegyvert. Talán job
ban kellett volna törekednie. hogy
megközelítéssel. leíró jellemzéssel. a
határok tisztázásával tisztább képet
adiori róla. Úgy tűnik ugyanis. az ő

indulat-fogalma nem azonos az ugyan
ezzel a szöval jelölt pszichológiai fo
galommal. Inkább talán az ihlet lelki
feltételeit. vagy méginkább a müalko
tást létrehozó. a művészt munkára
ösztönző. érzelmi jellegű lelki erőt

jelenti.
Mível ebben a spontán áradásban

kompoztcíóról, arányosításról alig le
het szó, - hiszen az egész művet in
kább csak a lelkesedés ereje tartja ösz
sze. - előfordulnak kisebb-nagyobb
aránvtalansáook is. Az előszóban ezt
a célt tűzte ki: ..... igyekeztem a mű

alkotást rnint jelenséget eqészébcn,
vaqvis minden bonyolultságában s
míndabböl a szempontból vizsgálat alá
venni. amelyre életem során figyelmem
kapacitása képesített: tehát úgy böl
cseleti és loqikai, mint lélektani. de
élettani szemnontokból is". Altalában
és egészében valósáqqá is vált ez a

terv. De nem qondolnám, hogy a böl
cseletnek például aránylag annyival
kevesebb mondanivalója ,lehetne az
esztétika számára. amennyivel itt le
maradnak szempontjai a lélektani
szempontok mögött. Mert a pszícholó
gizálás határozottan uralkodik. Úgy
érezzük. ez az esztétika túlságosan'
szubjektiv, abban az értelemben. hogy
többet foglalkozik az író alanyi adott
ságaival (milyennek kell lennie. ho
gyan kell néznie. látnia, alkotnia•. hogy
jó müvet hozzon létre). s kevéssé ér
dekli az. hogy a szépséq objektive
hogy van adva a műben, mi teszi
széppé, esztétíkumrná az alkotást. De
még kevésbbé érthetünk egyet azzal az
aránytalansággal. hogy a müvészet
társadalmi gyökereivel. ösztönzőivel és
akadályaival. hátterével csak az utó
hangban foglalkozik. s ott is csak
egyetlen aktuális kérdésre szükítve a
témát.

Igy azután a rnűben nem el
vont elméletet kapunk. söt az rro
szándékai ellenére nem is a gyakorlat
teljes feltárását és világos leírását
kapjuk. hanem inkább egy új művet

a többi művekröl, S kénytelenek va
gyunk beismerni. hogy az író épp úgy
részese a művész-esztéták immanens
tragédiájának, mint annyian mások
előtte és valószinűleg utána is. Magá
ról is írta e sorokat: ..A művészek. ..
javarészt vajmi kevéssé képesek a
szabályalkotásra. esztétikáik inkább az
indulat ditirambusainak. elfogultságuk
indulatszavainak. mint a tiszta érte
lem meghatározásainak gyüjteményei."
Mégis van itt más is, mint az indulat
ditirambusa: néha úgy érezzük, mintha
az író túlságosan ráhagyatkozott volna
a szabad asszociácíók, meghökkenő

kapcsolatok felé vonzó hajlandósáqá
nak.

Azért ez a könyv mégis leköti az
olvasót. elsősorban azzal. amiről az
előszóban meg is emlékezik: ..... ha
lesz is felfogásukban. érzésűkben. vagy
indulataikban (t. i. az olvasókéban)
olyasmi, ami majd e könyv ellen fogja
hangolni öket. - egy pontban mi ok
vetlenül egyet fogunk érteni és érezni
s ez: a művészet szeretete. Hogy én
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mindennél jobban szeréttem a muve
szeteket. talán egész életem is tanu
sitja ... " Ez az ösztönös mélységekből

feltörő szeretet bámulatosan megélesi
tette az író szemét, szinte tévedhetet
lenné tette ítéletét. Elsősorban abban,
hogy biztos intuícióval, határozott kéz
-zel tudja kiragadni a meqszámiálhatat
lan esztétikai vélemény, nézet és meg
határozás közül azokat. melyek harmó
niában vannak az esztétikai alkotások
belső természetével, melyek teljes mér
tékben biztositani tudják a világ rend
jében az esztétikumnak a neki járó.
elvitathatatlanul előkelő és önálló
helyzetet. S a lobogó szerétet - ez
lenne talán az indulat? - új élet lel
két leheli bele ezekbe a már talán sok
szorosan ismert meqállapításokba.

Ha végiggondoljuk azokat a mozza
natokat. melyekkel az író legjobban le
tudott nyüqözni, legtöbb örömet tudott
okozni. arra a íJondolatra kell ébred
nünk: talán helyénvalöbb. egyéniségé
hez hivebb lett volna, ha elveti a kö
tött. tudományos ízű, de uqynnakkor
népszerűsítésre törekvő formát. Többet
adhatott. jobban a miénk lehetett vol
na. ha egészen kötetlenül beszélte
volna el tapasztalatait. élményeit.

Diveld István

A SZABADSÁG úTJA. Hoioerd
Fast regénye. - Révai. 1949.

Amerikának egyik legszínesebb kor
szakáról, Észak és Dél küzdelmének és
a rabszolgafelszabadításnak az idejéről

sok romantikus történetet olvashattunk.
Ez a könyv azonban olyannyira ke
rüli a romantikát. hogy megírásánál a
történelmi hitelesséqű adatoknak szinte
csak dramatizált lefektetéséről beszél
hetünk. Nem is a meseszövés fordula
tossága a fontos benne, hanem a tör
ténelmi hüség; de éppen ez a valóság
igénye teszi érdekessé. A történet még
sem tűnik az események adatszerű fel
tárásának; irói eszközökkellerögzitett
történelmi beszámoló, - dokumentum
regény benyomását kelti.

Amerika hősi korszakának egy rö
vid ideig tartó és elhallgatott szaka
szát eleveníti fel. amikor ..a néger,
mint szabad ember ... a déli szegény
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fehérekkel együttmüködve. saját sor
sát írányitva, szep és igaz és valódi
demokratikus civilizácíót teremtett".

A könyv höse, Gídeon Jackson 
mint az író jelzi is - tipizált alak.
akiben az író Jackson kortársait ol
vasztotta egybe. Ez az alak azonban
míndvéqiq eleven a regény lapjain; bi
valyerős néger rabszolga. gyermekien
tisztalelkű primitív ember. akit népe
beválasztott a konqresszusba. Lassan
mozog a teste is, meg az elméje is.
sokáig mérleqei egy gondolatot. de
amit természetes igazságérzésével meg
ért. azt váltja tettre és nem azt. amire
akár a logika. akár az érdek [ólszá
mító emberei spekulálnak.

A könyv tónusa, a tónus monotö
niája bizonyos balladaszerűséqet rejt
magában. Ez az óriási néger fényes
fekete frakkban. szakadozott, szűk fe
hér ingben, foltos nadrágban jelenik
meg a kongresszus előtt, amelynek
székhelyére gyalog vándorolt fel, a ne
vét is alig tudja leírni. fél az embe
rektől. de ennek ellenére. tiszta és naiv
lelkesedésével lendületesen viszi előre

a törvényhozás ügyet. bár nem áll mö
götte a jogtudomány és körmönfont

. paragrafusok fenséges tornya. Tiszte
letreméltó alakja mellett nevetségessé
válnak a fehér farmerek. akik előbb

mulatnak a volt rabszolgán, majd tűr

hetetlenné akarják tenni helyzetét és
közben sajátmaguk vallanak színt:
ainikor a közben szorgalmasan tanuló
..niggerröl" megvallják egymás közt,
hogy félrevezetni, becsapni nem lehet.
legföljebb csak a Klan törvénye sze
rínt, kiírtani.

Tíz év alatt a felszabadított nége
rek. maguk mellett sorstársaikkal. a
szeqényember-Iehérekkel, megvalósítják
a békés munka feltételeit. Vasutat épí
tenek a mocsarakon át és elhagyott
ültetvényeket tesznek termőfölddé; de
a Klan mindenűtt megakadályozza
munkájukat, szurokba és tollba márt
ják a négerekkel együttmüködö fehére
ket és védtelen asszonyokat. gyermeke
kett gyilkolnak le. A regény legfeszül
tebb lapjai azok. amelyek a Klan
ostromát örökítik meg a Jackson által
meg teremtett kis ültevényes-csoport el-



len, akik szabadságukat fegyverrel vé
dik és elbuknak az igaz ügy védelmé
ben. Ahogy ebben a primitiv és sza
badságáért küzdö népben. vezetőjében

és közös tragédiájukban az igazi hős

alakját fogja meg, azzal túlmutat ön
magán a regény: egyszerűségébenmeg
rázó erejű a Gídeon Jackson sorsa.
azé a feketebőrű férfiúé. aki szívében
szeretettel és megértéssel ment föl a
kongresszusra és haláláig az igaz ügyet
szolgálva válik vértanúvá.

Soós László

VíZöNTö. Kodolányi János regé
nye. - (Szöllösy könyvkiadó. 194:8.)

Kodolányi János ebben a művében

olyan témát dolgozott fel. az ember
történetének homályos távlataíból,
amire talán a meqbotránkozás elkerü
lése végett alkalmazta a mese müfají
megjelölését. Ez a kor eddig csak a
mítoszok, legendák. a napfényre került
ősi városromok és a biblia lapjairól
volt ismert. A különbözö tudomány
ágak érdeklődése a század legfonto
sabb problémái közé' sorolta a múlt
megismerését. Jelenünket jóval meg
előzöen, amikor az európai szemlélet
egyre inkább táguló horizontot kutat
hatott át, új meg új látomásokat sziv
hatott fel müvészetébe és irodalmába.
megismerte az idealizált messzeséqben
ragyogó. örök mértéknek tekintett gö
rög világon túl a mezopotámiai em
bert, akinek tépett lelke, önmagát
kínzó nyugtalansága. amivel a Végzet
arcvonásait kutatta, annyira rokon
volt vele. Megismerte az egyiptomi
embert is. akinek nem volt transzcen
denciája és aki megtalálta a végső ér
telmet a valóság világában és ez a vi
lágkép is visszhangot vert európai. te
hát a benyomásokra olyan fogékony
lelkében. De a többi kultúrákban is
megtalálta más fajú, más világképű test
véreinek hasonló vágyait. minden kul
túrára legerősebben jellemző vonást.
Isten jelenlétének keresését. igazolását,
vagy tagadását.

A régi kultúrák hatása a gondolko
záson túl a művészetekben is jelentke
zett; a képzőművészetben a formák
átalakulását és a két dimenziós látás

alkalmazását jelentette. Az irodalom
ban pedig megjelentek a rendkivüli
felkészültséget és hatalmas meqeleve
nitő erőt kívánó történelmi regények.
Vajjon a multhoz fordulást a fantázia
elszegényedése is támogatta. vagy a
végzetes és vak erők által felkorbá
csolt viharokban tépett ember sorsá
nak megértésére akart analóqíákat?
Ezek olyan kérdések, melyek bárme
lyikére igen lehet a felelet. A rnult
sokszor megdöbbent. hiszen az Alko
tás elnémult és halálba dermedt állo
másait idézi. az egyszerű embernek
pedig az anyagi vágyak hajszolásá
nak oktalanságát bizonyítja. Ami az
elmúlt időből a müemlékek felett ál
lóan tisztán és félelmetesen megma
radt: a léleknek Istenhez emelkedni
akaró tragikus ceremónája, ami annak
idején az ünnep napjának méltósáq
teljes hangulatát fokozta extatikus ör
[önqéssé, hogyemberáldozaton. véren
és kéjen át eljussanak a lélek démo
nikus erőinek legyőzéséig és ezáltal
közelebb lépjenek Istenhez.

Kodolányi János ..Vízöntő" círnű

művében kísérelte meg felidézni az
emberi nem utolsó nagy katasztrófa
ját, a vízözönt és a pusztulással
együttjáró nagy isteni müvet, az új
világnak. a mi világunknak teremté
sét. írói oeuvre-jétől távolesö területen
jelentkezett. amiko!' a sumér kultúra
csodálatos alkotását, a Gílqames-eposzt
a sumér és a babyloni kultúra Krisz
tus előtti kétezer éve elemeivel kever
ve vetítette a ..mese" világába. Ennek
a .miese'I-vílaqnak igazolását. illetve a
vízözön eseményének megtörtént vol
tát Woolley professzor ásatásai tették
át a tudomány viágába. Woolley kl
Llbaídnál megállapította. hogy egy két
és fél rnéter vastag iszapréteg alatt,
ami hatalmas viztömeg Iérakódása Ie
hetett. fejlett civilizációval rendelkező

városok léteztek. Ezekhez a városok
hoz fűződik Kodolányi János riport
szerű elevenséggel és felületességgel
megírt csodálatos története, melyben
időtlen emberek élnek azzal a tudo
mánnyal rendelkezve. amit ma csak
egy-egy ..mahhu" ismer Tibet titokza
tos kolostoraiban, a beláthatatlan indus
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hegycsúcsok oldalában, nyíló barlan
gokban. A könyv egy ember-fajnak. a
hal pikkelyes embernek pusztulását
mondja el. Erre a halpikkelyes emberre
emlékeznek még a babyloni birodalom
papjai is, de magában a Gílqarnes
eposzban is találunk rá utalást.

Talán valóban túlságosan nagy kö
vetelményt támaszthat olyan íróval
szemben egy ilyen kor, aki hajlamos
az erős naturalizrnusra és akiben sok
kal erősebb egy tájhoz. egy néphez
való tartozás élménye, semhogy ki
tudja magát szakitani földhözkötő

erejéből. Nehéz ilyen lelkiséggel elia
lálni az emberi nem legdrámaibb feje
zetéhez és kifejezni a Sorsba és a
Végzetbe kapaszkodó ember ünnepé
lyes, alázatos és dühödten vad hitét,
amivel égre szegzett tekintetét meg
acélozta, hogy végig betöltse megsza
bott szercpét. Nem vollt jogos felhasz
nálnia a semítízált mezopotámíaí mű

veltség elemeit korszakrajzában. Külö
nösen nagy hibának számít az időtlen

ség látszatát keltve, évezredeket és vi
lágtájakat ugorva, más népek vallási
hitéből kölcsön venni. Igy került az
események közé egy sereg kép az inka
kultúrából. Lltnapistím által a hindu
fílozófía jelentkezik. Volt olyan gazdag
és volt olyan bonyolult a sumér val
lás - ha az író ragaszkodik hozzá, -
hogy önmagában kitöltse egy elképzelt
világ eszmei kereteit.

Stílusán, világképén túl, elsősorban

az anakronizmusok ölik meg a ..Viz
öntő" mese-jelleqét: mert tények. még
pedig naturalista-realista módon tények
azok, amiket felhasznál.

Gilgames, a kultúrhérosz akit a su
mér legenda megtestesit, a vízözön
előtti időben az emberi, társadalmi és
biológiai válság mélyen visszhangzó
echöja, de barátján és tarsan keresz
tül megjelenik mellette a pusztuló vi
lág vágyainak pozitív célja is. Enqídu.

a szelid, jóságos vadember boldogan
él a Természettel. az örök baráttal,
de Istár ölelése bűnbe csábitja és az
érzéki vágyak a városba vezetik, ahol
elveszti igazi lényét, az ember önma
gában fellelhető isteni voltát és az
örökkévalösáqot, mert a város civilizá
ciójával az érzéki vágyak Ielkorbá
csolója a kielégülés érzése nékül. En
gidu énje kétfelé válik és már hiába
hallgat rá kétségbeesett órájában, az
Én és a Természet már nem fedik egy
mást, különváltak.

Ezt az alakot olvasztja össze Kodo
lányi Gilqames-szel. A kísérlet rendki
vül érdekes megoldáshoz vezethetne,
de az események kifejtése közben ha
marosan elveszti lába alól az erkölcsi
világrendet és Gilgames sorsa a szürke
városi polgár életévé degradálódik.
Végeredményképen nem is ő a főalak

a történetben, de nem az Utnapistim
sem, aki a sumérsáq Noéja, és nem
lesz kellően maga a vizözön sem az
események központjává. Együtt az
egész riportszerű leírássá válik és meg
sem közelitheti a valóságos dráma
igazi mélységeit. Ennek akadálya az
idő rögzitetlensége is. Az anakroniz
musokba tévedés felhígitja az idő for
máit és belelopja a mű legnagyobb hi-
bájára a jelent is. .

Az emberi nem nem ismerheti meg
magát történelmének ismerete nélkül.
A multnak akár mese formájában való
feldolgozása is örömet jelent az érdek
lődőnek. Sajnos, Kodolányi János ezt
az örömet nem tudja súlyos ellent
mondásaí, tévedései és riportszerű

sége miatt kieléqítení. A könyv az
egyszeru olvasónak tárgyilagos, min
dennapos csoda, a szakértőnek hi
bákkal. kíaknázatlan helyzetekkel teli
leírás, amiből mindenekfelett az az erős

hit hiányzik, amely épen a megköze
líteni akart korban hegyeket volt ké
pes felépítení.

Selmeci Elek

Felelős szerkeszeö és kiadó: Sík Sándor.

21.48548 - "Élet" Irod. és Nyomda Rt. Bp., XI., Bartók Be-út 15. - Igazg.: Laiszky jenö.
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AKatolikus Nöi Szociális és Hitoktatónö Képzö
elméleti és gyakorlati kiképzést ad azoknak. akik a hitoktatást.
szocíálís és karitatív munkát hivatásuknak érzik és ezen a téren

állásokat kívánnak betölteni.

Két tagozata van:

alapképző. melybe 4 középískolát véqzetteket, de csak 18 éven
felüli jelentkezőket vesz fel.

középképző, ahol érettségi. tanítónői. vagy óvónői . oklevéllel
nyerhető felvétel.

Mindkét tagozat tanulmányi ideje 2 év.

Jelentkezési határidő: július 31.

Érdeklődőknek válaszbélyeg ellenében felvilágosítást ad az iskola
igazgatósága

Budapest. XIV•• Thököly~út 67. - Telefon: 296-742.

ARANY EZUST, ÉKSZER
, VÉTEL ELADÁS Kehely, cibórium. szentségtartó______• .;:~.:;'~;::;~::;. nagy választékban

Dr. BAJ M Ó C Z I N é WINTERMANTEL TERéz
Budapest, VII., Rákóczi.út 10. I. 2

H f ' . t'k A N T I C O R S tyúkszemirtóta aj a yu szeme használjon, biztosan elmulasztja.
~ adag Ff S-80

NAG Y DRO G ÉRI A Budapest, VIII. kerület, 16zsef·körút 19.
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