
EGY KIS VALLOMÁS A KÖNYVEKRŐL

I r t a F e r e nc,z y B é n i

Egysze,r beszélgetés közben Németh László bíztatott, ir-iam
meg, mit hogyan olvastam. gyüjts·em őssze tapasztalataimat iro
dalmi befogadó élményeimről. Ez óriási munka Immo. Ha mégis
megpróbálom, hogy valljak irodalmi ismereteim, bánataim, örö
meim felől, akkor Adámon, Éván kell kezdenem.

Az első élmények

Az első irodalmi élmény, amely bizonyára döntő a későbbi
felve-vő képességre, a gyermek imája. Betanult szavak sorát,
utálliamorrdva,azoknlUk értelmét átérezve halkan mondogat
ni, PZ a gy,akorlat me-gelőzi mindnvá.iunknál az olvasást és
mindig me-g fo,gja előzni, akármilyen lehet is idővel a tartalma.
Az első összefüggő mondatokat majdnem minden ember gyermeki
imák formájában tanulja meg. Est.e, 'amikor elmult a nappal ira
ma. a szükségletek, kielég ülések, indulatok harca és regg'e], mikor
folytatódik, vagy mikor ujra dolgozni kezd a test és az akarás,
Lega.lább nálam így volt. És az első nyug-tató, magamba szálló
mondataím magyar imák voltak.

Anyám, laki cseh anyanyelvű és bécsi kultúrájú asszony volt,
magyar imákra tanított először, talán magyar férje kedvéért és
bizonyára tudva, milyen irányító hatásúak lehetnek később ezek
az e-lső mondatok. Tőle- tanultam meg- a betűket és az olvasást is.
Legelső "oh'iasmány,aim" besza.ikózott versek, mégpedig angol
gyermekversek voltak: "LittJe .Iaek Horner - sat in a corner".
Elemi iskolai olvasmányokra viszont eg'yál.talábau nem tudok visz
szaemlékezni. Talán mert szemoperációmmiatt az egész elemi is
kolát elbetogeskedtem vagy elmulasztottam. A nagybányai gim-

-názium első osztályába később "vizsga" alapján vettek fel.
Emlékszem, hogy első önálló olvasmánvom tizenhárom éves

koromban Goethe Faustjának első része volt. Ez óriási hatást tett
rám. Egész,en feldult; másnap az iskolában felálltam a padra és
szóuoki karlendítéssel kijelentettem: mától fo,gva "atheista Via
gyo.k". Ma már nem tudom, hol tanultam ezt a szót s voltaképen
mit is jelenthet ~ Ugyanebben az időben nővéremnek olyan tár
salkodónőféléje volt a szomszéd óvónő szép leánya, laki hosszú
estéken felolvasta neki J ókai és Mikszáth regényeit. Ezekről nin
csen pontos emlékem, azt hiszean, többnyire. nem is nagyon fi
gyeltem oda, de megf'ogott a hangulatuk és elragadott az a hab
zsoló siets.ég, amivel a lányok az események menetét követték. A
következő években - de azután is mindig, amikor anyánkkal él
tünk együtt - anyám esténkint, vagy délután felolvasott ne
künk. Egyik kedvelt könyvünk egy régi német lírai antológia
volt -- nevére nem emlékszem, csak a könyv kedves, csúnya, íz
léstelen. domborúan préseh neogótikus barna fedelére, csikornvás
arany betűire; anyám nagy hevülettel. szepen tudta felolvasni,
Bürrror félig humoros "Der Aht von St.. GaJlen"-jét és erkölcs-
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nemesítő "Lied vom braven Manu't-ját, Később,mikor anyám már
nagyon öreg volt, ha meglátogattam Nagybányán - feledve ai:
időközbeni rajongásainkat Advért vagy Baudelaireért (ezeket meg
bátyám olvasta fel és ,sajM fordításait is elszavalta: Adyt fran
ciára, Baudelairat magyarra fordította; Valér ugyanis versélni
is tudott) - első este, ha kettesben maradtunk, mindiz felolvas
tuk egymásnak Bürger balladá.iát, azaz csak felolvastuk volna,
mert mikor odaértünk, hogya derék disznópásztor megmenti a
kövér apátot a szégyentől és üldözéstől, elesuklett a hangunk a
kibuggyanó könnyekrtől, mosolvogtunk magunkon is, egymáson
is, és a kölcsőnős meg'he.tottsásrbao elmaradt az, utolsó strófa!
Olvastuk Goethe "Gott und die Bajadere"-j ét, Hörderlint és
Nietsche fordításában Giordano Bruno hatalmas ,.Acteon"-iát is.
Gimnáziumi olvasmányaimból csak Arany ,,'l'oJdi"-ja és "Családi
kör"-e fogott meg igazán, A klasszikus latin sajnos, sosem tudott
nálam olvasmánnyá emelkedrri: mire elég érett lettem volna hoz
zá, akkorra már Goethei "Wilhelm Meister"-jétszerettem meg;
sőt már Rousseau vallomásait olvastarn eredetiben akkor. ami
kor a magyar irodalmi órára ,a "Karthausi"-böl, vagy "Fanny
hagvománv.ai't-ból kellett volna készülnöm.

A nagybányai könyvtár

Ma úgy érzem, nagybányai könyvtárunknak sok hiánvosságu,
volt, sok érdekes, talán értékes könyv is volt benne (így az Ezer
egyéjsz,akának e,gy angolból fordított német kiadása, remek angol
f'ametszetű iflusztrációkkal, Millet és mások művei, Indiában vag'y
indiai élmények és vázlatok ulapján készült rajzok után, remek
piros bőrkötésben Flaubert levolezése, Rousseau: Vallomásainak
egy régti, Iametszetekkel gazdagon il.lusztrált kiadása. Stendhal tól
azonban csak az olasz, festészet története és Intim Irásai. a "Vörös
és feketé"-t, meg a "Pármai Certczá't-t csak jóval később olvas
tam - s Balzac is igen gyengén volt képviselve). Te,lje,sen hi ány
zott a régehbi francia irodalom - kivóva Montaisrne-t, Rousseaura
és Voltaire-re, meg Anatole France-rn és csodálatosképen Loti
ra épült nálunk a francia szellem; - ezektől talián minden merr
volt, e'gés,z sorokat töltöttek he könyvtárunkban. Apám
fiatalabb korában ,.felfedezte" Lotit és Íf!:y 'u francia tanulással
kapcsolatban szintc kötelező olvasmányunk volt. Én azonhan ösz
tönsz-erűle-g utáltam ezt a sovinisz-ta snobot a maga hcncosrő. me
lancholikus egncentr'izmusával. Az angol irodalom már tel iesebb
volt, Shakespeare, Milton, (ezen persze sosem tudtam átrúg-ni ma
gam), Byron. Kipling össz-es rnűvei, Sajnos. a Iira majdnem wdr

. szen hiányzott: Wordsworth. Browning, nem is beszélve a rég-ick
ről, mint Chaucert, Spencert, Dormet, Drvdent, Popoot, a mai
napig szinte csak hirből ismerem. Carlyle szerenélt könyvtárunk
han, de nekem túl nehéz volt. Wailter Pater ..'Imnrrinarv por
traits' "<eit apám szerette olvasni, én nem értettem. Diokene Twist
Olivér-le és Copperfield Dávidia a nővérem és felolvasnn:;je sok
könnyhullatásával .Tókai érs Mikszáfh habzsolásának korába tar
tozott.; Piekwíckjót csak jóval később "fedeztem" fe1.

Ma úgy látom, az egyéni "felfedezések" az irodalomhan n ern
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érnek! semmit. Kell az embernek egy bölcs és művelt tanár, .aki
megmondja: ez,t olvasd, ezt egyelőre hagyd, amazt meg egyálta
lán nem érdemes kezedbe venned. Ilyen könyv Babits Irodalom
története. Ezt azonban csak 1939-ben olvastam s azóta vezérem és
irodalmi bibliám, Nagybányai olvasottságomat főként anyám és
bátyám említett felolvasásainak köszönhetern. - ez, pedig nagy
részben angol, vagy német volt, még a közepes vagy lényegtelen
irodalmi "ágyútöltel&" is. Babits tulajdonképen nem fogla}1w
zik az irodalmi "ágyútöltelékkel", vagyis a könyveknek avval a
halmazával. melya feledés tömegairjába hullik, mégha olvasás
közben élvezetet okoz is, mint a ponyva- és dJetektívirodalom. Eb
ből főleg emigrációs éveimben Bécsben. rengeteget olvastam:
Wiallace-i, Oppenheímert, Agatha Christie-t és ki tudja már ki
ket még. Az Arsene Lupin-sorozatot nem nagyon szerettem, sem
a túl romantikus COUa,Il Doyle-t, A detektívregénynek nem sza
bad irodalmi szempontból "jónak" lennie, mert így az olvasó el
veszf.i a szerzővel szemben érzett fölényét vagy megvetését, ami
pedig hozzátartozik a detektívregénv "élve'ze,téhez". Igy Chester
ton: "Egy ember, aki csütörtök volt"-j:a nem igazi detektivre
gény, nem az irrtr.ika, nem a kibogosása érdekes, hiszen abban nem
"derül" ki semmi, szépségét a helyzetek és helyek (lebuj, palota,
pince, park, stb.) pompás képsorozata teszi és a hajsza, amely
a semmibe vész, A detektívregénv-olvasáehoz talám jobban hason
lít az a mohóság, amivel még Nagybánván Bernard Shaw-t ol
vastuk összes előszavaival és előszó-tamulenánvaivalegyiitt. Ssin
te semmíben sem adtunk neki igazat és bosszantott az a sok fel
tűnési viszketeg, öndicséret, politikai nyegIeség és mindent-job
ban-tudás, ami ezekben az előszókban fHI van halmozva, Darabjai
viszont sokszor csakugyan nagyon muhatságosak. Shaw-on kívül
még Nagvbányán sokat olvastunk francia szinpadi szerzőket -
anyám felolvasta az egész Molíére-t s én némi elégtétellel olvas
tam 47-ben vagy 48-ban, milyen óriási sikerrel újították fel .Tou
vet "S(~apin Furfangjai"-t, nekünk már ] 907-ben ez volt a ked
venc Moliere-ünk, (Moliere ott igazán jó, ahol olasz; Moliere da
rabjaiból el lehet képzelrri, milven remek lehetett a commedia
dell'arte.) De körmvű francia színpadi irodalom is volt Nagvbá
nyám - ebből is elég sokat fogyasztottunk - viszont hiányzott
Racine egészen. Corneille egészen. Az utóbbitól mai napig még'
egy sort sem olvastam ; ez a hiatus is nagvbáuyai könyvtárunk
hiányaira vezethető vissza.

~4dy N aJgybányán

A magyar irodalommal és ezbnházi világgal személyes kapcso
latom "boldo,gulrt urfikoromban" annyiban volt, hogy nagybá
tyám. Ferenczy Ferenc - az akkori pesti szinházi társaságok ked
velt "dupla Francsi"-ja -sokrut járt hozzáruk Bánvára és ott
néha Ielolvasott készülő szindarabjaiból, vagy könyveket hozott,
malyeket darabjaihos "tanulmányul" használt. Ezek a könyvek
azonban a népszerű áltudornányból, fejlődéstani ismeretter-iesztő
könyvekből, vagyiörténelmi részlettanulrnánvokból rekrutálód
tak és nem voltak ránk maradandó hatással. Mikor 1910 tájám
a gótikus katedrális óriási hatása alatt ujra kerestem 'az utat
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Isten és a katoldkus egyház; felé, ehHtl2 tőle, a kedveis Feri bá
csitól,aki különben eltökélt istentagadó volt, kaptam szellemi
táplálékot, egy Assis] Szent Ferenc életrajzot (s,:wrzője nevét már
nem tudom, német fordítása volt egy, ha jól emlékszem dán író

. művének) és Voraginói Jakab "Legenda aureáját". Mindkettő

nagy élmény volt számomra és mély hatáét tett rám. Kiss József
és Bródy Sándor is jártak NagybányláJn,az ottani festőkkel íl
lusztráltatták díszes kiadású könyveiket, Mint kisfiú, mindkettő

ről rendkívül ellenszenves benyomást szereetern, Bródy-val szem
ben ez f'elújult, mikor 1919-ben a Kecskeméti Művésztelepen ujra
találkoztunk. Hatvany Lajos akkori felesége, Winsloo Christie te
hetséges szebrász és író volt, vele az első világháború utolsó évei
ben kollegiális alapon nagyon sokat voltam e,gyüt:t, Hatvaaba is
meghívott, ahol Adyval és Schöpflinnel több ízben is taládkoztam.
Apám ---'--- mint Hatvany Lajos is - nagyon "ellene'lte" az olyan
költészetet, melyet "nem ért", tehát míndazt, aminek nincs első
olvasása tökéletesen egyszerű, világos értelme, mindazt, ami fej
törő, rejtett értelmű. Tiltó szava folytán tehát míndez tabu volt
Nagybányán, így a Nyugat egész Irodalma is, rnint szdmbolista,
expressdonista. Ady versed csak apám halála után tartották meg
győzelmes bevonulásukat nagybányai otthonunkba s ez :a há
borúvesztés küszőbén európaszérte lobogó forradalmak és remény
telenül foly tátott offenzivák közt, a távolról hallható ágyúdörgés
tuorajánál nagy hatással volt ránk. Ez vezetett visszia régebbi kö
teteihez, Akkor" a nagy nemzeti katasztrófn közben éreetern ma
g amat először igazán felnőtt tudattal magyarnak és ennek révén
vonzott és hódított meg Marx "Kommunis,ta Manífestuma" , mint
olyan világ-változás reménye, amikor már nem lesz baj, ho~y
elvesztettük oa, háborút, amikor mindenki valóban "világpolgár"
lehet, aminek apám is gondolta magát. Hiszen soviniszta már az
előtt is voltam. Gimnáziumi osztálytársaim közt sok volt a ro
mán, ezekkel a természeteis összetűzések során a magyar dzsentri
és középosztályhoz, tartozó fiúk mellett álltam, igazi barátaim is
ezek köz,t rekrutálódtak. Pedig ezek, ha sokszor könnyen és jól
tanultak is, rettenetesen műveletlenek voltak, ellentétben a zsidó
fiúkkal, ak.ika cionizmussal szlmpa'tizáltak és ,a "Nyugat" ir-o
dalmán forgatták a pad alatt. A 14-els háború végén Pesten Lukács
György és Lesznai Anna társaságával meg-ismerkedve csodálat
tal kellett elismernem n,agy tehetségüket és az enyémnél sokkal
nagyobb olvaaottságukat, Lukács György első felesége, orosz nő.
Liena Grabenko különbenis nagy hatással volt rám. Rendkívül
sokoldalú terheltséggel zenélt, festett, mintázott, filoz.ófiált. Az ő
bíztatására rágtam át magam Kant kőnvvein; a praktikus ész és
az ítélőképesség krHikáját ma is nagyon nagyon szeretem, Filo
zofiai ismertetéseket, történeteket többet is olvaatam, de csak
Kant filozófiáját köveoterm végig a Prolegomenától az Örök bé
kéig. Schopenhauer megvolt Nagvbánván. Ha jól emlékszem, ott
"nézegettem", - anélkül, hogy igazán heleme,rÜltem volna, Spen
eer "First Principles"-ét, de még Jakob Böhme misstíkus, istenes
szóhullámait is.
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A bécsi kör

A bécsi években, szellemileg nagyon kiváló és nálam sokkal
művebtebb társasúgban mozogtam: Wilde .Iancsi volt az, aki a
vele és velem kör-ülbelűl egykorú bécsi műtörténeti társaságba
bevezetett. Von Gergel' figyelmez-tertett J can Paulra, több regényét
olvastam, s ha nem is igazi szűkséglet vagy élmény, mégis
"hasznos" olvasmámy volt. Itt olvastam a kör műtörténeti mun
káit és tanulmányait s rész/vettem néha heves vitákban is. Ak
kor, a huszas évek elején ők miud a "szollemtö1"ténet" alapján áll
tak (melyet Riegel és Dworak a műtörténetre is alkalmazott);
kutatásaikban a "kv,a:litás", tehát az "igazán fenomenális" kérdé
sét eltag'adva a műtörténetet ceg'yenletes hullámzásnak tekintet
ték, melvben nincs fent Út8 lent; voltaképon nincsen tudás, csak
akarat (Riegel "KunstwoUen"-je). Az, egyim véglet! itt 'I'olnai Ká
roly volt, aki ezen az alapon például Breujrhel összes radzaíról
bebizonyítja, hogy teljesen "egyforma értékű" tudates művészi
alkotások. Az, arany középút Swoboda (,,'L'osClanisehe Villen", "Das
Bantisterium in F'Iorcnz"), aki nagyon alapos ernpir-iát végzett új
tertiletoken - és nem igyekezett miridenbe filozófiát vinni, végső
dolgokat. megrnagvarúzn i és apodiktikus dühvel védeni. Ebbe a
társaságba tartozott még Hans Sedlrnavr, akivel igazi barátság'
kötött össze, (ma, a müncheni egyetem műtör-l énész tanára), a szé
lesvállú Ludwig Müntz most a bécei akadémiai képtár igazgató
ja, aki Karl Kraus iráeait erőszakolta rám szelíden, bár nekem
soha nem tetszett B7., a. harcos Imeifista osztrák don Quixote, Otto
Benesch. ma ,az osztrúk állami grafikai gyüjtemény (a híres Al
ber-tina) igazgatója, aki 1919-ben a kommün alatt Pesten volt és
az államosított rnűkincsek katalógusát szer-kesztette 'Wilde .Iános
sal és az, idén nyúron elhalt nnarxista műtörténésszel, Antal Fri
gye.ssel e,g-yütt. Igazán magas sz.invonal ú, rendkívül tevékeny tár
saság volt elz. Korükhöz még' két festő is tartozott, Gerhard

• Frankl és Ernst Böekel, Én mindkettőt jelentős festőnek tartom
és nemcsak hiúságból; mert Frankel egy rézkareban, Böckl pedig
egy szénrajzban "örökítette meg" vouásaimat (utóbbi rajZc azóta
az Albertina tulajdona lett), Nálunk sajnos míndketten teljesen
ismeretlenek

Itt perS7ÁJ szinte kötelező olvasmányok voltak Sigmund
Freud írásai, Krotschmer-alkattani kutatásaí ("Alkat és jeUem"),
így a m űvészetnek a tudománnyal is volt valami kapcsolata, Kö
rülbelül ugyanez a társaság' anyagilag"' támogatta Robert von
Musilt, a kiváló osztrák prózaírát, aki baloldali nézetel miatt
Hitler elől Schweizbe emigrált és 1944-ben ott is halt meg. Re
mek esseéit "Noachl.ass bei Lcbzeiten" (Hazvatékom életemben)
címen adta ki, nagy regényei "Irrungen des Zöglings Thörlen" és
"Der Mann ohne Ei~!"ensehaften" Thomas Mann törekvéseivel ro
konok. Thomae Mann különben nagvon nag-yra tartotta Mmsdlt.
Eleinte, az emigráns magyar írókkal is öSiSiZej árt, Lukáccsal, Ba
lázs Bélával; fany.ar humorú, zárkózott ember volt, akiből tár
saságának nem sok közvetlen haszna és, öröme volt.

Ezek az évek voltak olvasás dolgában leeszorealmasabb és
tudatosabb éveim. Itt olvastam Le Sage "Gil Blas'l-ját Grímmeís
hansen "Simplicius Shnpl lcissimus't-át, Rabelais-t' is. Persze ez
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inkább csak böngészés volt, nem igazi "el"-olva,sás, inkább olyan
kutyaf'uttában való ismerkedés. Megva.llom, olvasmányaimban ál
talában sokkal több az ilyen "kutya-tempó" - megnézni, meg
szagláseni egymást és aztán morogva, v,agy farkcsóválva szétszu
ladni,

Dante, Babits

Ez persze nem igazi megi,smerés.Nagybány:ai köuyvtárunk
ban volt egy mázeás súlyú Doré-illuestrációkkal ékes Dante 
ebből sokat olvasgattam. nézegettem. persze szemteleuül szótár
nélkül, de iglazán végig csak a Paolo és Franeesca ezerelméről
szóló részt olvastam él, Később, 1920 nyarán aztán sokat olvas
gattunk és fel is olvastuk egymásnak Babits Dante-fordítását.
Megérteni mégis csak abból kezdtem igazán Dantét, amit Babits
Lrodalorntörténetéoen ír róla, neki elhiszem, hogy Dante a leg
nagyobb költő ésa Oomediaa legnagyobb költemény - a leg
tudatosabb és a legszebb, Úgy, ahogy Chartres, Rheirns WlJgy a
Notre Dame, - a Iegnagyobb, leg'tudatosabb művészí alkotás. Ahol
mincLen a helyén van, minden értelmes, miuden előre C'\gondolL
A középkori architekturában - vagy ahogy az oroszok ]iovez.ik,
a művészetek ilyen szintézdsében - nincs véletlen. Ezt a művésze
tet az, élmény után - és alatt is - Emile Male "Iconograpllie du
Moyen age" című könyvéből ismertük meg. Mlale fedezeteinek sor
rendjét a mísesaöveg' sorozata szer-int veszi, úgy, ,ahogya kated
rálís szobl1aiaz officium sorrendjében következnek; -- mondiu
Male. Dante valóban építész; de ebbe a templomba csak B'a,lJ,i~s
vezeti beanéltóan az olvasót. Azáltal, hogya, mű alaprajzát, sta
tikáját, miriden forma értelmét megmag-yarázza, az olvasó való
ham megértheti Dante rnűvét, Talán ez az egyetlen olyan műtör

téneti magyarázó bemutatás, melyből az olvusónak igazi haszna
van és amelyannyilia igaz, hogy megdönthetetlen. .

Regények, Swift. Platon

Németh László (gvónásomból oaa olvasó háthatta már, rui Iyeu
önkéntelen tekintélytisztelő vagvok) 'I'olszto.it tartja a legnagyobb
regényírónak. Én erre a kérdésre nem tudok ilyen határozot!
feleletet adni, de művészileg' a kompozicióva koncepció egy~él!'e

és következetes végigvitele dolgáhan mégis Emily Bronte ,,\Vu
thering Heights"-jét gondolom a legnag-yobb regénynek. De ig-az:
az irodalomban nem mindig a "kép"e,g'ysége., 7JM'tsága a d1intő
tényező. Apuleius "Arany szamár" című, regénvót csak 1949 nya
rán olvastam. de az ilyenféle kalandos, regényes, csapongó, vidám
optimdsta regény mint olvasmánytípus mindig nagyon kedvemre
volt (Le Sage - Grimmelshausen). Cervantestől olvastam egy kis
regényt - a címére már nem emlékszem - valami szerelnios
szöktetésről szóló ezer barokk kitalálással gazdag bájos histór.iát.
Don Quijote,járól többeit olvasfam. mint belőle, need bár volt a
kezemben német és francia - állítólag szószer-inti - f'ordítása,
meg'ismeruí még-is inkább Daumier képeiből. rajzaihól és O1't81:::1.
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tanulmányából ismertem meg. Gyerekkoromhan olvastam
egy rövidített francia ifjúsági. kiadását, Doré illusztrációival. Ezt
a rajzolót azonban csak egy könyvben ezerettem igazán s ezt ssín
tén gyermekkoromban francia tanulmányaim során olvastam
először': Theophile Gautier fordításában Münehausen báró meséit.
Az első oldalon Münchausen mellszobra volt Ierajzolva, tahapza
tán címerrel és ezzel a jeimondattal : "MJendax veritas"! Az ilyen,
gyerekek számára átdolgozott kiadás különben káros is lehet.
Swíftot például sokáig' csacska gye'rekkönyvne.k képzeltem. amíg
1923-han Karinthy fordításában megismertem, milven nagy. Ké
sőbb német fordításban és a.ngol eredetiben is elolvastam. Sajnos,
jelenleg egy nyelven sincsenek birtokomban Gulliver utazásad.
Az "átlagolv,asó" számára ennek a könyvnek óriási előnyei van
nak: rövid, olvasása egy pillanatig sem válik tanulmánnvá, iz
galmas mint e'gy detektívregénv, komnoelciója- tökéletes, egyi~

tneg'Iepeíésböl ca másikba sodor és kibontakozása is o~y sokolda
lúan gl'andiózus, hogy komikuma óssötét "pess:úmizmusa" elle
nére, van valami megnyugtató abban, hogy a hazatért Gulliver
hosszú önfegyelem után ujra képes lesz harag nélkül elviselni a
jehu-k társaságát. Gulliver kr'itikája az egész természetet, az
egész életet, iazegész majmot vagy embert látja meg, pesszimiz
musa az egész teremtett világra vonatkozik minden lehetőségével

együtt.

A modern irodalomban is vanuak rpesszdmisták, mint Mauriac,
vagy Graham Greene: de az ő nagy katolíkus regényeikben ,a leg
borzasztóbb bűnök, szenvedélyek és szenvedések köz,t is felvillau
-- ha.isokszor csak az, utolsó uillanatban is. - a remény, a mindeu
szörnyűségen 'áthutolö fény, iueunyei világosság és nielegség.

Nem mondhatom, hogy valaha is végigolvastam Platon Alla
mát, de megismertem annyira, hogy lássam: ez az állam már
nem emberi közősaég; a közössóg kedvéért megszünteti az embert,
gépet csinál belőle. Egy újabb amerikai filozófia-népszerűsítő 
nevére már nem emlékszem, vastag könyve "A gondolat hősei"
címen jelent meg magyarul, ~ úgy véli, hog-y' Nagy K!ároly bi
rodalmáhan is az ...ész" ,az igazság és a tudomány uralkodott; de
igazán psychokratikue a.lapnn mint nagy közősségek, egész Euró
pára elágazó hatalmas gazdasági és szellemi egységükkel a nagy
kolostorok (Cluny) valósították meg Platon elgondolásait, leg
alább nagy részben. De ezekhez a kolostori államokhoz mégis. hoz
zátartozott a művészet is - építettek: ,a román és a gótikus épí
tészet statikai, ssimbolikus, szépészeti rendszereit bencések és cisz
terciták dolgozták ki és valóaították meg, Szent Bernward. Braun
schweig püspöke sajátkezűleg míutázta, öntötte bronzba és eizel
lálta a Bernward oszlopot, ,a legendás Szerit Eloi (Alajos), Páris
püspöke aranyműves és: kis plasztikus volt. Ezek tehát - minta
római egyház gvermekei - ngész életen az emberi társadalom és
rnunka minden megnyilatkozását értették, nem csak a filozófiát,
mint Platon!
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Ai görögök

Eleinte úgy indultak el e feljegyzések, mintha olvasm.áuvaim
révén valami önéletrajzi vázlatot készítenek, hiszen valóban köny
vek kísérnek életünk útján, míg alkonyúhoz érve az agg Catóvnl
együtt már sokszor szerettem volna görögül tanulni, vagy Sokra
tes-szel a siralomházban, két héttel az elmúlás előtt zeneleeké
ket venni, hogy hamar póí oljam még - mníg nem késő - mű

veltségem hiányait, Inkább a latin jogi momlást "qui habet tem
pus, habet vitam"-ot így fordítom parancsolóra: "élj - az utolsó
pillanatig". A tudás, az ismeret gyarapítás'a mindig cél - az éleI
befejezéséig.

Még e,gy vallomással tartozom irodalmi gyónásomban. Az em
bert és az embereket igazán szeretui a gyakorlatban '-- mily 11\'

héz! Az anyagi létezés, laz, elleutétes szenvedélvek hány mulasz
tást, bántást követtetnek el voliink, hány súlyos sérelmet a kÖIlY
nyebb út keresésére! Sokkal keljemesebb az, irodalom nagy al
kotóit és alkotásait szeretni. Igy szer-etem én a Sant Gallen v i
zilótestű apátj át, a zdrllőtt Coignard abbét, de mi ndenekf'eletj. ,James
Boswellt és a "Illagy" Samuel Jülmsont. ]<~ze,k usrvanannvirn alko
tók is mint alkotások - mégis oly tökéletcson élők Boswell h íros
könyvében, mint a jelenlevő jóbarát! Vasv, még ha néha mosolv
gok is rajta a háta mögött, nem örök atyai barátom-e a k.itűnő

Mr, Pickwick ?
Folteszem tehát a kérdést: vaijon valóban művelt, olvasott.

embernek mondhatorn-e mug.amut ! Dr. Sumnel Johnson harsogó
haragos "No Sir?'-rel, "nem, urammal" felelne, mert ő a latin és
a görög nyelv tökéletes ismeretét a művellsé:g í'eltétlenűl megkö
vetelendö alapjának tartotta, Külöuben is miridenre, arl!l nem brit,
gy,anakvással és némi megvetéssol tekintett,

Nemrég kezembe akadt egy könyv - címe il "Könyvek köny
ve" - a kiadó és szerkesztő megkérdezett 1940 vagy 41-ben eg'y
sereg írót, művészt és egyéb közéleti "kultúrembcrt", mely- könyv
és milyen könyvek azok, melyek életében a legnagyobb hatással
voltak rá. A könyv több, mint száz ember' válaszát közli. Az ered
mény Icsu.itó ! 'I'i sztelet a kevés kivételnek. mint Szabó Lőrinc,

Illyés Gyula, Bernáth Aurél, Ferenczy Valér, a megkérdezettek
úgy látszik valamilyen irodalmi lexikonból írták ki olvasmányaik
végeláthatatlan listáját, összetévesztették a mennyiséget a minő

séggel, sorolják, darálják a sok "Jllelgemésztetlen" táplálékot 
CSUpra megtestesült "Ste.inmann", Karinthy híres, piros ceruzával
aláhúzott tanulúja.
. Mert az olvasmánynak szellemi tulaidormá kellene válnia. Én
sosem tudtam "verseonyt művelődni" másokkal; csak azt tudtam
olvasni, ami parancsolóan érdekelt. Ezért ismereteim hézagosak,
hiányosak maradtak, Rossz tanuló voltam és görög nyelvpótlóra
jártam a gimnáziumban. Hiába olvastam a kitűnő Emmanuel
Lőwy, Schrader, Buschor és más archeológusok könyveit 'a görög
művészettörténet főbb területeiről, hiába forgattam Furtwáugler,
Reichold nagy fol.iánsaif a görög vésett kövekről és hiába is
merem nagyjlából különböző fordításokból a görög Iírát, drámát,
époszt; ez azért nem igazi ismerése a görög kultúrának, Achilles
haragja ugyan már kisdiák koromban megremegtetett, - jól ern-
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lékszem, hogy ehhez készítettem az első Illussarációma.t is arról,
hogyan száll illukba Achilles hangos kiáltozásáraez ellenség' har
cosainak bátorsága. De azért érzem, hogy ez nem egészen "az.". A
lélek különben is sokféle eszközzel emlékezik az élményekre. Ha
kiejtem gondolatban ezt a szót: Homeros. legelőször egy elég
"rossz" akadémikus német illusztráció jut eszembe (Schnor von
Garolsfeld a szerzője) : lombos fák közö [t rnéltóság'osan lépked
Apollou papja, mög'ötte sziklás, lombfákkal buja hegyek, ezek fö
lött a gomolygó felhőkből Apollori nvilaz, és usryanakkor hallom
a hozzá tartozó szőveerészt.. ,,'re ki ezüst ijjal Christére vigyázol,
szent Kildiát őrzöd s 'I'enedosban nagy a hatalmad - Ha valaha
zsíros kecskék, tulkok húsát felajánltam, égő áldozatul - ez
egyetlen vágyamat add meg, hogy nyilaid sujtsálc a görög hadi
tábort - szólt s szavait kegyesen hallgatta Apollon" - de, azután
mindjárt új képek vonulnak el lelki szemeim előtt, látom Raphael
Homeros-át a Parnasszus-freskóról és Delacroix-ét a híres görö
göket ábrázoló képen (ezt csak reprodukcióból ismerem) - de oda
sorakozik Ingres Homeros Apotheosisa is (nagyon rossz kép !).
Az én emlékezésem elsősorban és túlnyomóan vizuális. Ha a Zöld
Henrikre gondolok - ezt a könyvet is anvám olvasta fel nekünk
még gimnazista koromban -~ akkor valami zöldet lá'tok , rétet,
dús alpesi legelőt, sétáló társaságot érs ugyanakkor talán Adolf
Menzel rézkarc Keller-por tréjút: ülő komoly szornorú kis sza
kállas bácsi, aki a szemüvegért törli vagy a pipáját tömi.

Igazi "általános" műveltséchee tehát kellene görögül, latinul
olvasni és a kottát iR ismerni kellene?

A zene

A zenei kultura, főleg pedig ,a zenei öntevékenység hanvafiá
sán sokat lehetne és kellene búsulni. Stravinszky, a kompcuista
kitűnő könyvet írt a modern zenei életről "Mémoires d'un musi
eion" címmel - ebben olvastam. milyen nagy és általános volt
még- a mult században is a zenei öntevékenység". Még hatásosabb
módon olvasható ez, ezernyi epizódban, amit Pepys csodálatos
naplójában találhatni. a nagy angol hadóhadnak ez 'a Iőhivatal
noka, aki Cromwell, II. Kúroly és II. Jak'ab idedén diesőségben

és vészben egyaránt szolgálta hazáját érs a saját zsebét - kompo
nál, énekel, hegedül, orgonál és még al f'úvóhangszereket is gya
korolja, mindezt a leg.intenz.ivebb hivatali és közéleti tevékenysé
ge idején, mert mellesleg még a "Királyi iárS1aság"-nak (az, első
természettudományi Akadémi ának) is elnöke. Nagy század volt
ez a tizenhetedik, -a holland zenei életről, annak nagy e,lierjedt
ségéről és magas gyakorlatáról mennyit elmondanak a csodála
tos festőkl Egy 'I'erboreh-képen milyen komolvan. szinte szlgorú
an készülnek neki a muzsikálásnak, Breuwer éneklő parasztjai
között mindig akad egy-kettő, aki olyan furcsán fordítja félre a
fejét, hogy szinte hallani, hogyan keresi a kvintet, a tercet. Rem
brandt Saulja Dávid hárfájának akkordjaitól elérzékenyűlve a
függönybe' törli omló könnvédt. Vermeer zenés képein még ott
lebeg az ntolsóakkord a csendben; vagy az ünnepi némaságban
áhítattal várjuk a közelgő mnzsikát.
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Anyám ugyan próbálta néha-néha elindítani zenei érdeklődé
semet, de laz igazi passzlót csak bátyám, Valér sajnos későn ujra
elkezdett zenei öntevékenysége és jó Feri bácsírn operarajongása
keltette f'eí. Igy zenei műveltségem teljesen passziv maradt és
hallásom. zenei cneenordám is fejletlen.

Azért műveletlennek sem mondhatom magamat - és ha
sportrajongásból, passzióból, lustaságból rengeteg időmet elvesz
tegottem is, mégis elég régen élek már váltogatva élvezetet, ta
nulást az olvasásban. memoríám tökéletlen ugyan, mégis mindez
nem vész el nyomtalanul. Baudelaire írja egy francia festőről:
... igazán általános müveltségű férfi volt, ellentéte a többi mo
dcrn fe'stőnek,akik többnyire: csak híres v,agy ismeretlen kép
csinálák. .. minden tudást, minden benyomást nyilt örömmel be
fogadó ember volt, 'a Iegválasztékosabb és, la Iegelőitélet-rnentesebb

élvező. Nagy olvasó volt, ez magától értetődik.

Persze nem mindegy, ki ez la "nagy olvasó": Erasmus, Baude
laire, Sainte-Beuve. .. Az olvasás ,,kiolvasás" is. Egy Babits, egy
Németh László ezerszerte többet lát meg és hámoz ki közismert,
általánosan elterjedt könyveikből is, mint mondjuk az említett
"Könyveik könyvé"-nek Akárky ura. Az olvasás élményének az
olvasott könyvből sokszor szdute független értékét az olvasó er
kölcsi és szellemi rangjasz.abJa meg.

Nem mondom, hogy sokat és bovallom, hogy gyakran elég
rosszul olvastam. Mégis: óriási adománya betű, s a könyv az
ernbeeiség útján az, egyik legnagyobb ajándék. Még sokat remé
lek tőle. Mint Sokrates a siralomházhan a hárfaleckéktől.
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