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Néhány évvel ezelőtt egy pá
risi seinház bemutatta Jean
Cocteau egyik darabját, amely
a bírálók szer-int csak azért ké
szült, hogy "elképessze a naiv
közönséget". A színészek szótla
nul mozogtak a szinpadon s
néma taglejtéseiket kórus kí
sérte szöveggel. Beszéltek akkor
a költő szertelenségéröl, aki ez
úttal megint új és merész utat
keresett. És senki sem gondolt
arra - állapítja meg Francesco
di Capua -, hogy a kísérlet
legalább tizenhat századdul
nyúltviassa a szinjátazáe törté
netébe.

Az igazság ugyanis az - fej
ti ki tanulmányában Capua -,
hogy már a császári Róma ide
jében a tragédiákat nem reci
tálták többé, miként a klasszi
kus Athén korában és Róma
köztársasági szakában, hanem
csupán mimelték és táncolták.
A műértő meghatározás is ~z

volt: "saltare tragoediam."
Mindazt, ami a szinpadon ment
végbe, egy szövegmondó, a "no
menclator" világította meg ft
nézők előtt. Részben reeitálta,
részben énekelte azokat a mi
tológiai cselekményeket, ame
lyeket a szmészek hangtalanul
meg-játszottak.

Mindez azonban nem egyAze
rűen csak érdekesség. Mint
Francesco. di Capua kifejti, eh
ből a kivülről magyarázott, sok
ban jelképes némajátékból nőtt
ki csakhamar a keresztény szin
játszás, úgy hogy a keresztény
misztériumjátékok legközvetle
nebb ősét egyenesen ebben a
megnémult antik tragédiában
kell felismernünk. Amire
ngyanis a pogány kultuszok
mezszüntek, a szent zene és a
szent tánc a művészet oly mn-

gaslatára emelkedett, hogy ön
ként kínálkozott az új vallás
szolgálatába állításuk. Igy ami
kor megtiltották az áldozatbe
mutató és szinpadi játékot Di
onysos tiszteletére, a művészí

ékítményeket nehézség nélkül
használhatrák fel arra, hogy vo
lük Krisztus megváltó áldoza
tát és a hívők hódolatát drama
tizálják.
úttörő volt ebben Konstllnti.-

nápoly, az "új Róma". Egyik
patríarchája, a 733-han (',1
hunyt Germanus, a nagy költő
és nagy szent, aki pompás ho
miliáiról és a szeritképek tiszte
letének védelmében kifejtett te
vékenységéről is nevezetes, ma
ga is írt ilyen természetű ver
seket, amelyekhez ugyancsak íj
maga zenét is komponált. Ger
manns öntötte "sequentia"-k for
májába - a bizánci rítusban
"akolutbia" -az evangéliumi
elbeszélést arról, hogy .Jézus
megmosta az apostolok lábát, R

még ő illesztette be ezt drámai
.iel1e/!Ű szertartásként a liturgi-.
ába. Ez a "Niptir" - "Lllvanda"
-, amelyet azóta is mecísmétol
nek évenként az orthodox és II
keleti katolikus egyházakban. A
drámai cselekvés szinte kizáró
lag némajáték: eg-y-két szót vált
csupán Jézus és Péter. pontosan
azokat, amelyeket az evangé
lium tartalmaz, ugyanakkor
azonban a diákonus az antik
"nomenclator" szerenében han
gosan olvassa a híveknek ·az el
beszélő szőveget.

l\Iég teliesebb példa II keresz
tény szinjátszásnak erre az 63
tipusára az II másik dramatizált
szertartás, amely Bizáncban a
VIII. és a IX. század között ala
kult ki. A nagypénteki azerfar
tás, a "Parasceve" ez, amelyben
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'egy 'Pheophanes, Sophronius és
'Theodorus versei és énekei fo
nódnak össze s amelyben a drá
mát a ténykedő papok némajá
téka .és a kórus fejezi ki.

Mind a Parascevét, mind a
Niptirt kiváló művéssí érzékkel
és liturgikus, meg történeti hű
séggel elevenítette fel ta'faly
"Néri Szent Fülöp világi ora
tóriuma" é& a "szent dráma in
tézete" a római Borromini-te,
remben. Nagy kulturális jelen
tősége volt ennek - írja Ca
pua -, mert csak a görög egy
ház e termékein keresztül ért
hetjük meg a latin országokban'
is a keresztény szinjátszás kö
zépkori kibontakozását.

Ismeretes, hogy a korai kő
zépkorban az egyház egysége
testvéri viszonyba vonta a két
ritust, úgyannyira, hogy magá
ban Róma szivében a bizánci
szerzetesek, akiket még III. Ottó
császár' hivott oda, a latin ri
tus hivei előtt végezték szertar
tásaikat. Másfelől a latin litur
gia és egyházi fegyelem olyan
dramatizált szertartásokra kö
telezte a kőzősságet, amelyek
világos megfelelői voltak a bi
zánciaknak, Elég utalni a "Man
datum" liturgikus drámájára,
amelyet egy zsinati határozat,
a VII. századi végén rendelt el,
s amely azóta is megismétlődik
Hzékesegyházainkban a főpapi

szertartásban. Ez a Mandatum
ugyani", latin megfelelője II
Niptirnek.

Egészen bizonyos, hogy a gö
rög Parascevének is meg kellett
lennie a latin megfelelőjénelr,

mert templomainkban és múze
urnainkban remek szobrászati
alkotásokat találunk a XI. és
XII.. századból, amelyek a ke
resztről levételt ábrázolják, és
pedig olyan kivitelben, hogy a
Corpus kiemelhető vagy leold
ható. Pontosan úgy, ahogy szűk

ségep a bizánci szertartáshoz.
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Minthogy pedig Nagypéntek la
tin liturgiája alapvetden eucha
risztikus, csakis arra gondol
hatunk, hogy volt egy dramati
zált szertartás is para-Iiturgfkus
jelleggel. Ez a .szent játék ép
pen, mert nem tartozott bele a
liturgiába, nagyobb művészi
szabadságnak örvendett, s en
nek köszönhetjük, hogy a fenn
maradt töredékek oly sok moz
zanatot és annyira változatosan
jelenítenek meg a Passióra éH
Jézus halálára vonatkozó evan
géliumi elbeszélésekből. Ilyen
például a Máriák a sirnál az
u. n. Officium Sepulcri, a Szűz
Anya siráma, a Plánetus Ma
riae, és It sokféle -Passio, ame
lyet latin nyelven recitált a
papság. Utóbbiak között a leg
hatalmasabb a cassinói, 1150-nél
előbbről, amelyet Inguane:~ fe
dezett fel.

Természetes, hogy az ilyen
para-liturgikus drámai játékok
nem szorttkoztak kizárólag a
Golgota körére. Más evangéli
umi eseményeket is a hívek elé
vittek, mínt az Angyali üdvöz
letet, a Karácsonyt, Vizkeresz
tet, Emmauat, a Mennybemene
telt. S minél gyakoribbak éH
népszerűbben lettek ezek a val
lásos játékok, amelyeket litur
gikus vagy para-liturgikus jel
leggel előbb csak a papság mu
tatott be, annál nyomatékosab
ban ssorgalmazták a hívek, hogy
ők maguk is közreműködhes

senek bennük. S amint engedtek
azután kivánságuknak, válto
zott a nyelv: a latin helyét fi

születő nemzeti nyelvek vették
át, s változott a költői rész is:
a klasszikus gyökerű középkori
rigmusok helyébe a népi ere
detű új versek léptek. A keresz
tény sztujátszás két formája.
egyfelől a papság" másfelől a
nép játéka között művészi te
kintetben az egyetlen kötelék II
zene maradt. Ezt állapítja meg



a szerző legalább is Itáliáról,
ahol a legihletettebb olasz nyel
vű játékok a XIII. század vége
felé keletkeztek. Egy olasz tör
ténész, Lazzarini, legutóbbi le
véltári lelete tanúsítja, hogy
ezeknek a játékoknak kisérő

szövegét még a XV. század má
sodik feléig kórus énekeltez és
pedig kimondottan liturzikus
zene hangjaira.
Feltűnő egyébként - jegyzi

meg ezzel kapcsolatban Fran
cesco di Capua -, hogy Itáliá
ban milyen hamar elszakadt a
vallási ihletésű líra, költészet és
zene a madrigál-formáktól. A
zenei "Ars nova", amely Jézus,
Szűz Mária és a szentek dicső

ségét méltó módon kívánta zen
geni, már azokban az években
bontakozott, amikor Dante írta
"angyali énekeit", amelyekhez
it zenét Casella szerzette.

•
_\ mindig szívesen fogadott

levelek között, amelyek a rova
tunkban tárgyalt kérdéseket
hol helyeslő, hol vitázó formá
ban teszik sz-óvá, volt legutóbb
egy olyan levél is, amelyet kűl

dője, egy dunántúli vegyész
mérnök, csak azért írt nekünk,
hogy felhívja figyelmünket az
egyik hazai szakfolyóirat, a
Magyar Kémikusok Lapja rö
vid közleménvére, amely "Rá
dióaktív szén a régészet és ge
ológia szolgálatában" címmel
látott napvilágot. "Ha jól értet
tem - fűzte hozzá a levélíró --,
ez a vizsgálati mód haszonnal
alkalmazható egyházrégészeti
emlékek és régi biblia-Ieletek
korának pontos meghatározásá
ra is. Akkor pedig gondolom,
ennek az új lehetőségnekés ma
gának az eljárásnak ismertetése
is ugyancsak érdekelné a Vi
gilia olvasóit." Atnéztem tehát
feljegyzéseimet s igyekeztem
utánajárni a dolognak.

Ebben a rovatban is többseör
esett már szó a kozmikus su
garakról. Földünk légkörének
köszönhetjük, hogy ezek a su
garak, amelyek a világűr óriási
messzeségeíből érkeznek, nem
teljes erővel csapódnak le re
ánk. Mert hogy egyébként mek
kora energiát képviselnek, mu
tatja, hogy a légkörhöz érve a
föld fölött szét tudják rombolni
azokat az atomokat, amelyekbe
beleütköznek. s közben olyan
hatásokat idéznek elő, amelyek
felülmúlják mindast, ami az
emberi találékonyságnak sike
rült eddig, beleértve az uráni
um és plutónium láncreakcióit
is. Az összeütközések rádióaktiv
atomokat is termelnek, köztük
rádióaktív szénatomokat. Utób
biak ugyanazokkal a tulajdon
ságokkal rendelkeznek, mint a
közönséges szén, de emellett még
sugarakat is bocsátanak ki.

Ez a rádióaktív szén lassan
ként és folyamatosan átszürem
kedik a légkörön és széndioxíd
alakjában belekerül a szén bi
ológiai körfolyamatába. A kö
zönséges szénnel együtt ezt a
rádióaktiv szenet is magnkba
kebelezik az élőlények - növé
nyek, állatok és az ember - éH
felhasználják szöveteik építésé
hez. Ha egy élőlény elpusztul,
szervezetével együtt felbomla
nak annak szővetei is, a szövo
tekben volt rádióaktív szénato
mokat azonban még évezredek
múlva is észlelni lehet a Geiger
féle számlálókészülék segítségé
vel.

Mint a rádióaktiv atomoknak
általában, a rádióaktiv szénato
moknak is "felezési idejük" van,
ami ez esetben 5680 évet - a
magyar közlemény szerint 5568
évet - jelent. A különősen

hangzó kifejezésen azt kell ér
tenünk, hogy egy rádióaktiv
szénatom sugárzó ereje 5680 év
alatt pontosan a felére csökken;
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II megmaradt rádióaktivitást a
'következő 5680 év megint a fe
lére sűllyeszti, s így megy ez
tovább a kimutatható sugárzó
képesség teljes elenyészéséig. A
felezési idő tartamának ilyetén
meghatározása adott lehetősé
get arra, hogy kiszámíthassuk:
mikor halt el egy élő f.ejU A
sejt halálának ugyanis akkor
tájt kellett beállnía, amikor az
élő sejt utoljára vett fel magá
ba rádióaktiv szenat.

Az említett magyar közle
mény alapján mindezt még az
zal egészíthetem ki, hog-y a
megfigyelések és számítások
szerint a kozmikus sugárzás
üteme az utolsó 30.000 év alatt

.állandónak tekinthető.Minthogy
pedig állandónak vehetjük a
föld szénkészletét is, amelybe a
kozmikus sugarak által létreho
zott rádióaktív szén belekerül,
s uvvauísv állandó üteműnek

II rádióaktív szén fogyását i'l,
ez az utóbbi a szén biológiai
körfolyamatának egyes szaxa
szaiban állandó koncentrációban
van jelen. .n.z egykori élőlény
..-i~gálni kívánt maradványát
tetlát a szűkséghez képest elége
tik, a keletkező széo dioxidot fel
Jogo-iák, megtisztítják és szénné
redukál iák, majd megmérik en
nek rádióaktivitását s II fenti
ek ismeretében elvégzik a szá;
mításokat, Egyelőre 30.000 ~v

annak a kornak határa. amely
ozzel a módszerrel meghatároz
ható. Remélhetjük azonban,
hogy a mérési technika fejlesz
í,t;,,",ével ezt hamarosan ki fog
ják terjeszteni 100-000 évre, s
urryariakkor a hibalehetőség a
2000 évnél fiatalahb leleteknél
nem hRz töbh 5--'0 évnél.

Az ősember művészetének eu
dig ismert első emlékeit a fran
eiaorszás-i Lascauxban ery har
Iansr falai őrzik. A barlang
ef"ykori lakói több olyan álla-

tot lerajzoltak, amelyekre va-
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dásztak és amelyeknek busából
éltek. Van köztük egy mamut is,
amelynek a képe úgy készült,
hogy előbb a körvonalait bele
metszették a kőbe, utána pedig
- nyilván, hogy tartósabb le
gyen - egy darab csonttal,
amely a tűzhelyen megszenese
dett, vastagon kihúzták. A
Geiger-féle számlálóval megál
lapították, hogy az az állat,
amelynek csontját használták,
15.550 évvel ezelőtt pusztult el,
tehát a rajz is hozzávetőleg ak
kor keletkezhetett. Az angliai
Stoneheuge környékén a nagy
sziklatömbökben lyukak van
nak, amelyekbe egy ősi ezertar
tál, meghagyásai szerint égő

fáklyákat hajítottak. A Geiger
féle számlálóval kimutatták,
hogy a szerves maradványok
legalább 4000 évesek.

A magyar közleményből is
ideiktatok két érdekes adatot.
Alaszkában jég között talált ös
bölényhús- és szőrmaradvá

nyokból megállapították, hogy
28.800 éve voltak "mólyhűtött"
állapotban. A flor-idai tőzeg ko
rából arra kell következtetni,
hosrv Floridát 6000 évvel ezelőtt
még tengervíz borította.

Rátérve most már a dolognak
arra a vonatkozására, amely mi
att a levélíró elsőborban fordult
hozzánk, a legnagyobb feltűnést
-- tudomásom szei-int - az a
vizsgálat keltette, amelynek az
1941-hnn fr-lf'edezett Izaiás-köny
vet vetették alá. Némelyek Aa,..
lán emlékeznek rá, hogy a
Szeritföldön ~ Holt-teng-ertől

északra el!Y barlangban több ré
gi kézirat-tekereset találtak. Az
egyik lzaiás próféta jövendö
léseinek teljes, szövegét tartal
mazza. Valameunyi között ezt a
leletet tartottál, kezdettől fogva
a le<J'értékesebbnek. A Szerit
írásbal foglalkozó tudósok
ugyanis mind úgy vélekedtek,
hogy ez a tekercs sokszáz évvel



régibb, mint az Oszövetség ösz
szes egyéb kéziratai, amelyeket
ismerünk: legalább száz évvel
KrisztuA előtt készülhetett, Két
éve azután közvetlen bizonyíté
kot is kapott a bíbliakutatóknak
ez az egyöntetű állásfoglalása.

Azok az ismeretlenek, akik a
kéziratokat elrejtették a bar
langban, a tekercseket előbb

gondosan vászonba göngyölték
és cserépkorsóba dugták. A rá
dióaktiv szén seg-ítségével ennek
II vászonnak életkorát. határoz;
ták meg a fizikusok. Egy kis
darab vásznat hamuvá égettek
-8 ezt a hamut vizsgálták meg II
Geiger-féle készülékkel. A soro
zatosan megismétel- mérések át
lageredménye szerint II vászon
anyagát szolgáltató növények
időszámításunk 33-ik évében
.szüntek meg élni, abban az
esztendőben tehát, amely Krisz
tus keresztrefeszttésének hagyo
mányos dátuma. Maga a kézirat
természetesen még régebbi. Va
laki már fel is vetette a gondo
latot: talán ez volt éppen az a
kézirat, amelyről Szent Lukács
Wh61 evangáIiumának negyedik
fejezetében: "És Jézus Názáret
be méne, hol növekedett vala,
és szokása szer-int beméne szom
bat napon a zsinagógába és röl
álla olvasni. És odaadák neki
lzaiás próféta könyvét."

Ahhoz, amit az lzaiás-könyv
vel kapcsolatban elmondottarn,
a Neue Züricher Nachrichien
egyik közleménye szolgált for
rásul. Megvallom, nem értem,
hogy miért nem magát a te
kereset vizsgálták meg a fizi
lmsok, holott a közlemény sze
rint pergaméntröl van szó, a
pergament pedi!:\' tudvalevően

állati bőr. Az eljárásról s a rá
dióaktiv szén szerepéről azon-

.ban feltehetően hikerült kielé
gítő fogalomhoz jutnunk.

•

Kinek ne jutott volna már
eszébe, vajjon mennyi ideje van
hátra ezen a földön' Mikes Ke
lemenuel szólva: meddig tart a
kenyérrakás. amely számunkra
rendeltetett' Van ugyan az élet
nek egy szakasza, jobbára a 20
és 45 év között, amikor nem
igen gondolunk erre, de azután
minél idősebb lesz az ember,
annál sűrűbben merül fel előtte

a kérdés. Szerencse, hogy biz
tos választ senkitől sem várha
tunk. Ha csak nem szenvedünk
olyan betegségben, amelynek
végzetes lefolyását több-keve
sebb pontossággal ismeri a tu
domány, az elmúlás időpontja
még öreg korunkban is jóté
kony titok.

Valami valószínűséget azon
ban mégis felfed a statisztika,
amelynek az egészségügyi intéz
mények és különösen az életbiz
tosító társaságok adatfelvételei
egyre terjedelmesebb ssámítáai
alapot nyujtanak. Paul D. Gr~
en a szerzője egy ilyenirányá.
újabb dolgozatnak, amely a mi
nap került a kezembe. A szerzö
amerikai megfigyelésekből ln
dul ki és az ottani viszonyokat
tartja szem előtt, úgy hiszem
azonban, hogy megállapításait,
amennyiben helytállók, általá
nosságban is alkalmazhatjuk.

Köztudomású, hogy az átlagos
életkor a mult század vége óta
valamennyi művelt országban
lényegesen meghosszabbodott.
Az Egyeaűlt Allamokban ma 68
év a férfiaknál és 71 év a nők
nél, ami csaknem kétszer any
nyi, m int 1880-ban. Ha tehát
egyformán jó egészségi állapo
tot tételezünk fel, az általában
várható élettartam mindezideig
annál nagyobb, minél később
született az ember. Green erre
vonatkozóan a következő tábl-i
zattal szolgál:
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Szllletcl6i 6V Férfiak Nők

év év
1886-1900 35-40 37-42

év hó év hó
1901-1904 46 6 48 8
1905-1908 48 8 51 5
1909-1912 50 7 54 4
1913--1916 51 8 56 6
1917-1920 52 6 58 5
1921-1m 59 2 61 10
1925-1928 59 5 62 6
1929-1932 59 10 63 2
1933-1936 60 6 64 5

A táblázat 1952-ig megy, mi
kor is a férfiak 65 évet és 11
hónapot, a nők 71 évet és 6 hó
napot remélhetnek. a közbenső

adatokat azonban - tekintet
tel a következőkre - nyugod
tan mellőzhetjük, Eszerint te
hát, hogy mindig konkrét pél
dával is éljünk, Erzsébetnek,
aki 1910-ben született, valőszi

nűsége van arra, hogy 54 éves
és 4 hónapos kora előtt nem fog
meghalni.

Eze·k az életkilátások azon
han, amelyek a születés időpont.

jában állottak fenn, mind '1 fi
vekednek az elért évek előhala

dásával, és pedig a következő

táblázatban foglaltak szerint:
EIBrt életkor :É1ookilá'tis többlete
1-10 év 1 év

10-15 év 2 év
16--20 év 3 év
21~0 év 4 év
31--40 év 5 év
41-50 év 6 év
51--55 év 8 év
56~5 év 9 év

Erzsébet mo ..t 44 éves, a több
let 6 esztendő, remélheti tehát,
hogy 60 év 4 hónapig fog élni.
. A második világháború óta
felfedezett új gyógyszerek és
gyógyító eljárások sok vesze
delmes betegség leküzdését tet
ték lehetövé. Green adatai sze
r-int 6 hónappal vehetjük hosz
szabbra életünket minden esz-
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tendő után, amelyet 1946 óta töl
töttünk el. Erzsébet életkilátása
tehát 3 év hozzáadásával 63 év
4 hÓDjl.pra emelkedik.

Ezek voltak az egyetemes
alaptényezők, amelyek után ra
térhetünk a személyes ténye
zőkre. Ilyen mindenekelőtt a
családi állapot. Házasemberek
általában tovább élnek, mint a
nőtlenek, illetve hajadonok. A
statisztikai felvételek azt mu
tatják, hogy aki elmult 25 éves
é& nem házasodott meg, az az
óta eltelt minden 10 év után
1 évet vonhat le életkilátásából.
Aki viszont megházasodott, az
minden 10 év után nem keve
sebb, mint 5 évet adhat hozzá.
Erzsébet 22 éve él házasságban,
ami után a többlet 11 év; kilá
tása van tehát arra, hogy 74
év 4 hónapig fog élni.

Nem közömbös természetesen
a foglalkozás. Mef','lepő, hogv
Amerikában a lalkészek élettar
tama egy évvel rövidebb, mint
az átlagé. Az orvosok is hama
rabb halnak meg, mint az álta
luk gondozott embertársaik.
Lelkészeknek é& orvosoknak 4
hónaptól 1 évig terjedő időt kell
levonniok életkilátásukból. asze
rint, hogy milyen mártékben
érzik igénybevettnek magukat.
Oktatók, ügyvédek, tisztviselők,
egészségügyi alkalmazottak vi
szont általában 3 évet számít
hatnak hozzá. Ipari munkások
nak, akik már 1940 előtt is dol
goztak, az addig uralkodott
munkaviszonvok miatt munká
ban töltött minden 5 évük
u tán 1 évet kell levonniok. A
mezőgazdaságban dolgozók át
lag 2 év többletet érnek el egész
ségesebb életkörülményeik foly
tán. Erzsébet tisztviselő, életki
látása tehát további 3 év hoz
záadásával 17 év 4 hónapra bő
vül.

A falusi lakosság élettartama
hosszabb, mint a nagyvároaié.



Green számítása szerint azok a
Hem mezőgazdasági foglalkozá
súak, akik falun laknak, 4 év
vel növelhetik életkilátásukat, a
nagyvárosi embereknek viszout
2 évet kell levonniok. Erzsébet
nagyvúrosban lakik és dolgo
zik, életkilátása tehát 75 év 3
hónapra csökken.

Kimondottan jólétben élő em
berek hamarabb halnak meg a
rendesnél, mert kelleténél töb
bet esznek él'> isznak, kevesebbet
alszanak és bizonyos betegsé.
gekre különösen hajlamosak.
Kimondottan rossz viszonyok
között élő emberek il'> hamarabb
halnak meg, mert a silány táp
lálkozás és a meg nem felelő
Jakásviszonyok nagy fokban
gyöngítik ellenállásukat a be
tegségekkel szemben. Mindkét
csoportban - írja Green - át
lag 4 évvel vehetjük rövidebbre
az élettartamot. Minthogy Er~
zsébet egyik csoportba sem tar
tozik, életkilátása változatlan
marad. -,
Kitűnik a statisztikai adatok

ból, hogyatestesebb férfiak 50
%-a, a nők 47%-a idő előtt hal
meg. A fokozott zsírlerakódás
ugyanis magas vérnyomást,
sz ívbetogséget, cukrosodást, epe
bántalmakat vált ki s elősegíti
a rákosodást is. Normálisnak
azt a testsúlyt tekintjük, amely
kilókban megfelel a testmagas
ság egy méteren felüli centimé
tereinek. Aki elmult már 40 éves
- mondja Green -, vonjon le
a testsúly minden 3 kiló ia után
1-1 esztendőt. Erzsébet 165 cen
timéter magas, testsúlya 71 kiló,
életkilátása így 2 esztendő levo
násával 73 év 4 hónapra csök
ken.
Kedvezőtlenül befolyásolja az

élettartamot az alkoholizmus is.
Cukrosodás, magas vérnyomás,
májbaj, ideggyulladás és kösz
vény az italos emberek megsze
kotL~~ségei. Amellett szer-

vezetük nehezebben áll ellent II
lázas betegségeknek, főleg a tü
dőgyulladásnak. Megrögzött al
koholizmus áltag 10 évvel, erős
italfogyasztás átlag 5 évvel rö
viditi meg az életet. Annál, aki

'csak alkalmilag fogyaszt ml~
gyobb mennyiségű szeszt, észre
vehető eltérést az átlagtól nem
úllaníthatunk meg.

Erdekés Greennek az a közlé
se, hogy a szokványos kedély
állapot is nagyban befolyásolja
az élet tartamát. Aki általában
rosszkedvű és sőtétlátó, aki 80
kat zsémbelődik és idegeskedik,
az hamarabb és könnyebben
esik áldozatul olyan testi és lel
ki zavaroknak, amelyek meg
rövidítik az életet. Az ilyen em
ber átlag 5 évvel előbb fejdzi
be földi vándorlását, Az vi
szont, 'aki nyugodt és derűs ke
déllyel dicsekedhetik, az átlag
nál 5 évvel hosszabb életre szá
míthat. Erzsébet éppen eléggé
házsártos ; életkilátása már csak
68 év 4 hónap. .

Nem közömbösek végül a csa
ládi viszonyok sem, amelyek
közt az ember született, Angol
statisztikusok figyelték meg,
hogya sokgyermekes családok
gyermekei, ha már felnőtti3k,
tovább élnek az átlagnál, s ezek
közül is azok élnek legtovább,
akik a szülők házasságának ne
gyedik és nyolcadik éve közt
szűlettek. Utóbbiak 2 év többle
tet remélhetnek. Az egyetlen
gyermekek életkilátása viszont
2 évvel kevesebb az átlagnál.
Erzsébet egyetlen gyermek volt,
így tehát végeredményben 66 év
és 4 hónap az az. idő, amelyet
remélhet.

Green dolgozatát természete
sen csak általános eligazításnak
tekinthetjük ebben a kérdésben.
Ahhoz ugyanis, hogy az efajta
számítgatásoknak komoly elmé
leti értékük is legyen, az adat
felvételeket a tárgyaltakon ld-
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vili sok egyéb mozzanatra is ki
kellene terjeszteni. Gyakorlati
szempontból azonban nyilván
elegendő az eddigi terület is.
Bizonyság erre, hogy az életbiz
tosító társaságok ilyesféle szá
mítások alapján állapítják meg
általános díjtételeiket s nyujta
nak azokból személyi engedmé
nyeket.

*

"A zenének két célja van; elő
ször az, hog'y gyönyörködtesse
az érzéket, amit az összhangza
tos dallam édességével ér el,
másodszor az, hogy érzelmeket
keltsen, vagy felszítsa a szenve
délyt." Bár ez a meghatározás
még a XVIII. században szüle
tett - írj,a Anthon.y Milner a
Tabletben -, a legtöbben alig
hanem egyetértünk vele. Ha
azonban azt kérnék tőlünk, hogy
magyarázsuk meg, mi módon
jut el a zene ezekhez az eredmé
nyekhez, minden bizcnnval
mélyrehatő különbségek adód
nának köztünk már az alapve
tő pontokban is. Mert mi az a
zenei "impulzns", amit lökés
nek, indításnak, vagy ösztdnzés
nek is Iordíthatunk'l Hogyan
érinti a zene a képzeletett Mí
ként hallgatjuk vagy kellene
hallgatnunk a zenét'[ 8 amíg a
multban - mutat rá Milner 
mindezek a- kérdések csupán
akadémikus érdekűek voltak,
ma nagyon is életközelbe kerül
tek. A jelenkori zene alakulása
ugyanis, s mellette annak meg
növekedése, amit "tömeghallga
tőságnak" nevezünk, olyan gyö
keresen megváltoztatta azt a
szerepet, amelyet a zene. visz
kuIturánkban, hogy némelyek
előtt már úgy tűnik fel, mint
ha magának a zenének termé
szete is módosult volna. 8 a
felvetett kérdések senkit nem
gyötörnek annyira. mint éppen
a zeneszerzőt. Ha becsületes

művész, akkor mindenekelőtt

önmagában keU tisztáznia: ki
nek és mivégből dolgozik, majd
ha megtörtént, felelnie keU er
re: mij, akar közölni a zene út
ján s mit fog abból kiérteni a
hallgató1

Nagyjában így fest a háttér,
amely miatt Milner kiemelkedő

jelentőséget tulajdonít két új
zenetudományi műnek, Az egyi
ket Roger Sessions írta a zenei
élményről, különválasztva e
szempontból a szerzőt, az elő

adót és a hallgatót. A másik,
amely a, zene és a képzelet vi
szonyáról szól, Aaron Copland
tollából jelent meg, aki a Har
vard-egyetemen tartott előadá
sait fog-lalta össze.

Copland alapvető tétele, hogy
"a szabadon szárnyaló képzelet
a veleje mindenféle életteljes
zene-alkotásnak és zene-hallga.
tásnak", s kijelenti: "A hallga
táshoz is tehetség kell s mint
minden más tehetséget vagy
lelki adományt, ezt ds különbö
ző mértékben birtokoljuk." Ses
sions viszont "a zenei élmény
egységét" hangsúlyozza. "A
szerzőt, az előadót és a hallga
tót - úgymond - akként te
kinthetjük, mint zenéhez való
viszony három tipusát vagy fo
kozatát. A zenei élmény lénye
gileg oszthatatlan, akár az al
kotás hevében ölt testet, mint a
szerzőnél, akár a már olkészült
zenébe foglaltak újbóli megje
lenítésében, ami tényleges az
előadónál és képzeletbeli a hall
gatónál." Sessions szerint a ,!,e
ne nyersanyaga nem annvrra
hang-ok és ritmusok, mint a
tényleges és képzeletbeli mozrrá
sok és taglejtések emberi tényei.
Egy zenei frázis "az a zenei
rész, amelynek, képletesen
mondva, egyetlen lélekzetre kell
elhanzznía". Az a hujlnm
ugyanis, hogy dallamos ha 11

got hallassunk. megvan mind-



annyiunkban, s nyilván hozzá
kapcsolódik a lélekzés élettani
tényéhez. Melódia iránt való
érzékünk is nagyrészt ebből a
forrásból ered. Ez az oka an
nak, hogy a zene nemcsak
azokra hat, akiknek "zenei hal
lásuk" van, hanern általában
mindenkire.

FigyelemreméItónak találja
Milner a két esztétikus arra vo
natkozó fejtegetéseit, hogy mí
kor beszélhetünk jó előadásról.

"Ha szem előtt tartom azt az
egyszerű tényt, - írja Sessions
- ,hogy a zene mozgásból áll,
amit merész hasonlattal belső
taglejtésnek is nevezhetnénk,
akkor az előadó művész az, aki
nek konkrét formába kell önte
nie a mozgást és taglej tést,
úgy amin t azok a szerző kép
zeletében végbementek. Eköz
ben elkerülhetetlen, hogy erre
a konkrét formára az előadó
személyisége is rá ne nyomja
bélyegét. S minél igazábban
képes az előadó arra, hogy fl

. saját ritmus- és mozgás- érzé
seit belevigye a zenébe, annál
életteljesebb lesz az előadás,

Magától értetődik természete
sen, hogy közben hűnek kell
maradnia a szerző szándékaihoz
is." Copland véleménye ez:
"Semmi sem unalmas-abb, rnint
egy pusztán jól lejátszott elő

adás, jól lejátszott abban az ér
telemben. hogy azon kívül, ami
re az előadó vagy előadók lel
kiismeretesen felkészültek, sem
mi történést sem várhatunk. Ez
már elrontotta nem egy gondos
és kifogástalan előadás minden
örömét. Mintha a művész az
előadás alatt megszünt volna
hallgatni önmagát s egyszerűen

csak kötelességét végezné, nem
pedig darabot játszanék. Az
igazság az, hogy ha a zene hal
lása nem elsősorban magát a
művészt kavarja fel, akkor nem

valószínű, hogya hallgatóságnt
megmozgassa."

Ami napjaink zenei életét il
leti, Copland kifogásolja, hogy
a hangversenyeken mindinkább
eluraIkodnak a régi szerzemé
nyek. Sessions viszont, - úgy
gondolom - helyesen mutat rá
arre, hogy a "jelenkori zene"
tartalmát nem szűkíthetjük le
kizárólag a ma készült zenére,
hanem idetartozik mindaz a ze
ne, amelyet a mai közönség
megért és szívesen fogad. Ma
például sokkal többet játsszák
Haydn és Mozart, Berlioz é!>
Verdi műveit, mint 25 évvel ez
előtt. "A művészd értékek meg
maradnak - írja Sessinns - s
végső elemzésben azonosak az
emberi értékekkel. Azt kell kér
nünk a művésztől, amit az em
beri lényektől általában ké
rünk, s olyan értékekre irányí
tanunk őt, amelyek egyeteme
sen fontosak. Világos persze,
hogy a művészetet csak a vá
ratlan meglátások és eszközök
viszik előbbre, ezeknek értéké
ről. azonban a megjelenés pilla
natában teljes érvényességgel
aligha dönthetünk."

A zene valamit nyilván kife
jez, a nyelvnek egy fajtája, de ez
a valami, amit kifejt, több-e va
lamivel, mint maga a zene'
Emóciót fejez-e ki a zene, vagy
csupán emóciót ébreszt a hall
gatóbanl - teszi fel a kérdést
Milner. Kielégítő választ sze
r-inte csak a zenei élmény fo
galmaival adhatunk. Idézi er
re egy neves modern zeneszer
ző, William Sehumann sorait
is: "Az első követelmény min
den művésszel szemben a zene
területén. hogy virtuóz. zene
hallgató legyen." S. minél in
kább törekszünk mi is erre 
fejezi be Milner --.-:, annál job
ban megértjük, hogy mi fl ze
neművészet.
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