
hogy öröme legyen benne és jó le
gyen neki.

Az Úr Jézus szavaival akarom be
fejezni: "Ki ad közületek fiának kö
vet, ha kenyeret kér? Vagy ha ha-

NAPLÓ

lat kér, ki ad neki kígyót? Ha te
hát ti, bár rosszak vagytok, tudtok
jót adni fiaitoknak, mennyivel in
kább tud mennyei Atyátok az őt

kérőknek !" (Máté 7, 9-11.). (F.)

MINDNYAJUNK PÉLDAKÉPE. (Szent József új ünnepére.) A Szent
atya május l-ét Szent József ünnnepévé tette és a most bevezetett litur
gikus reformok és egyszerűsítések alkalmából az eddigi, husvét utáni
Szent József oltalmát nyolcadával együtt eltörölte. így hát most már két
teljesen egyenrangú ünnepet szentelünk Szént Józsefnek: március 19-ét,
az ősi ünnepet és mostantól kezdve május l-ét, Munkás Szent József
ünnepét.

Szent József nem "úgynevezett" népszerű szentünk. Nem látunk benne
semmi "rendkívülit". Halottakat nem támasztott, csodákat nem művelt,

egyetlen szavát sem jegyezte fel a Szentírás. Éppen ezt a rejtettségét
akarja a mai világban a Gondviselés elénk állítani. Munkás, mindennapi
életünkben kell alakjának valóban ott lebegnie míndnyájunk előtt. Nem
kell világraszóló dolgokat cselekednünk, nem kell köteteket teleírnunk,
csak a ránkbízott talentumokat kell kamatoztatnunk és a ránkbízott kin
cseket kell épen megőríznünk.

Az első nagy-nagy kegyelem életében az, hogy "Krisztus gondviselő

oltalmazója" lesz. Józsue - hogy győzzenek Isten választott népének
harcosai - a napnak parancsolt, ő pedig a Teremtetlen Napnak, Urának,
Teremtőjének parancsolhat. Az ünnepére rendelt himnusz szerint más
csak holta után juthat a dicsőség örömére. ő angyalmódra már élve ölel
heti Istent ...

Földi életéből csak néhány lapnyit tudunk, még azt sem tudjuk,
hová vész a tizenkét esztendős Jézus jeruzsálemi kalandia után, legföl
jebb azt halljuk, hogyaMegváltót fiának vélik és az "ács fiának" neve
zik (Lk. 3, 23 és Mt. 13, 55). De amennyire ismeretlen élete kifelé, any
nyira cselekvő befelé. És ezért kellett napjainkban példaképünkké tenni
őt, hogy lássuk: belső életünk rejtettségéből nő ki minden munkánk.
Sőt, \5ifelé csak akkor lehetünk eredményesek, ha belül a lelkünk az
igazak lelkületét tükrözi.

Az utolsó évszázadokban ezért állít ják elénk a pápák mind jobban és
jobban az ő követendő példáját. Ahogy az ószövetségi József a fáraó
kormányzójaként "egész házának urává és egész földjének fejedelmévé"
(Gen. 45, 8) lett, úgy lett az uj szővetségí József Krisztus Anyaszentegy
házának pátronusa. Az Egyház Krisztus Jegyese: ezt kell őriznie, de Krisz
tus titokzatos teste is: ezt kell tehát nevelnie.

XII. Pius pápa mondta az új ünnep elrendelésekor, hogy a mai ember
számára jobb védőszent és segítő nem is lehet, mint Szent József, aki
legjobban tud segíteni minket abban, hogy az Evangélium szelleme önt
se el életünket. Ez a szellem senkiben olyan tökéletes nem volt, mint
éppen őbenne, Jézus nevelőatyjában. a legszentebb munkásban, A gépek
zakatolásában sokszor elfeledkezik az ember arról, hogy lelke is van; a
munkanapok után az ünnepek csöndjében inkább a pihenés nyugalma
kapja meg a hétköznapi embert, mint az Isten dícséretére szánt órák
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orome. Ezért kell mindnyájunknak Szent József szelleme. Az a szellem.
mely a názáreti Szentcsalád kis házából áradt ki. Az a csöndes, szorgalmas
ezermester, akit a mai Szentírás-kutatás mutat fel Szeritünkben. Ezt
példázza ő minden dolgozó ember szeme előtt, hogy a szorgalrnas munka
mellett a lelkiekre is kell gondolni. A lelkiek olyan többletet adnak
az embernek, melynek segítségével az életben mindig és minduntalan
előforduló bajokat, nehézségeket. sikertelenségeket higgadtan, nyugodtan
és példaadóan Istenre-hagyatkozással tudjuk elviselni.

Szent József az Iparosok példaképe: "ne csak Isten előtt és
az Anyaszentegyház szellemében legyen a dolgozók eszménye, ha
nem gondoskodásával minden dolgozónak, sőt azonfelül minden csa
ládnak (XII. Pius)". A házas élet dísze, hogy tőle minden édesapa meg
tanulja, hogyan kell Istent helyettesítenie a családban; hogyan kell mín
den földi dolgukban, örömükben és bajukban egyaránt javalló lélekkel és
zúgolódás nélkül Isten akaratát teljesíteni a családban. A szűzek öre,
tehát minden fiatal, aki az életben az érzékiség és a testiség lázában ver
gődik, biztos lehet benne, hogy kiesdekli a kimenekülést is a lelki nehéz
ségekből. XI. Pius pápa 1936-ban háromévi búcsút engedélyezett azoknak,
akik a Szűzek őréhez és atyjához imádkoznak, hogy őrizze meg őket

tiszta testben és lélekben Jézusnak és Máriának. Az ínségesek vígasztaló
ja, hogy földi bajainkban olyan bizalommal menjünk Szent Józsefhez,
ahogyan az ószövetségi ember ment bizalommal a fáraó udvarába egy
másik Józsefhez, hogy földi éhségét csillapítsa (Gen. 41, 55). A haldoklók
pártfogója, hogy életünk utolsó pillanatában az a szelid tekintetű szent
erősítsen minket, aki munkás életével példát adott rá, hogyan szeressük
itt a földön cselekedeteinkben is Jézust. (Kormos Ottó)

KATHERINE MAN8FIELD. 33 éve halt meg Katherine Bedushamp.
aki Mansfield írói néven tett szert világhírre novelláival. Élete maga is ta
nulságos regény. Húsz éves korában otthagyja New-Zeelandban élő család
ját, Londonba költözik, s ott Wilde Oszkár receptje szerint "feláldozza saját
szemétuét, hogy mindent átélhessen és ezzel művészetét gazdagítsa." Később
saját kárán kellett tapasztalnia, hogy "ez a kísérlet élmények szerzésére
tulajdonképen pazarlás és pusztítás volt", amit egész életén át sem tudott
kiheverní. Végül férjhezmegy John MiddIeton Murrutioz, a kiváló eszté
tához, az Athenaeum szerkesztőjéhez és felhagy szatírikus írásaival. ame
lyek pedig hírnevéhez segítették. De ekkor már belátja, hogy "nem szabad
embertársainkat ilyen fölényes megvetéssel kezelni! Az életnek 'tiszta
lángnak kellene lenni!" Mikor pedig 1915-ben imádott egyetlen öccse
elesik a harctéren, ez annyira megrázza, hogy elindul a lelki megtisztulá&
útján. De ekkor kezdődik tüdővésze is. Ettől fogva egész élete egyetlen
küzdelem az egészségért és az írodalmi formáért. Úgy akar írni, mint
Csehov, olyan egyszerüen, őszintén, becsületesen ... Csehov halk részvéte
még inkább megfelel mondanivalójának. Azonkívül balladaszerü feszült
séget tud adni írásainak, azzal a tudatos művészettel, amelyet így fejez
ki: "Nem szabad annyi mindent beleszőni egy történetbe! Egyetmást min
díg fel kell áldozní. Egy rövíd novella éppen úgy érzékeltetheti az élet
teljességét, mint akármelyik hosszú regény. Ha míndent beleveszünk a
történetbe, elvész a feszültsége". Novelláiban tudatosan nem mond ki
mindent, de egy virágzó körtefa, egy hűvösödő őszi délután hangulatq.
egy-egy odavetett, vagy különösen hangsúlyozott szó mégis mindent meg-
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értet velünk. Maurois csonka szobrokhoz hasonlítja ezeket a novellálcat,
"melyeket annál jobban szeretünk, mert a művész fantáziája által életre
keltett képzeletünk teremti meg fejét és tagjait." .

"A költészet határán mindig reszketek!' - mondja Mansfield napló
jában. Ez a remegés vibrál minden írásában, ezért oly élő valamennyi.
Az élet feszültségének dinamizmusa árad belőlük: a szép és rút, jó és
rossz, fény és árny, boldogság és bánat kettőssége, s ettől a polaritástól
oly plasztikus minden képe. "Talán nem volna szabad egyszerre lenni
fénynek és árnynak - mondja - de ez már így van, és éppen ebben
rejlik az élet rejtett szépsége ... Javallani kell mindkét oldalt és akkor
minden jól van. Más minden hazugság! ... Becsületes lehetek, ha hazu
dok? Nincs semmi célja. Egyszerűnek kell lenni, amilyen egyszerűek Isten
előtt lesz'Ünk ... Az élet misztérium számomra, szeretetből és kínból össze
szőve. Az ember szeret és szenved. Bevallom, csak akkor érzem, hogy
helyesen cselekszem, ha szeretetben élek. Miért szeret az ember? Oka
nincs. Ez a misztérium. De ez a Fény. És igazán látni a dolgokat, csak
ennek sugarában lehet. Végeredményben valamennyien papok vagyunk.
Tévedtem, tántorogtam, roskadoztam útamon, de hittem, hűségem ez a
különös Szeretet."

Hősiesen viseli egyre súlyosbodó betegségét. Mindent eltűr, csakhogy
írhasson, dolgozhassék. "Élet és munka egy nekem" - mondja s férjének
ezt írja: "Már látom, sohasem lehetünk sikerdús írók. De legyünk becsü
letesek és adjuk oda minden erőnket. Mi úgy látjuk az életben a halált,
mint éppen kinyílt bimbóban a hervadást. De a mi himnuszunk nem is a
virágnak szól, hanem a virág szépségének. A S:;:;épség az, amit halhatat
laná akarunk tenni és ezt tudjuk is. De ez a tudás olyan "vegyétek és
egyétek"-izmus. A mérhetetlen örökkévalóság szolgálata."

Tudatosan szakad el az élettől, hogy az örökkévalóság szolgálatába
álljon. Folyton küzd mondanivalói szépségével és igazságával és belátja
azt (amit nagyon kevés író), hogy csak akkor lehet igaz az írása, ha ő

maga is megújul, kinő régi énjéből. Valósággal a pillangó kiizdelme ez az
őt körülvevő, elszáradt, kemény bábburokkal. ,,0 Istenem! Kell, hogy az
ember az élet, a Mindenség részének érezze magát, ne különállónak!
- így fakad ki. - Rossz vagyok! Elbuktam egyéni életemben. Elbuktam
türelmetlenségben, hiúságban. Istenem! Elbuktam, mint a Te szerzetesed,
akinek lennem kellene!"

Mikor ennyire jut lelkileg, már annyira b(?teg, hogy ezt írja: - "Már
nem is vagyok más, mint egy élő, vánszorgó, lefekvő köhögés". Ek.kor
ismerkedik meg a Szolovjov hívei által alapított fontainebleau-i misztikus
iskolával, akik szerint minden betegségből kigyógyul az, aki testi és főleg

lelki gy6gymódjukban résztvesz. Mint utols6 szalmaszálba, kapaszkodik
Man&fíeld ebbe az új gyógymódba. Odaköltözik és onnan küldi el férjének
naplóját ezekkel a végszavakkal: "Sokat küzdöttem, most már nem kiiz
dök többé. Boldog vagyok, mélységesen boldog. All is well." (Minden j6l
van.)

Itt keresi fel férje 1923. jan. 9-én. Ezt írja a kiadott napló végére:
"Sohasem láttam, de nem is fogok látni sohasem olyan szépséget, amilyen
ő volt azon a napon. Olyan volt, mintha az a kivételes tökéletesség, ami
őt mindig is jellemezte, most elérte volna tetőfokát. Hogy saját szavait
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használjam: a sediment utolsó morzsája, a földi alacsonyság utolsó nyoma
is levált róla. De hogy ezt elérje, elveszitette az életét. Tíz Órakor indult
fel ti szobájába, a lépcsőn köhögni kezdett,' ami tüdővérzésben kulminált.
Félóra mulva halott volt."

Wells szerint Mansfield az egyetlen kiváló mai angol iró: "Mi többiek
mind elbújhatunk mellette", Maurois pedig ezt írja: "All is wel!! mondjuk
mi is, valahányszor egy-egy szép novelláját elolvassuk. "Al! is well. A leg
nagyobb művészet előtt, amdy egyuttal a legegyszerűbb is, csak a hall
gatás fejezheti ki a legmélyebb elragadtatást". (MalomviziMagda)

IBSEN LATOGATASA BUDAPESTEN. ötven esztendővel ezelőtt,

május 23-án a norvég főváros távírója világgá röppentette a hírt, hogy
életének hetvennyolcadik évében Ibsen Henrik meghalt. Az északi fény
kialudt!

Ennek a fénynek 'sugarai nehezen törtek utat maguknak a magyar
föld délibábjai közé. A nagy drámaíró hatvanegy éves volt és kűlföldön

már a híres emberek közé tartozott, amikor nálunk színrehozatalával pró
bálkozni kezdtek. A budapesti Gyapjú-utcai (ma: Báthory-utca) Német
Szinház 1889. február 12-én bemutatta a Kísérteteket. A német nyelvű
sajtó persze felfigyelt rá, de a közönség a darabot elutasította. Ritka nagy
bukás!

A szinház nem is kísérletezik tovább Ibsennel. Igaz, ideje sem igen
volt rá, hiszen még ebben az évben leégett, s vele együtt végleg meg
szünt Budapesten a német színészet.

Pedig a magyar közönség műveltebb rétege előtt már nem lehetett
idegen Ibsen. Két esztendővel a Kísértetek bemutatója előtt olyan jeles
esszéistánk hivta fel rá a figyelmet, mint Péterfy Jenő. A németül könyv
alakban megjelent Vadkacsáról és Rosmersholmról irt terjedelmes és na
gyos elismerő bírálatot a Budapesti Szemlében. Az akkortájt divatos,
könnyed és felszínes polgári drámával szemben a merész hangú, a nem
sablonos Ibsen-daraboknak adja a pálmát. Finom érzékkel veszi észre,
hogy ezeknek a szinműveknek már dialógusa is elüt a megszekott szin
padi beszédtől. Ibsen darabjaiban a szó éppen annyira takarja és rejti
az alakok belsejét, mint amennyire felfedi. Megállapítja még Péterfy,
hogy az író kitűnő és mély lélekábrázoló, hogy technikája virtuóz, és
hogy van ereje és merészsége ahhoz, hogy érzelmes családi dráma helyett
tragédiát írjon.

A kitűnő tanulmány azonban nyilván csak az irodalmi emberek
körében keltett figyelmet. A magyar közönség szélesebb rétege előtt a no r
vért író még évekig népszerűtlen maradt.

A Gyapjú-utcai bukás után a Nemzeti Színház ugyanazon év októ
berében, Reviczky Gyula fordításában szinre hozza Nórát.

Ez a sokat vitatott darab már nagyobb érdeket keltett. De a bemuta
tón kellemetlen jelenetek is játszódtak le. A mű merészebb elvei - ki
vált pedig a végjelenet. amikor Nóra otthagyja férjét és gyermekeit 
megosztották a közőnséget. Egyik fele tapsolt, a másik fele pisszegett.

A napi sajtó kritikai rovata most már alaposabban foglalkozik az
érdekes íróval, mint eleddig tette. Szigorúan bírálják, de kétségtelenül
figyelemreméltó jelenségnek tartják. Legérdekesebb Ambrus Zoltán bírá
lata, amely a Pesti Napló három teljes tárcaját tölti be. Ismertetésében
"Sok az elismerés, de sok a gáncs is. Feltűnő - kivált a [óizlésű Ambrus
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Zoltántól feltűnő -. az a fölényesen humorizáló hang, amit a cikkben
nem egyszer megütni jónak lát.

A Nóra szinrehozatala sem mondható tehát sikernek, de mégis nagy
lépés volt Ibsen magyarországi sorsában, azáltal, hogy a darab - rit
kásan adva bár - de műsoron tudott maradni.

A következő évben, 1890. április 22-én kerül bemutatóra Kolozsvárott
Malonyay Dezső fordításában a Kísértetek. Oszvaldot Ivánfi Jenő, Alving
nét Hunyady Margit játszotta. A kolozsvári közönség nagy ellenérzéssel
utasította el a darabot. Rendkívüli bukás! A tavalyi Gyapjú-utcaihoz
hasonlatos. Még a kitűnő Petelei István lapja, a Kolozsvár is erősen tá
madja a művet és a szerzőt.

... Ilyen előzmények után meglepőleg hat Ibsennek 1891. áprilisában
Budapesten tett látogatása, és az a meleg fogadtatás, amelyben részesült.

A nagy norvég író akkor Münchenben élt, de éppen készült hazájába
visszatérni, s ott végleg letelepedni. Előbb azonban még egyik műve be
mutatójára Bécsbe utazott, ahol nagy ünneplésben volt része, Itt érte
Zichy Géza budapesti intendáns meghívása, hogy ránduljon el a magyar
fővárosban is. Ibsen a meghívásra igennel felelt. .

A hír a magyar haladó szellemű írók körében nagy lelkesedést kel
tett. Különösen a Katona Lajostól szerkesztett Élet című folyóirat köré
sereglő irodalmi csoport buzgólkodott a megfelelő fogadtatás érdekében.

A kellő légkör megteremtésére jó taktika volt, hogy felhívták a köz
vélemény figyeImét Ibsen egyik legelső (talán éppen a legelső) költe
ményére, amelyet a fiatal poéta 1849-ben a magyarok dicséretére írt.
Lendületes szavakkal Magyarország hősi szabadságharcát ünnepelte ben
ne, és elsiratta a szent ügynek bukását.

Ibsen 1891. április 19-én érkezett a fővárosba. Az Angol Királynőbe

szállott: Környezete megfigyelte, hogy kitűnően beszél németül, de sze
reti mondatait francia kifejezésekkel tarkítani. Igen jó benyomást kel
tett, hogy a szállodában azonnal két magyar jelesség felől érdeklődött.

Az egyik Jókai Mór volt, akinek több művét olvasta, a másik Pulszky
Ferenc, a Nemzeti Múzeum igazgatója, akivel évekkel azelőtt Svájcban
ismerkedett meg.

A vendég tiszteletére a Nemzeti Szinház aznap estére Nórát újította
fel. Ibsen Paulay Ede igazgató társaságában páholyból nézte végig az
előadást. A közönség lelkesen ünnepelte a szerzőt, aki először csak he
lyéről felemel kedve meghajlással köszönte meg a tapsokat, de a második
felvonás után már a lámpák előtt is meg kellett jelennie. Tomboló
tetszésnyilvánítás kerekedett, sőt ~ akkor nagy ritkaság! - vastaps
is volt. S a darab befejező jelenete alatt és után dehogy ismétlődött meg a
bemutató pisszegése! A közönség a távozó író körül sorfalat állott, és
nagy ovációk között búcsúzott tőle.

i'. darab egyik Ielvonásközóben a főszereplő, Márkus Emilia azt mond
ta a szerzőnek:

- Köszönöm, hogy olyan csodás szerepet írt nekem... azazhogy
nem nekem ... hanem általában ...

Ibsen mosolyogva így felelt:
- Teufeleien! Teufeleien! (Ördöngősségekl)
T. i. ezzel a szóval szerette jellemezni az irodalmi alkotásokat.
Mikor másnap írói társaságban szó került a darabról, s valaki azt

találta mondani, hogy Nóra a jövő asszonyát szimbolizálja, aki majd fel
fog szabadulni a konvencionális tekintetek nyűge alól, - a szerző élén
ken tiltakozott.
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- Nóra nem szimbólum. Nóra élő asszony. A -két első felvonásban
valami álarcosjátékfélét űz, s csak a harmadikban mutatkozik meg ős

eredeti természetében. Az atyai ház és férjének környezete azt véste tu
datába, hogy az asszony csak finomabb háziállat lehet, másképen nem
nőies. Hogy erőteljes, önálló egyénisége érvényesüljön, titkos szelgálatc
kat végez (így l), kacélkodik stb., amivel az önálló "úrságnak" legalább
a látszatára tesz szert. A harmadik felvonásban végre ellök minden ala
koskodást, s ettől a pillanattól fogva kíméletlen és hajthatatlan.

Márkus Emilia Nórájáról azt mondta Ibsen, hogy csak egyetlen né
met színésznőnek, Ramler-Conrad asszonynak alakítása egyenlőrangú

vele. Ujházy Ede Rank doktorával is nagyon meg volt elégedve. Meglep
ték ugyan a számára új, egyéni részletek, de hamar megbarátkozott velük.

- Darabjaim színházi előadásait illetőleg egyáltalában nem vagyok
pedáns. Vigyen csak a maga egyéni felfogásából szerepébe a színész any
nyit, amennyit akar, de ne veszítse el az íróval való összeköttetést. Igazi
örömet érzék, ha olyan gondolkodó, önálló, értelmes szinésszel találkozom,
mint amilyen Ujházy. De rosszul esik, ha azt kell látnom, hogy a színész
a szerepet a darab összefüggésébőlkiszakít ja, s "darabot a darabban" csi
nál belőle. A híres .Possart Münchenben így tett Rankkal. Nem a Nóra
Rank orvosát játszotta, hanem valami tetszőleges tabetikust, akinek mind
egy, akármit beszél is, akármi történik is körülötte. Remek virtuozitás
volt, de nem művészi alakítás.

Ibsen Budapestre készülődesén ek híre természetesen idejében eljutott
Kolozsvárra is. A színház felki,ildte Ivánfi Jenőt, hogy hivja meg oda is a
költőt. Kedvéért szinrehoznák a tavaly bemutatott Kísérteteket. Ibsen
megigérte Ivánfinak, hogy ha csak teheti, elmegy hozzájuk, annyival is
szívesebben, mert azt a darabját még úgysem látta szinpadon. A kolozs
vári kirándulásból azonban - miért, miért nem? - semmisem lett.
Informálta talán valaki az írót a tavalyi kietlen bukásról ?

Aprilis 20-án Ibsen a Lohenqrint hallgatta meg az Operaházban.
Elzát ezen az előadáson Russel Ella amerikai művésznő énekelte.

A következő este Jászai Mari Elektráját nézte meg. Előadás alatt fel
ment a szinpadra és gratulált a nagyszerű alakításhoz.

A nagy norvég író a magyar szinházi emberek előtt kifejezte azt a
kívánságát, hQgy szeretne valami magyar népies darabot is látni. A Nép
szinház igazgatósága készséggel engedett az óhajtásnak, s Csepreghy Fc
rene Piros bugyellárisát újította fel. Ibsen elragadtatással élvezte Blaha
Lujza játékát és énekét. .

Nappalait a város nevezetességeinek megtekintésére fordította. Sétált
Budán, ellátogatott a Képviselőházba (éppen Szilágyi Dezső beszélt), S'

Pulszky Ferenc társaságában megnézte a Nemzeti Múzeumot, ahol fő

képpen a Régiségtárnak szabadságharc korabeli emlékei érdekelték. Ba
rátai elkísérték az epreskerti művésztelepre is; itt Zala Györgynek, Róna
Józsefnek, Stróbl Alajosnak és Köllő Miklósnak a Szabadság-szobor pá
lyázatára készült alkotásait szemlélgette figyelemmel.

Kérte, hogy vigyék el Petőfi szobrához, A 48-49-ért lelkesedő költő

levett kalappal közeledett költőtársa szobra elé, s meghatva mondta
feléje: Te istenekhez hasonlatos ember l

Meglátogatta a gyengélkedő Jókai Mórt is. A két író annyira megba
rátkozott egymással, hogy búcsúzáskor összecsókolództak. Eljövet egyik
kísérőjének ezt mondta Ibsen: Ha én még egyszer olyan fiatal lehetnék,
mint most Jókai! (NB. három évvel fiatalabb volt Jókainál !) ...
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Természetesen az ilyenkor szokásos bankett sem maradt el. Sót 
érthetetlen módon - kettő is kijutott belőle a vendégnek. Az "előkelősé

gek", az államférfiak külön ünnepelték, a Continentalban. A felköszön
tőt ezen az estén Apponyi Albert mondta.

Nevezetesebb volt a második este, amikor a Vigadóban mintegy más
félszáz író, művész, színész és színésznő gyült egybe. Ezt a bankettet az
Élet szerkesztősége rendezte. Vacsora alatt megindult a pohárköszöntők

áradata. űdvözölték Ibsent németül, norvégül és latinul. Az ünnepelt így
felelt:

- Régen volt, negyven esztendeje is elmult, mikor első költeménye
met valamelyik lap közölte. Ez a versem a magyar nemzetet aposztrofálta.
Eljutott hozzánk egy szabadságáért kűzdő nép vívódásának híre, s mí
lelkesedve fogadtuk a híreket, és megezerettük az idegen népet. És kü
lönös, hogy most, amikor négy évtized mulva magyar földön vagyok,
megint álmot vélek látni. Az a lelkesedés, az a barátság, melyet tapasz
talok, az a megértés, amit találok, olyan mint valami titokzatos, kedves,
megifjító álom. Köszönetem értük és köszönet a lelkesedésért, a szíves
fogadtatásért.

A megjelenteket nagyon kellemesen lepte meg, hogy a nehéz és ke
serű darabok szerzője milyen könnyed és derült társalgó tud lenni. Még
meglepőbb volt számukra, hogy amikor Schopenhauert és Nietzschét 
mint szellemi rokonait - hozták szóba előtte, őszintén megvallotta. hogy
egyiküktől sem olvasott semmit, pusztán ismertétésekből ismeri őket.

Elutazása április 24-én történt. Irodalmi híveitől ezekkel a szavakkal
búcsúzott:

- Tartsunk össze, hiszen realisták vagyunk, és realisták is akarunk
maradni. Hanem azért hadd menjen mindenki a maga útján, hadd űzze

ördöngősségeit úgy, ahogy egyéniségének megfelelnek. Tartsunk össze a
fejlődésben, az előrenyomulásban, de a világért se fussunk egymás után,
s a világért se legyünk egymás lába nyomába Iépők !

. " Ibsennek Budapesten töltött hat napja bizonyosan nem világiro
dalmi jelentőségű. De ránk nézve érdekes a látogatás, és - az irodalmi
felfogás és izlés lassú változásán kívül - nyilván ennek is része Volt
abban, hogy darabjai most már egyre gyorsabb ütemben kerültek szin
padjainkra, s hogy közönségük egyre jobban megismerhette és egyre több
re értékelte a nagy modern drámaírót. (Galamb Sándor)

A KATOLIKUS EGYHAZ A SZlNESEK JOGAIeRT. Az utóbbi esz
tendők folyamán elég sokat olvashattunk és hallottunk azokról a kiiz
delmekről, amelyek a színesbórű népek elnyomását akarják megszün
tetni.

Bármily megdöbbentő és sajnálatos, mégis valóság, hogy még ma is
élnek népek, amelyeket hátrányos megkülönböztetésben részesítenek faji
hovatartozandóságuk miatt.

A színesek egyenjogúságát a katolikus Egyház mindig szorgalmazta,
Istennek és az Egyháznak az emberről vallott tanítása alapján. Mit manc!
az Isten az emberről? "Níncs különbség zsidó meg pogány között, mert
mindnyájunknak egy az Ura, aki bőkezű mindazok iránt, akik segítsé
gül hívják" (R. 10. 13). "Isten nem személyválogató." (R. 2. 11.).

A katolikus Egyház a felebaráti szetetet parancsát minden időre

érvényesnek tartja és nem rekeszt ki belőle senkit. Istennel kerülne szem
be, ha nem ezt tenné. Alaptanítása, hogy a Mindenhatónak mindegyi
künk egyformán szerétett gyermeke.

267



Mivel azonban az Egyház elsődleges célja: az emberi lélek megszen
telése és üdvösségének elősegítése: természetes, hogy sok nemes törekvés,
amely az emberí élet boldogabbá tételére törekszík, nem az Egyház
főfeladata. Az Egyház működésének területe elsősorban a lélek! Az em
beri élet megreformálására a "vízből és Szentlélekből" való ujjászületés
pontjáról indítja el küzdelmét.

Igy tett a rabszolgatársadalomban is. Hirdette az emberi személyi
.ség egyenjogúságát, védte az emberi lélek méltóságát, anélkül, hogy rab
szolgalázadást szított volna. A kovász szerepét töltötte be; erjesztett, a
kegyelem belső dinamizmusával segítette kialakítani az emberibb és egy
úttal istenibb világot.

Ezt, a közel kétezer év gyakorlatával kipróbált módszert alkalmazza
ma is, amikor a faji megkülönböztetések eLLen emeli fel szavát.

Az Egyház küzdelme nem mindig könnyű. Sokszor a világi hatóságok
ellenkezésével, törvényeivel, valamint társadalmi osztályok előjogaival

és maradiságával kell szembenéznie.
Köztudomású, hogy Amerikában és Afrikában a bennszülött színes

bőrűek jogait az alkotmány sok téren korlátozza még napjainkban is.
Bár Amerikában az utóbbi esztendők folyamán számos könnyítő intézke
dést foganatosítottak, a~ európaí bevándorlók (telepesek) sovinizmusa
sok összeütközésre ad okot a fehér és színesbőrűek között. A katolikus
Egyház a szinesek alacsonyabbrendűségénekgondolatát kezdettől fogva
elvetette. A katolikus iskolák padjaiban már régóta együtt ülnek a fehér
és színesbőrű gyerekek. A katolikus templomokban megszüntették a "kü
lönpadokat", amelyekbe a színeseket elkülönítették. A katolikus hittan
tanításban régóta együttesen vettek részt fehérek és színesek. Ezt a
"koedukációt" a katolikus hatóságok szigorúan megtartották és -meq
tartják ma is. Nemrégiben olvashattunk arról, mire vetemedhetnek a faji
őrület megszállottjai. Az északamerikai Louisiana államban több fehérbő

rű katolikus súlyosan bántalmazott egy katolikus hítoktat6nőt, amiért az
együttesen oktatta a fehér és színes gyermekeket. Emiatt, az illetékes me
gyéspüspök a tetteseket kiközösítette és kijelentette, hogy újabb hasonló
eseménynél bezáratja a templomot.

Néhány hónappal ezelőtt az Osservatore Romano is foglalkozott azzal
azintézkedéssel, amelyet a new-ol'leansi érsek foganatosított egyik temp
lomával kapcsolatban. Az érsek bezáratta egyik plébániatemplomát, mert
az ottani katolikus hivek egy része nem engedte meg, hogy templomukban
néger pap misézzék. A vatikáni lap ezzel kapcsolatban kemény megro
vásban részesíti az amerikai katolikusoknak ezt a ,.jajőrületét" és emlé
keztetett arra a katasztrófára, amelyet két évtizeddel ezelőtt a német faj-
teória zúdított az emberiségre. ';

Amennyire elszomorit6ak az említett események, annyira jólesett
olvasni azt a hírt, hogy Eszak-Kanada Manitoba tartományában színte
tüntetően nagyméretű ünnepségek keretében ezentelték püspökké azt a
papot, akit a Szeniatua az ottani indiánok főpásztorává rendelt. A fel
szentelést olyan időpontban tartották, amikor azon a hatalmas területek
ről odasereglett indiánok is részteehettek. Fiatal katoiikus indiánok vol
tak a ministránsok és az egyházi énekkar is indiánokból került ki. Fele
melő látvány volt, ami/cor sokezer szinpompás népviseletbe öltözött in
dián együtt imádkozta a hiszekegyet a fehérbőriíek seregével és a szen
telő püspökökkel.

A színes és általában a bennszülött népek egyenjogúságának problé
mája annál égetőbben és kötletelőbben jelentkezik, minél inkább erösö-
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södik az utóbbiak nemzeti és népi öntudata. Ebben a szellemben tör utat
magának az afrikai bennszülött népek emancipációja is.

A legkisebb afrikai népek is lázasan készülődnek nemzeti független
ségük kivívására. Érzik, hogy eddig lebecsülték őket, és több megbecsü
lést követelnek maguknak. Ebben az öntudatraébredésben nagy segítsé
get kapnak a katoliku» Egyháztól. Az afrikai bennszülöttek legnagyob/)'
része bizalommal néz az ottani papokra és püspökökre, akik eddig is lan
kadatlanul hirdették a fajok és emberek egyenjogúságát.

Eppen napjainkban szerezhettilmk: tudomást arról az erélyes felhí
vásról, amelyet a francia Katolikus Akció vezetősége intézett Északaf.,
rika kormányzó szerveihez: tiltakozott a bennszülött fajok elnyomása
ellen, mert - amint irták - ez éles ellentétben áll az összes ember Isten
által rendelt egyenjogúságával. Mindenkinek tiszteletben kell tartania
bármely nép vallási, lculturális és népi javait.

A faji kérdés pT.oblémája talán legégetőbbenDélafrikában jelentkezik,
ahol valóságos kultúrharc kezd kibontakozni az államhatalom és Egyház
között éppen a bennszülött lakosság faji megkülönböztetése miatt. A Dél
afrikai Unió kormánya most készitett tervezetet arra, hogy a színesektó1
megvonja a szavazati jogot. Adélafrikai Durban püspöke e tervezet el
len erélyes tiltakozást jelentett be. Az ember természetes jogainak a szí
nesbőrűektől való megvonását nemcsak elítélendőnek, hanem erkölcste
lennek is bélyegezte. Nemcsak minden embernek, hanem a parlamentek
nek is kötelessége tiszteletben tartani az ember természetadta jogát 
mondta az érsek.

Még egy esztendeje sincs a hatalmas mozgalom elindulásának, amely
szintén a katolikus 'Egyház szentélyéből eredt és célul tűzte ki a faji
megkülönböztetések megszüntetését. Délafrikában még a bennszülöttek
között is u. n. kaszto k: alakultak ki, amelyeknek tagjai különbnek tart
ják magukat a másiknál. Ezek az ellentétek sokszor véres összetűzésekre

vezetnek. Ezek ellen vette fel a harcot az ottani katolikus püspöki kar és
papság.

A leghevesebb harc az iskolakérdésben tombolt. A Délafrikai Unio
kormánya ugyanis keresztiittuijszott egy törvényjavaslatot, amely megtil
totta a fehér és szinesbórű gyerekek koedukációját. Ezentúl tilos színes
gyerekeket fehérek iskolájába felvenni. E törvény ellen egyedül a kato
likus Egyház jelentett be obstrukciót. A 600 katolikus iskolában a tör
vény ellenére együtt tanítják a négereket és [ehérekei. Emiatt a katolikus
iskolák részére megszüntették az államsegélyeket. A püspöki kar viszont
felszólította a híveket, hogy anyagilag járuljanak hozzá a katolikus is
kolák további fenntartásához.

Hogya katolikus Egyház mennyire szivén viseli minden nép és faj
egyenlőségének elismerését, azt bizonyítja a laikus apostolságnak az el
mult télen a Fülöp szigetek fővárosában, Manilában ta1'tott ázsiai kong
resszusa is. Ezen a kongresszuson, amelyen szinte az egész katolikus Egy
ház képviselve volt (a nemázsiai országok megfigyelőket kültlöttek), egy
séges megállapításként leszögezték, hogy minden faj és minden nép, le
gyen az kicsi, vagy nagy, minden időben számíthatott és számíthat nem
zeti önállóságára való törekvésében a katolikus Egyházra. Amellett, hogy
a katolikus Egyház nemzetekfeletti szervezet, mindig nagyra becsüli és
értékeli a nemzeti hagyományokat. A katolikus Egyház mindig arra tö
rekszik, hogy minden ember egyenlő személyi jogokban részesedjék, te
kintet nélkül arra, hogy milyen fajhoz tartozik, vagy milyen a bőre.

(Bölcsvölgyi Zoltán)
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AZ OLVASO NAPLOJA. Madridban vagyunk, egy sötét októberi éj
:szakán. A zengzetes nevű Don Cleofas Leandro Perez Zambullót fölbérelt
brigantik meglepik a kedvesénél; a diák jobbnak véli, ha kereket old: ki
ugrik a padlásablakon és Madrid háztetőin ugrálva igyekszik egérutat
nyerni. Egy világos ablakot lát: azon nyomban belép; egy varázsló műhe

lyében találja magát. Sóhajtozásra lesz figyelmes; a keserves hangok egy
palackból hangzanak. Valaki segítségért könyörög az üvegben, ahová be
zárták. Asmódí az, a sánta ördög. A diák kiszabadítja; hálából az ördög
megígéri, hogy felfedi előtte a világ titkait. Igy kezdődik Le Sage regénye,
"A sánta ördög".

Az ötlet szellemes: az ördög sorra fölemeli a madridi háztetőket és
megmutatja, mi van alattuk. Kész panorámája az emberi butaságnak. go
noszságnak és értelmetlenségnek; csak elmondani mindezt: kész szatírája
egy világnak, egy társadalomnak. Persze hogy kapva kaptak rajta a korá
ban, mely éppen most k~d ocsudni a XVII. század szígorú [ólneveltsé
géből. Ha valaki Le Sage-ról beszél, lehetetlen meg nem említenie a hí
res, jellemző irodalomtörténeti anekdótát (Murányi-Kovács Endre is meg
említi bevezetőjében). Boileau, a "klasszikus század" esztétikusa, már
öregen, rajtakapta inasát, hogy "A sánta ördögv-öt olvassa. Bottal tá
madt rá, hogy elpáholja a -merényletért, házának ezért a meggyalázásáért.
A kőzönség falta Le Sage könyvét, amely szabálytalan is volt, tiszteletlen
is volt, a maga módján ledér is volt: egyszerűen csak mulattatni, szóra
koztatni akart. Érthető, hogy Boileau haragudott rá. Annál jobban szerette
az inasa. De nemcsak az inasok szerették; erős túlzás volna akármiféle
"népi" vagy "plebejus" szándékot tulajdonítani Le Sage-nak és tenden
ciát a művének. Attól meg messze vagyunk - 17ü7-ben! Az emberek
végre nevetni akartak, harsányan és "szabálytalanul"; ezt a nevetést ad
ta meg nekik Le Sage. Ezért mentek kardra nemesifjak is a könyvkeres
kedés előtt a mű egy példányáért - ami szintén nagyon jellemző anek
dóta.

Ma már persze valahogyan egy kicsit többet várna az ember attól,
aki ilyen "trükkel" kezdi a regényét. Igaz, igényesebbek is lettünk, már
ami a "trükköket" illeti: a modern regény ezen a téren alaposan elkényez
tetett. Leemelni egy város háztetőit? Ennél különb dolgokat is megér
tünk már. OrIandó egy fél évezredet él végig, s közben Virginia Woolf
jóvoltából férfiból nővé változik. S milyen gyermekdedül hamvas világ
ez a hálóköntösben meglesett Madrid egy Huxley-regény elképesztő báb-_
játékaihoz képest!

. Le Sage regényének azonban nem is az a "baja", hogy naiv; az író
bizonyára többet is tudott s keményebb dolgokat is vagdoshatott volna
kortársai fejéhez. Csakhogy ez akkor még egyáltalán nem volt valami
könnyű dolog! Hiszen már ez a Madrid is álcázás; Madridot kell írnia és
-spanyolokat szerepeltetnie, nehogy a francia hatóságokkal gyüljék meg a
baja - Párisban. A regény akkor volna igazán jó, ha regényszerűbbvol
na, ha Don Cleofás nemcsak nézője volna a panoptikumnak, hanem vala
minő módon a szereplője is; szereplője sokkal szervesebben, mint így 
mert Le Sage jóformán csak odaférceli őt egy-két öltéssel az elbeszélés
hez, szerepe egyébként csak annyi, hogy az ördöggel, az ördög jóvoltából
ide-oda röpköd az alvó Madrid föiött. Ez azonban már nagyobb, illetve
tudatosabb művészetet kívánt volna, .mínt amilyen Le Sage-é - mondíuk
voltaire-i tudatos művészetet,

De persze még erre is várni kell egy kis ideig. Le Sage idáig még
nem ért el; majd elérnek, akik a nyomába lépnek. "A sánta ördög" kü-
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lönben így is érdekes, kedves, mulatságos, szórakoztató (és jó Badics
László fordításában is); hogy mennyire az, mutatía, hogy megismétlődött

vele, ami Párisban hajdan első kiadásával: pár nap alatt elfogyott.

*
Pataki Dezső nevét most látja könyv cimlapján először a magyar ol-

vasó. Most, amikor a szerző már több mint tíz éve halott, megjelent no
velláinak (jelentős részük annakidején a Nyugatbarr látott napvilágot)
gyűjteménye, .Assahv-pálma" címmel. Déry Tibor írt a könyv elé igen
szép előszót. S Pataki Dezső megérdemli a dícséreteit. Az "Assahy-pálma"
elbeszélései egytől egyig szép és jelentős írások; egyik-másikra rá lehet
mondani: kitűnő. Nem hangos, éles színű novellák ezek; Pataki Dezső

inkább egyi kicsit lágy színekkel dolgozik, ahogyan egyénisége is (írásai
tükrében) lázadás nélküli, inkább egy kicsit lemondó. De abban a gesz
tusban, ahogy legyint a világ dolgaira, mindig van valami szomorúságon
átcsillanó humor - a szónak abban az igazi, mély értelmében, amely sze
rint a humor "könnyes mosoly", és forrása az emberi részét. S ebben
olykor a maga csöndes, hiteles, mértéktartó módján igen mélyre hat. A
.Frakkv-ban, a "Szamárfej"-ben például, vagy a néger zsákhordó Pedro
igazán felejthetetlen portréjában.

Kivel "rokonítanám"? Talán Gellérivel; a dolgok, emberek, szegény
ség, nyomor fölött való mosolyukat érzem elsősorban rokonnak. Meg a
szeretetnek azt a sajátos félszegségét, majdnem szabadkozását - de Gel
léri csillámlóbb, Pataki Dezső fátyolosabb.

Ennyi maradt utána: egy vékonyka kötet, tizenkét szép novella. Az
ő neve is azt a szomorú veszteség-listát gyarapítja, amelyben a második
világháború áldozatait tartja számon a magyar irodalom.

Érdemes szeretettel megjegyeznünk ezt a nevet.

*
"Anyák születnek": ez a címe Molnár Kata novellás-kötetének. Min-

gyárt előljáróban megjegyzem: meggyőződésem, hogy az újabb magyar
elbeszélésirodalom legjava alkotásai közé tartozik a kötet egyik-másik
írása. Elsősorban a címadó; ennek van egy alakja, aki megindítóan nagy
gyá, kicsinységében monumentálissá nő az elbeszélés utolsó lapjain. Ha
sonlóan remeknek érzem, a magyar novella élvonalából, "A régíségbolt"
meg a mesterien tompított hangú, fölényes írásművészettelmegírt "Öreg
szivek" címűeket, a maga derűsebb hangnemében a "Szerenád"-ot, és
ugyancsak a jellemfaragás remeklésének a "Dáriusz Anna szavá"-t. Na
gyon szép dolgok vannak a "Rongyos a köpenyeg" meg az "Indulj már"
című elbeszélésekben; az utóbbiban olyasmit fog meg Molnár Kata, amit
azt hiszem rajta kívül - legalábbis így, ilyen erősen, élesen, hitelesen 
senki: anyának és félig még kamasz s félig már férfi, első-szerelmes-férfi

fiának a viszonyát, az anya felől tekintve - az anya felől, aki egyszerre
két dolog fölött is könnyezik: a fia nyers, faragatlan, sebbel-lobbal szerető

modora fölött - boldog anyai örömében és büszkeségében, meg a saját
életének első alkonyi fényei fölött - fájdalommal. Az, ahogyan ez a
két érzés összevegyül ebben a kicsit hisztériásan felfűtőtt jelenetben:
mesteri.

De meg kell mondonam : azokat a novellákat, amelyekben az író
kevésbé távolodott el a témájától, amelyekben mintegy maga is részt 'vesz
(érzelmileg), amelyekben viszonya ahhoz, amit a novellában megír, nem
csak az alkotóé, formálóé anyagához - ezeket az írásokat sokkal ke-
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vésbe szeretem. Azért, mert sajátosabban, erősebben "női" írások? Le
het; bár azt hiszem, inkább azért, mert nem olyan jó, nem olyan tiszta
írások. Valahogyan íngoványosak, bensőleg is egy kissé - úgy érzem 
tisztázatlanok, mint az "Esti út", "Az ablak" vagy a "Temetés Debrecen
ben". Az írónak vannak ezekben is nagyon kemény hangjai, az önvizsgá
lat olykor nagyon mélyre nyúl; de az az érzésem, a művek egészét elront
ja, a kompozíció bíztosságát megbontja az a bizonyos "részvét"- ön
maga iránt; az, hogy túlontúl "benne van" a novellában s mintegy maga
magát igazolja, menti vagy "szépíti". Legzavaróbban a különben ís hosz
szúra nyúló "Debreceni temetés"-ben. Végtére is az olvasót nem az érdekli,
hogy az alakokat "én hogy láttam", hanem az, hogy valójában milyenek.
Lehet, hogy az írót indulat fűti - de a tolla legyen gyémántkemény és
jéghideg. S ne remegjen a keze az indulattól, amikor alakjait megtor
málja, mert a portrék zavarosak, kúszák, a jellemek bizonytalanok lesz
nek; az alak saját törvénye nem érvényesülhet, mert az író "részvételének"
indulata elnyomja - s mi lesz ebből az "interferenciából"? Olyan remek
lés, mint az "Anyák születnek" vagy az "Öreg szivek" - sosem. Az igazi
Molnár Kata nem a "Debreceni temetés" irója, hanem ezeké a mozdít
hatatlanul tökéletes műveké, melyekben az igazi nagy irodalom árama
lüktet. (*)

A BUDAVARI FÖTEMPLOM címen jelent meg Csemegi Józse! át
fogó és alapvető jelentőségű monográfiája a budai Nagyboldogasszony
templomról, amelynek szinte minden köve össze van kötve hazánk dicső

és szornorti korszakaivaL A Möner István professzor emlékének szentelt
mű a templom középkori építéstörténetét tárja fel a kitűnő szerzb húsz
esztendős, minden apró részletre kiterjedő alapos kutatómunkája nyo
mán. A katoiikus hivők éppoly hálásak lehetnek Csemegi József munká
jqért, mint művészetünk és történelmünk szerelmesei, hiszen a tárgyalt
kóvek közt IV. Béla óta - a török hódoltság korszakát kivéve - a kato
likus liturgia és a szentmiseáldozat talált otthonra. A mű különösen al
kalmas arra - konkrét anyagán kívül is - hogy általában felhivja az
érdeklődést a miiemlékek: megőrzése körül figyelembe veendő SOkféle
szempontra és éppen ezért a Magyar Műemlékek sorozatában és a Kép
zőművészeti Alap kiadóvállalata által kiadot t művet azok a plébánosok
vagy templomigazgatók is haszonnal forgathatják, akik a budavári fő

templom története vagy művészi kérdései iránt nem érdeklődnek különö
sebben. Ez a 182 nagyalakú nyomtatott ívre és 178 műmeúéiáetre kiter
jedő szép munka igen sok olyan új szempontot tár fel, amit ezideig nem
ismertünk és nem is ismerhettünk.

Buda' kiemelkedő szerepével sokat foglalkoztak a történészek. A vá
ros településtörténete aránylag jól kidolgozott fejezet. Történetirásunk
azonban a budai vár ingatlanemlékeiben rejtőző történeti adathalmazt
aránylag kismértékben hasznosította csak a maga számára. A topográfiai
vizsgálódásokat elvégezték ugyan, de a kövek és a kőbe vésett feliratok
inkább csak azért érdekelték a történészeket, hogy kieqiszitneesék ve
lük az írásos forrásokat. Az a szörnyű háború, amelynek pusztítása talem
éppen a budai Várban mutatkozott meg leginkább, lehetővé tette a Vár
hegy polgári házainak, illetve köveinek folyamatos megvizsgálását és a
középkori királyi palota feltárását. Ugyancsak lehetővé vált a régi váras
lakóinak társadalmitagozódására, anyagi műveltségük és művészeti igé
nyeik felismerésére vonatkozó adatok feltárása is. Csemegi József műve

természetesen mindezekre nem terjeszkedhet ki, de a templom történeté-
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nek ismertetése során mégis megcsillan az olvasó előtt a középkori város
társadalmi alakulásának képe, a műveltségi és hadászati viszonyok vál
tozása is. Emellett azonban még sokkal érdekesebb a különös érdeklődés

számára az, amit a szerző magáról a templomról, a templom építőtről, uj
jáépítéséről, művészeiről tud mondani. Művének első főrészében részlete
sen megismerteti az olvasót az írott történeti adatokkal, a főtemplom uj
jáépítése előtti külsejével, a templombelső ujjáépítés előtti állapotával,
majd a főtemplom építési időrendjével. Művének második fÓTészében
IV. Béla korának eredeti templomterveit, az első és második építési sza
kaszt ismerteti és különös érdekességgel világít rá a mester-kérdésre.
Ezután Nagy Lajos és Zsigmond, majd Hunyadi Mátyás korát mutatja
be. Ebben a munkájában igen nagy segítségére volt az, hogy a mult szá
zad második felében Schulek Frigyes nemcsupán művészi ízléssel és tör
téneti érzékkel építette át a templomot, hanem rengeteg rajzot, feljegyzést
is hagyott hátra. Az akkori épitési viszonyok miatt az eredeti középkori
templomot sajnos nem lehetett megmenteni, mert az ívek és boltozatok
bedőléssel fenyegettek. Schulek Frigyes gondossága tette lehetővé, hogy
a templom régi állapotáról is képet tud.ion adni a mai kutató.

Csemegi József munká.iának egyik legfigyelemreméltóbb és legérde
kesebb fejezete a mesterkérdésről szól. Ezideig astiluskritika módsze
reivel csak annyit sikerűlt megállapítani, hogy a budavári főtemplom ter
vezője francia tanultságú mester volt, akinek művészetére Burgundia,
Ile de France stilustörekvései nyomták bélyegüket. Valószínűleg azzal a
mestervándorlási hullámmal érkezett hozzánk, amit európaszerte IV. Béla
királyunk hivó szava keltett fel. Történészeink úgy célték, hogy IV. Béla
ViHard de Honnecourt-t a XIII. századi francia építészetnek e névsze
rint ismert alakját nyerte meg nagyszabású építkezéseinek lebonyolításá
ra. A szerző részletesen ismerteti azokat a vitákat, amelyek az építő

mester személyéről láttak napvilágot. Ennek alapján megállapítja, hogya
budavári főtemplom névtelen alkotójának Villard de Honnecourt-ral való
azonosítása elé ezidőszerint nem gördül időrendi akadálY. A Mátyá.~

templom egyes kövein talált kőfaragójegyek elterjedési helyeit is vázolja
a szerző és erről könyvében térképet is közöl. Eszerint nem lehetetlen,
hogy a budavári főtemplomon olyan mesterek dolgoztak, akik Lyontól
Gyulafehérvárig járták az akkori Európát és építettek, faragtak a kor
technikája és művészete szerint. Bizonyos, hogy itt, Budán és Buda kör
nyékén k.ialakult kőfaragó műhelyek tagjai jobbára a burgundi eredetű

u. n. cisztercita kora-góti/w formakészletének ismeretében alkották meg
műveiket. Egyik csoportjuk pedig azokból a cseh-mor1Ja cisztercita kolos
torok művészetén nevelkedett mesterekből állhatott, akik minden valószí
nűség szerint az említett francia mester vezetésével tevékenykedtek a
templom első építési korszakában. a francia mester utóda pedig a
Rajna-vidéki francia-német kora-gótika haladó vívmányainak ismeret4ben
tevékenykedett. Mindezeket az érdekes megállapításokat stílustörténeti
összehasonlítással, a fennmaradt kövek és a Schulek-féle gipszöntvények
gondos vizsgálatával állapította meg a szerző. akinek munkája equútto;
előkészítést is jelent a mostani átépítés nyomán lehetővé váló művészet

történeti vizsgálathoz, amikor felveti a még megoldatlan kérdéseket. A
mostani helureállitási munkától 1)árhatunk feleletet arra, hogya budavári
főtemplom tartalmaz-e jelenlegi állaoában eddig még ismeretlen falré
szeket és faragványokat. Lehetséges, hogya monográfia után most már
szabatosabban és biztosabb irányban végezhető kutatások még igen sok
érdekességet fognak feltárni a magvar művészettörténetszámára. (Sz. E.)
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HATVAN ÉVES A MOZI. Bonyolult, összetett szerkezetű technikai
találmányoknál nem könnyű megállapítani sem a pontos születésnapot,
sem a "szülők" szernélyét, hiszen az ilyen találmányok rendszerint hosz
szas fejlődési folyamat végső eredményei. Ez a helyzet a mozgófényképnél
is, mely három összetevőnek - a fényképezésnek, a filmforgatásnak és a
vetítésnek - az eredője, s mindegyik összetevőjének megvan a maga
külön technikai-történeti folyamata. Magát a képvetítést - gyermekko
runk népszerű laterna magicáját - már a XVII. század derekán felfe
dezte Athanasius Kircher, a tudós német szerzetes-tanár, de ettől még
hosszú és fáradságos út vezetett - a mozgóképig.

Most nem célunk ennek az útnak egyes állomásait vázolni, hanem
egyszerűen megállapítjuk, hogy "filmtörténészek" a rendszeres mozgókép
előadások kezdő időpontját általában 1895. december 28-ikához szokták
rögzíteni, amikor is a besanconi születésű Lurniere-f'ivérek nagyobb nyil
vánosság előtt bemutatták a párisi híres Grand Café-nak erre a célra át
alakított pincehelyiségében még az év elején Szabadalmazott találmányu
kat. Már áprilisban is volt ugyan egy bemutató előadásuk Lyonban, de az
a gépezet kezdetlegessége következtében még botrányos kudarcba ful
ladt.

A párisi első moziclőadás már a teljes siker jegyében folyt le. Az
időközben kijavított és tökéletesített vetítőgép már fennakadás nélkül per
gette le az első mozielőadást, malynek műsorán öt rövid film szerepelt:
"A 'I'uileriák szökőkútja", . "A civakodó baby", "A vonat; a tenger", "A
lyoni Lumíére-gvár munkásai" és "Egy parti écarté". - Ezeknek a filmek
nek még alig volt valami "cselekményük", de az egyszerű jelenségeket
már élethű mozgásban rnutatták be, s ez a csodával határosnak tűnő új
szerűség egy csapásra hallatlan népszerűséget biztosított számukra. - A
Boulevard des Capucines 14. számú húzának, a Grand Café épületének,
falán ma is emléktábla hirdeti a nevezdes kultúrtörténeti eseményt: "Itt
rendezték 1895. december 28-án a Lumiére fivérek készülékével az első
nyilvános mozgóképelöadásokat, "

A mozi ezek szerint az elmult év végén lett hatvan éves; (le azért
nem késtünk el a megünneplésével. mert az első magyarországi mozíelő

adások hatvanadik évfordulója pedig éppen a most folyó esztendőre esik.
Hogy egy új találmány sok más országot megelőzve ilyen szekatlan

gyorsasággal polgárjogot nyert hazánkban, annak magyarázata abban rej
lik, hogy az 1896-os esztendő volt a millennium éve, s az erre az alka
lomra összezsufolt sok "szenzáció" közt szerepelt a mozgókép is, még
pedig különös módon egy vallási mellékzöngéjű vállalkozással kapcsola
tosan. Mint Pánczél Lajos mozi-tanulrnányában olvassuk; ,,1895 őszén Szik
lai Zsigmond budapesti építészmérnök megvásárolta Munkácsy Mihály
Ecce homo című világhírű festmény ét (ez a Krisztus-trilouia időrendben
harmadik nagy alkotása) azzal a szándékkal, hogy a magyar festő reme
két a közelgő ezredéves kiállításon külön paviJlonban bemutatja a kőzön

ségnek. A képvásárlás ügyében bátyját, Arnoldot küldte a francia fővá

rosba, ráhárult a feladat, hogy a világhírű festményt Budapestre szállít
sa. Sziklai Arnold-Párisban jártában megfordult a híres Grand Caféban
is, ahol ekkor - 1896 elején - már javában folytak a mozaóképelőadá

sok ... Sziklai Arnold úgy gondolkodott, hogy a millenáris kiállításon meg
forduló tíz- és tízezer embert nemcsak Munkácsy "Ecco Homov-ja érde
kelheti, hanem ez az eredeti és lenyűgöző találmány is."

Elég az hozzá, hogy nemcsak a Munkácsy-képpel tért haza, hanem
egy Lumiéréknél tanult francia mechanikussal, ennek vetítőgépével s
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egynéhány Lyonban szerzett filmtekerccsel is. Itthon Sziklaiék kibérelték
az akkori Andrássy-út 41. számú ház egyik megüresedett üzlethelyíségét,
itt Ikonograf néven berendezték az első magyar mozit, s június 13-án meg
kezdték a filmek vetítését. A primitivebb berendezés s a kiállítás rengeteg
egyéb szenzácíós látványossága miatt a magyar film-vetítésnek nem volt
olyan átütő sikere, mint a párisínak, a vállalkozók rá is fizettek; de a lé
nyeg az, hogy a jég már itthon is meg volt törve, s újabb vállalkozások
rövidesen népszerűvé is tették a mozgófényképeket, vagy amint Heltai
Jenő kedves humorával elkeresztelte: a mozit.

Sőt a magyar filmgyártás is elég korán megindult, s említésreméltó,
hogy az első magyar filmek sorában már egy biblikus tárgyú is szerepel:
a "Jézus élete", mely korát megelőzően színes film volt, amely persze
még nem színes fényképezéssol készült, hanem kóckáröl-kockára szí
nezték ki.

A film további Iejlódese már nemzedékünk szeme előtt folyt le. És
hozzá tehetjük: a füle előtt. Mert három évtized sem kellett hozzá: és a
rnozi megtanult beszélni. Majd kiszínesedett, végül - jelenkorunkban 
már kezd plasztíkussá is válni. S közben persze egy teljesen önálló, igen
terebélyes művészetí ággá s ugyanakkor különálló iparrá is fejlődött, sa
játos irodalommal és tudománnyal; annyira, hogy egy rövid kis cikk ke
retében meg sem kísérelhetjük valamennyi vonatkozását felölelni. S ezért
a továbbiakban a film probléma-komplexusnak csak arra az egyetlen szá
lára szorítkozunk, amelyet már az első színezett magyar film említésével
is jeleztünk.

A film a vallás területét sem hagyta érintetlenül. A letűnt évtizedek
ből számos nagyszabású vallásos tárgyú filmre emlékezünk. A magyárok
közül hadd említsük csak "A szerzetes--t és "A gyónás szentségév-t, a
külföldiek közül a "Quo vadis"-t, az olasz Krisztus-filmet, "Az orleansi
szűz"-et, a "Tízparancsolat"-ot, a "Ben-Hur"-t és "Bernadette"-et. Sajá
tos technikájánál fogva különösen alkalmas a vallási misztika szolgálatá
ra ... Sajnos azonban, az üzleti nyereségvágy a nemesebb érzések helyett
inkább az alantasabb tömegszenvedélyek szolgálatába állította a filmet.

A katolicizmus korán felismerte. hogy a film korunknak egyik leg
hatalmasabb tömegformáló eszköze, hiszen napjainkban világszerte leg
alább 50.000 moziban szórakoznak naponként a mozilátogatók tízmilliói.
Éppen ezért katolikus oldalról már több ízben is óvást emeltek az el"
kölesileg romboló hatású filmek ellen. Említésre .érdemes, hogy 1928. áp
rilisában Hágában a katolikus nőszövetségek nemzetközi gyűlésének ke
retében megtartották az első katolikus nemzetközi film-kongresszust, 15
állam küldötteinek részvételével. A kongresszus követelte, hogy a film
cenzura ne engedélyezze az olvan filmek előadásait, melyek a népek, fa
jok közötti békétlenséget szf tják, a házasságtörést magasztalják, a vallá
sos érzést sértik.

Azóta pedig csak még jobban növekedett a film jelentőségében.

Ez tükröződik abban a tényben is, hogy immár a legmagasabb katolíkus
egyházi fórum, maga a Szentatya is ismételten kifejtette álláspontját a
filmmel kapcsolatosan. Legutóbb, ac elmult év novemberében, a Nemzet
közi Filmszövetség kongresszusának tégjaihoz intézett szózatot, azt meg
előzően pedig még június 21-én tartott nagy beszédet a film ügyében. Gon
dolatainak lényege a következőkben súríthető: a férfiak, nők és gyermekek
Iégíóí. akikhez naponként fordul a fiJm, nem várnak tőle mást, mint
mindannak visszfényét, ami igaz, jó és szép, - röviden Isten fénysuga
rát; a film a tömegek erkölcsi felemelését és nevelését szolgálja, s ne
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vállaljon bűntársi szerepet az emberek erkölcsi megrontásában, álljon a
jó, a család és a közösség szolgálatában, segítse elő az élet, az emberek
megismerését, a lelkek javítását és felemelését. (k. ou)

A HOLNAP V AROSA. A századforduló Nagyváradjáról ad képet
Dutka Akos könyve, amelyet a szerző regényes korrajznak nevez. (Mag
vető könyvkiadó, Budapest, 1955.)

1905-ban Nagyváradon jelent meg köztudomásúl-ag az "A Holnap" c.
versantológia, amely Ady, Babits, Juhász Gyula, Balázs Béla, Dutka Akos,
Emőd Tamás és Mi/dós Judit verseit tartalmazta. Ez az antológia, amely
nek később eg'y második kötete is megjelent, volt az új magyar líra első

szeruezett fellépése. "A Holnap" megjelenésével nagyjából egyidőben,

ugyancsak 1908-ban indult meg a "Nyugat" c. [oluoirat, és vele új periódus
kezdődött a hétszáz éves magyar irodalom történetében. "A Holnap meg
dicsőült nagyjai már mind pihennek. En ma1'adtam itt hirmondónak éle
tem nagyadósságával, hogy elmondjam a kétlelkű város tanulságos tör
ténetét mindenkinek, aki elég érzékeny [iitlei megél·ti, mi dobolt akkor
a kétlelkű vá1'OS szivében", - irja könyve epilógusában Dutka.

A szerző részletesen tárgyalja könyvében azt a világnézeti, irodalmi,
politikai erjedést, amely a század legelején ebben a fejlett polgárságú,
élénk szellemi életű városban végbement. Az 1900. évi párizsi világkiál
lítás, az Eiffel-torony [elépitése, Blériot próbarepüléseinek kora volt ez.
Sokan úgy látták, hogya természettudományok, a tecivnika, a szociológia
fejlődése idejétmulttá tették a vallásos eszméket. A korszak népszerű

filozófusai Schopenhauer, Herbert Spencer, Stirner, és mindenekelőtt

Ntetzsche.,« kereszténység ellenfele. A nagyváradi és budapesti polgár az
irodalomban is az újjal rokonszenvez. Anatole France "Vörös liliom"-át,
Strindberg, Dosztojevszkij, D'A nnunzio, Pierre Loti regényeit olvassa, a
szinházban Wilde Oszkár "Salome"-jáért és MaeteTlinck "Monna Vanná"
jáért lelkesedik. Ug'yanakkor a politikai életben is forrongás zajlik. Tisza
István feudális konzervativizmusával szemben gyülekezik a radikális pol
gári értelmiség tábora. Az ipari munkásság is tömörülni kezd, terjednek
a marxi tanok. A parasztkivándorlás és az agrárszocialista mozgalom is
fokozódik.

A vallásos élet is megújul. A nagyváradi püspök, Schlauett Lőrinc

biboros még régitipusú főpap, de mellette az egyházi életben már ujszerű

egyéniségek tűnnek fel, elsősorban Prohászka Ottokár, aki - Dutka sza
vai szerint - "a szegények, a dolgozók, a megcsaltak és kisemmizettek
új kereszténuséqét hirdeti." A század végén itt működik Fraknói Vilmos
e. püspök, a kiváló történetíró.

1900-ban Nagyváradra, a "Peeze-parti Párizsba" kerül Ady Endre, aki
előtte Debrecenben ujságír6skodott. Elabb a kormánypárti "Szabadság"
munkatársa, majd nemsokára az ellenzéki, radikális "Nagyváradi Napló"
szerkesztője. "Ebbe a forrongó darázsfészekbe esik bele a huszonkét éves
Ady Endre, a pacsirta-áleás sirály, hogy démoni váteszi intellektusával,
költői lángeszév~l minden titkok mélyére lásson, minden magyar problé
mával szembekerüljön, hogy találkozzék Istennel, Élettel, Halállal, Lázár
ral és a Disznófejú Nagyúrral, hogy az Os Kaján látomása után meglássa
a kivándorló parasztot, a magyar ugart, a pmletárfiút, a vért és aranyat,
a Léda aranyszobrát, a német császár világhódító őrületét. Mindent, ami
ből a nagy magyar tragédia csodálatos új szimboluma nőhet."

Érdekesen, élvezetesen irja le Dutka Ady váradi éveit. A Léda iránti
nagy szenvedélyről szólva igazságot szolgáltat a Léda-versek hősnőjé-
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nek, akit "gazdag, érzelmes, igen kuUurti it, egyéni léleknek" névez. Be
mutatja "Az Os Kaján" c. hatalmas verslátomás modelljét, a különös,
rejtélyes egyéniségű barátot, Sziits Dezsőt. Hitet tesz Ady, a publicista
nagysága mellett: "A század első felének valamennyi sorsdöntő problémá
ja tollhegyre kerül Ady váradi irásaiban." Feltárja az u. n. "Duk-duk
affaire" hátterét, amely egy rövid időre éket vert Ady és barátai köre
közé. Tárgyalja Ady és Léda érzelmi kapcsolatának meglazulását, amely
végül az "Elbocsájtó, szép üzenet" rnegírásához vezetett. Helyesen jegyzi
meg Dutka a "Nyugat" íróínak, költőinek, kritikusainak többségéről, hogy
a politikamentesség parnasszusi elvének alapján állottak, de Ady e te
kintetben gyökeresen másként gondolkodott.

Ady mellett, Ady körül egy sereg kiváló' egyéniség próbáIgatta orosz
lánkörmeit Váradon. Életteljes jellemzést ad Dutka Juhász Gyuláról, a
mindig fájdalmas hangú nagy poétáról, a novellista Biró Lajosról, a mese
iró Balázs Béláról, a költő Emőd Tamásról és Nakonxypán mesevilá
gának álmodójáról, Gulácsy Lajosról, a festőről. * A könyvben még futólag
felvillan sok kiváló írónk, szellemi emberünk arcéle: olvasunk a köte
tet bevezetéssel ellátó Bölöni Györgyről, a művészettörténész és kultúrfilo
zoius Fülep Lajosról, Kruda; Gyuláról. Kosztolányival, Karinthy Frigyes
set, a politikus Jászi Oszká1'wl, Solymó Zoltánnal, a műfordító Franyó
Zoltánnal, a műkritikus Elek Arthurral, az íl'Ó Tabéry Gézával, Hatvany
Lajossal, Ignotus-szal. Osvát Ernővel folytatódik a könyv szereplőinek

fényes sora.
Dutka Akos megállapításai, amennyiben irodalomtörténeti kérdések

ről van szó, teljesen megbízhatóak. A regényes jellegű részek Dutka pró
zairói képességeit bizonyitják. A nagyváradi kOl'ZÓ, a kávéházak, az ut
cák, a viharos megyegyűlés, a nyüzsgő piac, a lótuszos, langyos kénes
vizű Pecze-patak leírása nehezen feledhető. Dutka szép könyvéből mi,
fiatalabb nemzedékbeliek megismerjük azt a várost, amely "Kipattantója
és izzásra hevitője volt minden bátor és haladó gondolatnak". "Itt forrott
ki a forradalmi Ady annyi kétség, ellentmondás, tivornya és sW'lódás kö
zepette,'

Dutka Akos könyve nyereség, hozzásegíti az olvasót irodalmunk egyik
leggazdagabb, dús gyümölcsöket termő korszakának megismeréséhez. He
lye ott t'an Ady Lajos, Bölöni György, Földessy Gyula, Hatvany Lajos,
Révész Béla Ady-munkái mellett. (DévénYi Iván)

INDIA képzőművészeti anyaget küldött hozzánk mutatóba. A kultu
rális kapcsolatokat elmélyítő kiállítást Krisna Menon meghatalmazott
miniszter, moszkvai nagykövet nyitotta meg a Nemzeti'Szalonban, hang
súlyozva, hogy India művészei teljes formai- és stílusszabadsággal alkot
hatnak, meghatározott célkitűzésektől és irányelvektől függetlenül, pusz
tán belső sugallatukra hallgatva, lelkiismeretük szavát követve. Ezek a
keresetlen szavak arra az igazságra világítanak rá, hogy a művészetben

* A "Vigilia" 1955. júliusi számában ~egjelent "Ady és az új magyar képzőmű
vészet" c. írásban idéztem dr. Nagy Mihály visszaemlékezését Ady és Gulácsy Lajos
találkozásáról. Dutka ezt a megrázó jelenetet így irja le: ,.Ady halálsápadtan mon
dani kezdte, a szív legaljáról szakadt döbbenetes hangon: vagyok, mint minden
ember, fenség, Észak-fok, titok, ídegenség ... Valamennyiünk hátán a hideg futká
rozott, amikor sirva tovább mondta: De, jaj, nem tudok így maradni, szeretném
magam megmutatni, hogy látva lássanak ooo Gulácsy hosszú szerzetesalakja sírva
borult Ady nyakába és megcsókolta."
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az őszinteség az egyetlen járható út a megértés, a voltaképeni hatáskel
tés felé. Indiától elválaszthatnak minket, magyarokat, térbeli távolsá
gok, a történelmi mult nagy különbségeí, faji eltérések, gondolkodásunk,
élet- és világszemléletünk. sőt időérzékünk más mivolta, állhatunk egy
mással szemben ismeretlenül, egymás beszédét nem értve, egymás művé

szete mégis, egyszerre közelhoz egymáshoz és az, amit semmiféle nyelven
közölni nem lehet, a művészet közvetlen testvérhangján azonnal érthető
vé, természetessé válik, mert nem a különbségek, az elválasztó merevsé
gek domborodnak ki, amelyek mindig a megnemértés, a szeretetlenség
ismertetőjelei, hanem az embert az emberhez a világ bármely táján egy
máshoz fűző, elválaszthatatlan, közös vonások, a megértés és a szeretet
kisugárzásai. .

Éppen ezért igen tanulságos a kezdeményező, csere-ismerkedés alap
jául szolgáló, indiai képzőművészeti kiállítás. A részben eredetibben, rész
ben másolatban kiállított mútárgyak tájékoztatnak India mult jának és
jelenének képzőművészeti törekvéseiről, egy nagy nép magatartásáról a
közelivel és távolival, a megfoghatóval és megfoghatatlannal, a látszattal
és a valóval szemben. Évekkel ezelőtt már gvönyörködheuünk Uday
Shankhar világhír:ű egyéni művészetén keresztül India jelképes, gazdag
mondanivalójú táncában, ismerkedhettünk e tánccsoportot kísérő, sajátos
indiai zenével, hosszabb tartózkodásra is sikerült megnyernünk körünkben
a Nobel-díjas Rabindranath Tagore-t, akinek szállóigévé vált a budapesti
bankettszónok tisztelettel roskadozó pohárköszöntőjéreadott egyszerű vá
lasz: "Ne tisztelettel közeledjetek hozzám, hanem fogadjatok szerétettel
engem, mert miként a méh a rnézet, úgy gyüjtöm én a szeretetmegnyilvá
nulásokat, hogy költészet alakjában visszaadjam ismét az emberiségnek."

Ha India képzőművészetet figyelmesen szernléljük, rájövünk, hogy
míként költészetének, zenéjének, táncának itt is, kifejezésének lényege,
legjellemzőbb sajátossága: ama hajlama s legfőbb igyekvése, szerenesés
esetben képessége, hogy belehallgasson a csendbe, megszólaltassa a mind
annyiunkat a világmindenséggel összekapcsoló néma erőket, megtanítson
elfelejtkezní önmagukról, hogy ugyanakkor az énigenlés helyett elfogjon
bennünket a világérzés nagy szédülete. Ez is valóságmüvészet. A hindu
sosem a puszta tárgyat nézi, mert minden megfoghatót, láthatót nemcsak
fizikai szemmel vesz észre, hanem mögéje is tekint és a legegyszerűbb

tárgyban, dologban is mindig az embert látja meg az emberben, mint
leghívebb tükörben visszaverődő egész kozmoszt. Aprólékos gonddal, kü
lönös kedvteléssel ábrázol tűhegyű ecsettel, hogy mlnlatűrfestményeínan
nál igézőbben hasson a roppant méreteknck, az emberparány kicsinységé
nek és a világmindenség felmérhetetlen nagyságának együttes szemlélése,
vagyis a legjelentéktelenebb tárgyban, a legigénytelenebb lútszatban is
bentrejlő monumentalitás. Persze, a hindu kép nem oly nyilvánvalóan
mozgalmas, színes, látványos, azonnal érthető, szemct csiklandó, mint a
mi szemünk igénye szerinti realista képzőművészet, hanem voltaképen
megannyi szirnbólum, emlékeztető, figyelmeztető sugalmazás, hogy pilla
natig se szűnjünk meg kettősen látni s bármit érzókelünk, legyünk elké
szülve azonnali érzékcsalódásta is. Az elkésve, egyes ottuni Iestői körük
ben csak most virágzó absztrakt művészet is, ezen az idegen hatásra át
vett formai nyelven, a régi látást, a régi szemléletet, a régi igényt foly
tatja s éli ki, az ábrázolást csupán hungíndításnak használja fel, hogy be
felé csengjen, befelé zendüljön meg a le kottázhatatlan örök szímfón!a.

Ez a jellegzetes befelénézés nincs ellentétben, (sőt azt inkább szer
vesen kiegészíti) a merőben érzéki ábrázolással. a testi vagynak, a szere-
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lemnek, az illanó örömnek keleti fantáziájú, aprólékos részletességű, öt
letes, helyenként tréfás, pajzán, de mindig fölényes, mosolygó, szenvedély
telen, hűvös tárgyílagosságú megjelenitésével. A röpke villanás, a múló
perc vakító ragyogása, akárcsak a lebukó Nap búcsúzó tündöklése, a
mulandóság körforgásában csak annál szélesebb perspektíváj át mutatja
az elmúlhatatlannak, minél tűnőbb, minél pompázóbb, mlnél érzékibb, mi
nél önfeledtebb egy-egy pillanat örökkévalóságába való belefelejtkezé
sünk. (=)

A 150 ÉVES "HAZAI TUDOsITASOK". Százötven éve jelent meg els.ő

ízben legrégibb magyar nyelvű hirIapunk, a "Hazai Tudósitások", "mely
lyet Nemzeti ujságként a' Magyar nemzetnek közhasznára készített Kult
sár István az ékesen szóllásnak egykori tanítója." Az ujdonsült szerkesztő

bizonyám nem gondolta, hogy lapja rövid idő leforgása alatt betölti azt a
hivatást, amelyre az idegen szellemben gyökerező hirlapok nem vállalkoz
hattak és közvetitője lesz az egyre szélesebben kibontakozó magyar szel
lemi életnek. A "Hazai Tudósitások" sohasem jolytatott elkeseredett har
cot a fentmaradásért, mint a korabeli ujságok tMnyomó része, a megin
dul6sát követő hetekben már igen szé» számban akadtak előfizetői, akik
lelkesen tá'mogatták a rokonszenves hangot megütő magyar sajtótermé
ket. S a ked17ezően induló lap később is népszerii mamdt a közönség kö
rében, hiszen néhány évtizedes müködése alatt mindvégig becsületesen
kitartott elvei mellett és fáradhatatlanul szolgálta nemzeti kulturánk
ügyét.

Kultsár István dz els6 számot bevezető cikkében a "dit.ső 'tlemzethez"
fordul és felvázolja azokat a távlatokat, amelyeket egy lelkiismeretesen
szerkeszteit lap megnuithat ol"asói előtt ... "melly hasznos az u,iság egy
nemzetnek! Az által érti meg a távul lévő embertársainak állapotjakat és
maga sorsát . . , az által tl/dja meg a' polgál'i társaságoknak t'últozásait, és
örvendez Hazájának boldogságán, az által ismeri meg az emberi találmá
nyokat, fáradságos igyekezeteket ..., az által az eaésséoet oltalmazni a'
gazdaságot jobbítani, a' kereskedést jól intézni tanulja, az által a jó haza
fiakat ismérni és az Országban lévő dolgokat nem késő és homályos hí
rekből, hanem meghatározott érteimcs tudósításokból meríteni megszokja,
az által Nyelvét, melly minden Nemzetnek fő dísze, gyarapítja és tsino
sit ja."

Az előszóból világosan kitíínik, hogy K1Iltsár széleskönl program
megvalósításám törekszik és lapját nem egy-két személy szócsövének, ha
nem az egész magyarság orgánumának tekinti. Másfél évszázados messze
ségből kiilimleaes érzés tölt el bennünket, amint fellapozzuk ezeket a
klasszikussá vált, fakuló írásokat. A régi cikkek olvasása közben a mai
sajt6hoz szekott olvasó is sok érdekességre bukkanhat, ha' közelebbről

megbarátkozik a korabeli nuel» és stílus sajátosságaivaL Kultsár lelec
ményes szerkesztői ötlettel számos levelezőt fogad az ország különböző vi
dékeiről, akik nap-nap után friss hírekkel és közleményekkel jelentkeznek
nála. Lapja hetenként kétszer, szerdán és szombaton jelenik meg és át
fogó képet nyujt az orsz/u; napi életéről. Egyetlen jelentős fogyatékossá
ga, hogy politikai kérdésekben nem foglal állást, ez azonban elsősorban

az elnyomó Habsburg-kormányzatot és nem a szerkesztőt terheli. Kultsár
'számos kérvény benyujtása után kap engedélyt a lap megindítására é.s
jól tudja, hogy az első nyiltabb hangú cikk megjelenését a hirlap betiltása
követné. Ezért inkább az óvatosabb megoldást választja és a szellemi élet,
a kultura nemesítő eszközével közeledik a magyar olvasóközönség felé.
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Egy-két megnyilatkozása így is páratlanul. áll az abszolutizmus hirlapiro
dalmában. Wesselényi Miklós adminisztrátori hivatalába t'aló lépésekor
a lap változtatás nélkül közli rendkívül merész kicsengésű beszédét: "Sza
badság - Törvény - Haza! Felséges nevezetek, mázsa nehézségű szók!
Az Emberek boldogságára ez háromban egyesült egy eszköz. Szabadság
- vigasztaló nevezet, legfőbb jótéteménye, ajándéka a' Fő valóságnak ...
Nálod nélkül az Emberek az oktalan állatok közé aláztatnak .. ."

A "Hazai Tudósitások" legnagyabb érdeme kétségtelenül az a hirverés,
amelyet nemzeti irodalmunk és s;:.injátszásunk érdekében fejt ki. Régebben
a megjelenő irodalmi művekről csak évek multán értesültek az írók, az
é"Ző irodalmat figyelemmel kísérő közönségről akkoriban még szö sem
lehetett. És ebből az elszigetelt szellemi világból egyszeriben egy hirlap
bukkan elő, amelyben könyvismertetéseket, időszerű nyelvész,)ti kérdé
seket és pályázati feltételeket találhat az olvasó. Szinte észrevétlenül lét
rejön a kapcsolat írók és az olvasóközönség között, az irodalom szabályos
vérkeringése megindul. Szűk: körben vitatott problémák országos jelen
tőségűvé duzzadnak, mert lehetőség nyílik arra, hogy a kiilönböző véle
mények helyet kapjanak a lapban. Szinjátszásunk talán egyetlen ujságnak
sem köszönhet annyit, mint" a "Hazai Tudósításoknak". A theátromi hí
rek széles körben népszerűsítik a magyar színészetet; a szinház látogatása
nem puszta szórakozás többé, ha.nem hazafias cselekedet, amely érzékeny
örömre ger.1eszti az emberek szivét, mert a nemzet virágzásának újabb
jeIét láthatják benne.

A "Hazai Tudópítások" - 18D8-ban "Hazai és Külföldi Tudósítások
ká" bőviil - a cikkek mondanivaló.1án kivül tónusával is megragadja
figyelmünket. Nyomát sem lelhetjük benne az ellenséges, támadó hang
nak, amely később annyira elharapódzik az egyéni érdekeket szolgáló hir
lapokban. Kultsár gondosan ügyel arra, hogya leközölt viták ne szül.1e
nek egyúttal ellenséges légkört is. A lap Kazinczy élesebb polémiáit ki
véve barátságos szellemet áraszt, az az érzésünk, hogy a szellemi élet fej
lesztésén kívül rejtett missziót is vállal: egJl tömbbe szeretné tömöríteni
az egész nemzetet. Ebből az egységből Kultsár szerint még azokat sem
szabad kirekeszteni, akik ideig-órá.ig a rossz úton haladnak. "A zavaros
must megtisztul idővel és az élet balzsamává lészen: azon nazánktia; is,
kiket a homályos gondolkodás vagy tellyes gondatlanság a' Hazára nézt'e
olly haszontalanokká tett, ma1d magokba szállván felébrednek és velünk
együtt törekszenek azon ditsőségre, melluet tsa k a' Nemzet virágzásából
várhatunk." Derű, hazaszeretet és a jövőbe »eteit erős bizakodás cseng ki
a lap sorai köziil s ezek a tula.idonságok méltóvá teszik arra, hogy az ön
tudatra ébresztett nemzet szellemi vezetője legyen az elnyomatás sötét
korszakában. (Szeuhalmi Elemér)
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