
NAPLÓ
A LEGNAGYOBB RltGI MAGYAR EGYHAZI FESTO. A magyar

közőriség alig tudja, hogy az Esztergomi Keresztény Múzeum a leggazda
gabb magyar vidéki múzeum: Szépművészetí Múzeumunk mellett az
egyetlen, amelynek festményeit az európai művészettörténetí irodalom is
ismeri. Bizonyos részei a fővárosi múzeumok anyagát is felülmúlják.

Ha a nagy tudással és igen előnyösen újjárendezett kiállítást megte
kíntjük, az első teremben, amely magyar és nemzetközi szempontból is a
legjelentősebb és érdekesebb, a magya'!' táblaképek termében, Kolozsvári
Tamás monumentális Krisztus keresztrefeszítése mellett négy táblakép
ragadja meg messze kiemelkedő kvalításával a szemlélő figyelmét. Kinek
alkotásai ezek a képek ?

A selmeczbányaí Szent Katalin templom szárnyasoltárát, nem lehet
tudni mi okból, a templomból kitették, és ezeknek darabjai közül egy a
környékbeli Tópatak községbe, öt pedig a szintén közeli Hontszentantalra
került. 1902-ben a tópatakí Mária és Erzsébet találkozását ábrázoló tábla
képet a budapesti SzépművészetíMúzeum megvette. A Krisztus születését
ábrázoló táblakép a hontszentantalí plébániatemplom oltárképe lett és
ott van ma is, a másik négy táblakép Simor János prímássága idején az
Esztergomi Keresztény Múzeumba került. Az "ismeretlen szerzőtől" való,
rendkívüli értékű képekre természetesen felfigyeltek a magyar, de a kül
földi művészettörténészek is. Gerevich. T'iboré az érdem, hogy a képek
szerzőíét végérvényesen megállapította s annak alakját és nagyságát a
művészettörténet számára kidolgozta. Az Esztergomi Képtár újjárende
zésekor, amikor a négy táblaképet is restaurálták, a cudarul átfestett
képek megtisztításánál, a Feltámadás képen, a sír kövén, váratlanul
előjött a mester szignója: M. S. és az évszám 1506.

Gerevich Tibor e váratlanul előbukkant adat alapján megállapította,
hogy az esztergomi négy táblakép, a Szépművészeti Múzeum Visitatiója
és a Hontszentantalon levő Krisztus születése egy sorozat; és mesterük
M. S. mester, aki a dunai iskolához fűződő német kapcsolatai ellenére
is sajátlagosan magyar. A Visitatio, amelyet az irodalomban régebben
ismernek, s melyet elfogult német kutatók, sőt nyomukban a Széprnű

vészetí Múzeum régebbi vezetői is a német művészet javára könyveltek
le, a többi táblaképpel együtt a magyar középkori táblafestészet legna
gyobb értéke, és festőjük. M. S. mester a legnagyobb régi magyar festő.

Ez ma a magyar művészettörténet általános véleménye.
Örömmel olvassuk a legújabb szakkönyvvel, Radocsay Dénes A

középkori Magyarország táblakévei című 1955-ben megjelent nagy mun
kájával kapcsolatban Genthon István közlését, amely szerint a német
kutatás M. S. mesterre vonatkozóan legújabban már elfogadta a magyar
megállapításokat. A Thimes-Becker-féle nagy lexikonban megjelent köz
lemény már teljes egészében a mi kutatásaink eredményeit regisztrálja.
Ez lényegében azt jelenti, hogy az M. S. mesterre vonatkozó magyar föl
fogást a nemzetközi irodalom is végérvényesen magáévá tette.

A kritika egyhangú megállapítása szerint a mester legkülönb reánk
maradt alkotása a budapesti Szépművészeti Múzeumban levő VisitatiO.
Valóban megragadja az embert tökéletes egységével és harrnoniáiával,
töretlen, Uszta Iíralságával, a két női alak kecses fínomságával, a ruhák
nak színben, vonalban való gazdagságával. a kép előterét díszítő virág
elemek nagyszerű, mérsékletes és rendkívül harmonikus alkalmazás,ával
és a háttér gazdag, színes és mégis diszkréten arányos megoldásaval.
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Máriát és Erzsébetet nem a korhű keleti ruhákba, vagy a piktura eddig
ismert jellegzetes megoldásaiba. hanem a bányaváros korabeli viseletébe
öltözteti, amelynek fejkendő-formáját még ma is látni az ott élő asszo
nyokon. Unikumszámba menő megoldása, hogy Erzsébet hódolata és tisz
telete jeléül a Szent Szűznek kezét ajkához kézcsókra emeli. Kár, hogy
ez a kép ma nincs kiállítva, hanem tudomásunk szerint a leggondosab
ban restaurálva a Szépművészeti Múzeum restauráló műhelyébe tárol.

A Visitatio mellett az esztergomi képek sem igen maradnak el érték
és jelentőség tekintetében. A négy kép közül figyelmünket talán legjob
ban a Kálvária ragadja meg. Uralkodik rajta a keresztrefeszített Krisz
tus alakja, a kínszenvedett test; M. S. mester a szenvedést az élet való
ságában akarja vísszaadní, a Consummatum est tényét akarta megfes
teni. Az asszonyok és János apostol csoportja már eliszakadt Krisztustól
és magára maradt. A római százados szerepét betöltő alak is az Irás azon
jelenetét ábrázolja, amikor a százados kiejti a szavakat: "És valóban
Isten Fia volt".

M. S. rnesternek ez a reálizmussal megfestett kiszenvedett Krísztus
teste és főleg a fej, a realizmus kialakulásának nemzetközi történelmé
ben is állomást jelent. A Grünewald világhíres isenheimí Krisztusával
való összehasonlításra késztet. M. S. mester pár évvel Grünewald előtt

festette meg a képet. Grünewald keresztje és corpusa aránytalan nagy
ságával megnyomja az egész képet. M. S. mesternél tökéletes a közép
ponti arány. Grűnewald a szenvedés iszonyatának keresett túlzásával, a
foltokkal teli sötét test, a görcsökben vonagló végtagok és a fej natura
lisztikus túlzásával a szemlélőben az iszonyat dermesztő hatását váltja
ki. M. S. mester képének szemlélete a szenvedés és a halál teljes átélése
mellett a hívő emberi lélekben vallásos érzést is kelt. Teológiai és egy
házművészeti szempontból M. S. mester műve a szerencsésebb,

A kép egyik érdekessége, és mesterére jellemző, hogy a római szá
zadost török ruhába öltözteti. A Keresztvitel képén is török ruhában van
a korbácsoló pribék. Ha megfigyeljük a Keresztvitel pribékjeinek jelleg
zetes arcát, a Kálvárián egy katona busa bajusza tipikusan magyar fejét,
a töröknek 1506-ban ilyetén való szerepeltetését, az az érzésünk, hogy
ezt csak az láthatta, alkalmazhatta és csinálhatta így, aki nemcsak ma
gyar környezetben dolgozott, hanem természetében, lelkében is magyar
volt.

M. S. mestertől eddig nem maradt ránk más, mint 6 kép, a hiteles
szígnó és életének egyetlen biztos dátuma: 1506. Genthon István azonban
a selrnecbányai- Városi Múzeumban levő Szent Katalin és Borbála élet
nagyságnál is nagyobb, fából faragott szobrait, a magyar fafaragás egye
dülálló remekeit stilkritikai összevetés alapján színtén M. S. mesternek
tulajdonítja. Szerinte M. S. rnester Iestő-szobrász volt. Ugyancsak ő az
északfranciaországi Lille múzeumának egyik képét. ..ismeretlen festő"

Királyok imádása című képet, stilkritikai alapon szrntén M. S. mester
nek attribuálja, Ha mindezt elfogadjuk, a teljes hagyaték: hét kép és
két szobor.

Hol vannak a nagy mester többi alkotásai? A'ki így festett, sokat
dolgozott, ameddig ide eljutott. De míg más népek sok mindent meg tud
tak őrizni, addig nálunk a török pusztításban sok mínden elveszett. S ami
M. S. mestertől, legnagyobb középkori festőnktől megmaradt. azt sem
ismerjük eléggé. Meaérdemetné n<>dip;, horrv - külföld é.~ belföld S7<\

mára - arra hivatott szerző tollából. megfelelő illusztrációkkal kisebb
könyv jelenjék meg róla. (Bóka Imre)
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EGY MAGYAR MISSZIONARIUS LEVELE. Horváth Kálmán S. J.
atyának, a kisantui (belga Kongó) főiskola szociológiai tanárának magyar
országi volt tanárához írt leveléből idézzük a következőket:

Kisantu, 1956. VI. 12.

Pár hete "beütött" nálunk is a tél. Ez persze nagyon viszonylagos, de
vitathatatLanul előnyösebb, mint az agykerekek minden mozdulását meg
nehezítő nagy hőség. Végre mint harmadik ok szerepel jún. 27. Erre a
napra nem szeretnék a meg nem emlékezők sorába kerülni.

Amikor a februári levelet tetszett irni, otthon kemény tél volt, az
óta otthon bizonyára megváltozott a klima és majdnem az aratás idejére
érkezik mostani levelem. Epp ezekben a napokban kb. egyforma távolság
ra lesz tőlünk a Nap. Otthon nyarat csinál és nagy meleget, nálunk
ugyanez a távolság leniiléssel: jár és jelenti a mi telünket. Vagy egy hó
napja, máj. 15 után megszüntek a tavaszi esők. Pár nap alatt ismét por
borított mindent. Az esték és reggelek kellemesen hűvösek. Reggel egész
őszies köd van, ami csak dél felé száll föl s ekkor előjön a nap s telünk
ellenére olyan meleget produkál, mint Szegeden júli közepén. Igy hát
nem nagyon veszélyes a mi teZünk. Minimális hőmérséklet, amit eddig a
szobámban mértem, 21 fok. Tehát messze vagyunk még a fűtés kénysze
rétŐZ. A fák részben levetik levelüket, a levelek megsárgulnak, mint
EurópCÍ;ban és lehullanak. Vannak fák, amelyeken csak kivételképen
marad pár levél. A kizöldelés ideje október, amikor az első eső megje
lenik. A hatalmas szavanna mindenütt sárga színt ölt, a magas fű ki
hal, pár hét múlva aztán megindul a szavanna égetése: az egész környék
egy nagy máglya és füsttenger. Ez a módszer egyúttal a föld javitását is
elősegíti. Afrika ebben a szezonban nem szép; a levegő poros és füstös;
a látási távolság nem nagy. Dolgozni a mezőn nem lehet, kivéve azokon
a vidékeken, ahol öntöznek. Ott a zöldségtermelés legkedvezőbb szaka
a száraz évszak. Az esős évszakban ugyanis a nagy eső valósággal agyon
veri a finomabb növényzetet. Egyik áprilisi éjszakán nem kevesebb, mint
110 mm eső esett a környékünkön.

Az első afrikai tanévem, mint jeleztem, ezekben a napokban befe
jeződik. No jól is teszi, 10 hónap elég volt. Az első év a maga adaptációs
problémáival önmagában is terhes tud lenni. A szokatlan klima mellett
lehetetlen európai tempóban dolgozni. Aztán a hallgatóság karaktere, ké
pessége ismeretlen. Vigyázni kell minden szóra, hogy megértsék. Hisz
nekünk oly könnyű fogalmakkal játszani, amit felszedtünk az elmult évek
folyamán, amik azonban nekik nem mondanak semmit. A tanárnak sok
szor kell magát kontrollálnia, hogy oly nyelvet beszél-e, amit a diákok
valóban meg is értenek. Altalában szokatlan nekik az abstrakt gondolko
dás. A természet fiai mindig képekben és konkrét formában gondolkod
nak. Annyi bizonyos, hogy jó légkört sikerült velük teremteni, amit re
mélem a vizsgákon se kell lerontani. Tanulnak nagy szorgalommal, ha
nem is mindig a leghatékonyabb módszerrel. Egy hollandiai ismerősöm

azt írja róluk, hogy még Hollandiába is elmennének ... Ez a megjegy
zés persze elárulja, hogya legtöbb európai embernek a fogalmai Afrikát
illetően még a század végéről datálódnak: derékkötős feketék kést köszö
rűZve táncolnak körül egy nagy üstöt, amelyben egy szerencsétlen fehér
ember fő ... Ez a kép majdnem teljesen eltünt. Fehér ember egyáltalán
nem kerül mostanában terítékre, fekete is csak kivételképen. Ez azon
ban még megesik itt-ott, főként orvosi. vagy inkább gyópvítási megfon
tolások miatt. Nem régen irtak egy fónökről, akinek a fétisór szívbaj ellen
azt tanácsolta, hogy egy egészséges kisgyerek szívét kell megennie ...
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AWtólag meg is tette a jó főnök . . . De, amint mondom, mindez kivétel
számba megy.

A probléma inkább az, hogy a fejlődés nem egyszer csak külsőleges,

s mivel ez igen gyors ütemben érezhető: lakásviszonyok, ruházkodás, az
eddiginél kényelmesebb egyéni élet, - s ezt a gyors fejlődést a szellemi
evolúció képtelen követni. S a bennszülött, ha intellektuelnek akar mu
tatkozni, nem egyszer csak külsőleg utánozza a [ehér embert, mélyebben
nem is lát. Igényei szellemi téren mérsékeltek. De ha lennének is, idő

kérdése mé{l akkor is a kulturális fejlődés. Jelenleg két egyetem van
Kongóban. A tanulók száma még minimális, arról nem is beszélve, hogy
mennyi végez majd sikerrel. A középiskolák száma állandóan nő. Az ele
mikben nem győznek tantermeket nyitni, a tanerők száma elégtelen. Ez
főleg az oka annak, hogy pillanatnyilag az iskoláztatás elemi nívón még
nem kötelező. Mindaz, amiben Európának része volt kétezer év alatt, s
mindazok az elemek, amelyek Európa kulturáját egymást követve és fel
váltva, meghatározták és befolyásolták, itt egyszerre jelentkeznek: itt
barbarizmus és középkor, a meginduló és kifejlődő indusztrializmussal, s
minden modern eszmeáramlattal majdnem egyidőben jelent meg. Egyelő

re lehetetlen látni, milyen lesz majd a kialakult, egyensúlyba jutott afri
kai kultura képe. Jelenleg a gyors változás a jellegzetes minden téren.
Igen sok munka csak provizórikus jellegű. Az improvizáció úgyszólván
elkerülhetetlen.

A fejlődés azonban kétségtelen. Az anyagi fejlődéssel párhuzamos
egy eszmei: az afrikai öntudat kifejlődése. Ez egyelőre csak negativ: el
lenszenv mindaz iránt, ami nem afrikai. A nem fekete szin kezd egyre
inkább ellenszenves lenni. Természetes jelenség. Egyelőre azonban még
nem jutottak el arra a pontra, hogy önállóak tudnának lenní. De azt hi
szem, ez az idő igen nagy tempóval közeledik. Minden reális ember szá
mol ezzel.

Persze a feketék nem mindig mérik le a lehetőségeket vágyaik mel
lett. Mert pl. közismert a népességnek a clanizmus által teremtett meg
osztottsága. Nincs sok remény, hogy nagyobb egységet tudjanak formál
ni, amíg megtartják a régi kategóriákat. A legnagyobb egység a c lan.
Haza, nemzet ismeretlen fogalmak. A nyelvek különbözők, pl. Kongóban,
vallásilag megosztottak, fajilag is: mi fogja biztosítani az egységet, ha
egyszer az európaiak innét kivonulnak? Ismét szétesik ez a hatalmas
terület törzsi egységekre? Lesz-e erő, amely egységet tud teremteni? Ezt
egyelőre senki nem látja. Vagy pedig az egyik külföldi erőt egyszerűen

fel fogja váltani egy másik? Ime, Afrika a teljes átalakulás stádiumá
ban, amikor még minden bizonytalan, de minden lehetséges.

A mi vidékűnk elsősorban agricol jellegű. Az életszín egyszerűbb, a
nép tradicionális. Az indusztriális vidékek (főleg a keleti részeken) na
gyobb tempóban fejlődnek. Pár nagy városról ugyanez áll. Leopoldville
lakossága 20 évvel ezelőtt 50.000 volt. Tíz éve 100.000. Jelenleg 350.000.
Leo az egész környék egyetlen nagyvárosa, ahol nemcsak munka akad
hat, hanem cifra nyomorúság is. Ez az egyszerű falvak ifjúságára igen
nagy vonzóerőt gyakorol. Futnak a tradicionális megkötöttség elől: a vá
rosi élet szabadsága, luxusa érdekesebb számukra, még akkor is, ha az
az élet nem ment a nagyagglomerációkat nem egyszer jellemző nyomo
rúságtól. A következő héten 8-10 napot Leóban akarok tölteni, hogy épp
a jelzett problémákat kicsit közelebbről lássam.

Minél inkább távolodik az ember a jelzett centrumoktól, annál ki
sebb lesz az európai civilizáció befolyása. Ez úgyszólván sehol sem is-
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meretlea több~, de [oká nagyon ls relatív lehet. Programmba vettem a
nagy vakáció alatt egy nagyobb utat le a Kwango mentén egészen az
angolai határig (vagy legalább is a Ferenc Jozsej-oizesésiq), Azon a vi
déken a lakosság még sokat megőrzött a régi tradiciókból, nem egyszer
a vadságból is, de minden esetre sokat a régi morálból, aminek főleg két
eleme maradt meg a gyakorlatban: a szeUemekben való hit, és a bosszú.
Azon a vidéken napjainkban is nagyon sok a gyilkosság. Amit azonban
nehéz tettenérni, mert a holttestben ki nem mutatható mérqet használ
nak erre a célra; de meg nem is mer senki vádaskodni az esetleg ismert
tettes ellen, hiszen el lehet készülve arra, hogy a legközelebbi áldozat ő

lesz. Ennek a bosszúvágynak az oka a feketék természetszemlélete, amely
ben minden természetes okot mellőzve, a szerencsétlenség, a betegség, a
halál oka mindig "valaki", akinek hatalma van, esetleg a szeUemektől

való megszállqttság által, a távolból is bárkit "megenni", azaz bárkinek
ártani, esetleg halálát okozni. Minden természetes jelenség mögött egy
"aki" ható ok áll a feketék világszemlélete szerint. A fő feladat épp
azért felfedezni azt a "Kit" s végezni vele ... Ime, pár afrikai részlet ...

Ha a nyári kirándulások sikerülnek, utána majd ismét szerkesztek
egy beszámolót.

AZ OLVASO NAPLOJA. Illyés Gyula azt írja Szabó Lőrinc Váloga
tott Verseinek bevezetőjében... De álljunk meg egy pillanatra! Minek
Szabó Lőrinc válogatott versei elé bevezető? Ez az előszó szép, nagy ta
nulmány. Ahogyan benne költő a költő előtt fejet hajt, szép gesztus. De
szükség van arra, hogy Szabó Lőrinc költői nagyságáért Illyés Gyula ke
zeskedjék? Nem lett volna szebb, ha hagyják, hogy csak maga beszéljen
magáért? A tanulmány először folyóiratban jelent meg, s ott nagyon is
helye volt, és nagyon is értelme volt annak, hogy korunk egyik legjelentő

sebb, méltánytalanul agyonhallgatott költőjére ország-világ előtt fölhív
ja a figyelmet. Altalában fontos, hogy irodalmunkban helyreállítsuk a
helyes értékrendet. s íróinkat valóban írói, költői értékük szerint be
csüljük. De úgy gondolom, ennek fórumai a folyóiratok, nem pedig a
költők kötetei.

Azt írja Illyés Gyula: ki tudja, nem a huszadik század első felének,
vagy talán az Arany halálától napjainkig tartó kornak legnagyobb ma
gyar költőjével állunk-e szemben - elsővel, vagy míndenesetre olyannal,
akinek a versenytársait félkézen megszámolhatjuk. Megvallom. nem túl
ságosan kedvelem az úgynevezett rangsorolásokat. "ki a nagyobb?" já
tékokat, akár halott írokról van szó, akár élőkről. Első? Második? Har
madik ? Nem hiszem, hogy különösebb értelme volna a helyezésnek. Egy
bizonyos színvonalon fölül olyan meddő dolog ez! s annyi szerepe van
benne az egyéni ízlésnek, pillanatnyi rezonanciának ! Van talán biztos
mértékünk, mint magasugrásnál a léc, futásnál a célszalag és a stopper ?
Szabó Lőrincnél is beérern ennyivel: nagy költő; s azt hiszem, ez vitat
hatatlan. Akinek. csak parányi érzéke is van a költészethez, arra olyan
villamos ütéssel hat a hangja, hogy tüstént észreveszi: ebben a műben

a nagy líra árama kering. Erről ő maga győz meg, jobban, mint bánni
féle előszó. Meggyőzi a nem egészen botfülű versolvasók kilencvenkilenc
százalékát. Az okvetetlenkedők vagy kákán-csornót-keresőkegy százalé
kát ezúttal (s általában mindíg az irodalomban) bízvást el lehet hanya
golni a kilencvenkilenc "igaz" mellett.

Nagy költészet: ez kétségtelen. Drámai elevenen-boncolása önma
gunknak (rnínt Illyés Gyula mondja) a Föld, erdő, Isten kötettől A hu-



szonhatodik év szenettjeiig s a Valami szép külön kötetben még meg nern
jelent verseiig. 1922-től máig. Kemény, vívódó, viaskodó költészet ez.
Szabó Lőrincnek igazán nem voltak illúziói. Csak egy illúziója volt: a
teljes Illúziótlanság, S ki tudja, nem ez-e a legnagyobb illúzió?

Nem esni áldozatul soha semmiféle öncsalásnak. Szembenézni az
Igazsággal. Viszont ki, vagy mi határozza meg, mi az Igazság? Az
Értelem.

De az az Értelem, amely semmiben nem talál értelmet.

Nem értem a világot; azt hiszem,
nincs célja; - mért is volna? - és ami
értelmet magam képzelek belé,
sose több, mint maga a létezés.

"Mért is volna ?" Nagyon jellemző pár szó: a limine elhárítása an
nak, hogy esetleg lehet értelme; sőt, a limine elhárítása mínden olyan
szellemi tájékozódásnak, erőfeszítésnek, amely arra irányul, hogy aIét
értelmességét - magán túlra mutató értelmét - kikövetkeztesse; s min
den olyan érzésnek is, amely az Értelem a priori tagadásával szemben
legalább megengedné a lét értelmességének lehetőségét. Szabó Lőrinc a
harmóniának, a lét célszerűségének. az ember saját kurta földi létén túl
mutató rendeltetésének puszta föltételezését is kirekesztette. Ugyanakkor
dühösen szomjazott arra, hogy boldog legyen. De úgy, hogy eleve lehe
tetlennek minősítette a boldogságót. Nemcsak annak volt klasszikus köl
tő-rnintája, hogyan boncoljuk magunkat elevenen. Hanem annak is,
hogyan rontsuk el a tulajdon örömünket. Azt hiszem, valahol itt .volt
magányosságának gyökere is: körülkerítette magát a saját keserűségével.

S ebben a magányban a szenvedés dühre ingerelte a világ ellen. Aligha
van modern költő, aki hozzá hasonló frenetikus undorra! élte volna át
korunkat. De ez az undor önző undor volt. S bizonyos fokig a kielégí
tetlen önzés undora is. Ki tudná ezt jobban, rnint az önboncolás költője?

Oh, mícsoda jóság,
milyen tökéletes odaadás
kellene ahhoz, hogy boldog legyek,
és aki vagyok, mégis az maradjak!
Az ellentétem kéne, az, aki
nem követel semmit cserébe, a
teljes biztonság, az önvád alól
felmentő, szent, jókedvű, igazi
önzetlenség ...

Nem volt boldog, mert éppen ez hiányzott belőle: a szent, jókedvű,

igazi önzetlenség. Ennek az önzetlenségnek egyik neme az alázat. Szel
lemi alázat sem volt benne. Dacos, dühös, magát marcangoló materializ
musa önzöbb is, kevélyebb is, lázadóbb is volt, és sokkal több keserű

örömét lelte a maga-marcangolásban, semhogy a szellemi alázat áhíta
tát közel engedte volna magához.

Ezért aztán "különbékéje" sem igazi béke lett, hanem inkább csak
rezignáció. Különbéke a semmivel.

És ez a legfurcsább: a semmi,
hogy lehet többé sohse lenni,
ez a legérthetetlenebb:
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végső lakójául agyarnnak
a nagy csodálkozás maradt csak,
hogy voltam és hogy nem leszek.

"Lehet többé sose lenni" ... Gondolt vajon Szabó Lőrinc arra, mit
fogalmazott meg, amikor ezt a sort leírta - a nemlét létezéséről? A tu
datos léthiány gyötrelmes örökikév~óságáról? Mint Kalibán, addig pusz
tított maga körül, rníg megteremtette a semmit. A poklot.

Megint ő ne tudná, a nagy önboncoló? S ne ő írná meg leghitele
sebben e pokol genezisét ? Ime:

Valamikor hit volt csatázni
a hit ábrándképeivel ...
Győztem, s most a győztes igazság
kietlensége rémít el!

Nem szeretek már ember lenni:
van különb, amit képzelek.
De hit nélkül csak megaláz és
megszégyenít a képzelet

s az én életem oly szegény már,
olyan csupasz és elhagyott,
hogy szinte folyton a halálban
ülök, s a férgek s a mocsok

mélységéből fölfele vágyva
meséket s látomásokat
rajzolokaz egekre - és csak
büntetem vele magamat:

lelkek loboghatnak köröttem,
Kelet minden istenei,
szörnyek, erők, állatok, eszmék:
egyik se tud segíteni ...

"Egy külső, közönséges isten" kellene, egy isten, aki "nem büntet az
zal, hogy elbúvik a vak elől" ... kellene? Hiszen itt van, külső - meg
fogható, megtapintható, bele lehet dugni az ujjunkat a szíve sebébe. S
elbúvik a vak elől? Nem, nem búvik. Meggyógyítja a vakot. Hogy lás
son. Csakhogy oda kell ülni az útja szélére, s kiabálni. Hinni, hogy meg
gyógyíthat. Akkor meggyógyít, megnyitja szemünket, és látjuk őt. De
aki vak, és ráadásul makacsul le is hunyja a szernét - hát hogyan lás
son? s hogyan lehet meggyógyítani? A fiatal léleknek kell a hit, ha más
nem, hát a nem-hit hite, a hittel való osatázás hite. De ha a maga szá
mára megnyeri (illetve elveszti) a csatát s minden hitet kiölt magából?

"S az én életem oly szegény már" ... Mi teheti gazdagabbá. mint a
valóság? A világ sosem olyan szép, mint amikor elkezd rajta ragyogni
a mulandóság - az elveszíthetőség - fénye. A panteista habzsolni akar
ta a világot, s nem is annyira a világ volt fontos neki, mint a saját ré
szegsége a világ gyönyörűségén, Nem a világ, hanem az En, Csak ha
már nem falni akarjuk a világot, hanem csupán nézni s gyönyörködni
benne: csak akkor fedezzük föl örök - "objektiv" - szépségét, Nemcsak
a látható külsö dolgokét. hanem mindenét, ami valóság. Az életünkét is.
A legegyszerűbb mozzanatokét is. A létezés, a létezésünk csodálatos köl
tészetét. Realizmus? Klasszicizmus? Szabó Lőrinc költészetének "termi
nológíájában" a Tücsökzene.

Persze a maga egészében egy kicsit sok ez a 352 egyforma vers. Ez
mindig is megvolt Szabó Lőrincben; néha az az érzése az embernek: idő
ről időre a saját epígonla lett. De a Tűcsökzené-lben más is van: valami
kinyílás, boldog; fölszabadult gyönyörködés a valóság "nyugodt csodá
jában". Betelhetetlen fölemelése, fölragyogtatása a világ rengeteg kicsiny
(s a művészí megformálásban naggyá emelkedő) szépségének, A Tücsök
zene hangjában, formájában, egészen ritmikai pongyolaságaiig (sokszor
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akart pongyolaságaiig) szervesen következík Szabó LŐrinc addigi muve
ből; mégis meglepetés; mint egy óriási korty boldogság a sok keserűség

ben gázolás és ádázság után: boldog kivirágzás a lét, és a saját létezése
éTtelmezésében. A Tücsökzene szerves folytatás, és mégis megföllebbez
hetetlen kontTája az egész addigi Szabó Lőrincnek. Minden tűrhetetlen

és értelmetlen? Nem: mindennek megvolta maga értelme, és minden,
rnínden, mégiscsak, szép volt.

Puszta véletlen, hogy éppen ekkor találkozik az "Árnnyal"? Aligha.
Az élet teljességének igazán tág érzése nem eltávolítani szokott tőle,

hanem inkább közelebb visz hozzá. Az ifjúság létélménye rendszerint
mohó, követelő, hiányérzettől sajgó. A férfié: az élet bennünk való meg
érettségének, teljességének, lényünk csodálatos gazdagságának élménye
már többnyire súrólja az áhitatot, A betelt lét teljessége rníndíg túlmutat
önmagán. Ilyenkor érzi meg a lélek az "Árny" közelét. Az Árny kezének
illetését. .

"Maradj velem, mert beesteledett l"
Bíbliát hallgat a gyülekezet.
Alkony izzik a templom ablakán.
Hitetlen vagyok, vergődő magány.
"Maradj velem, mert beesteledett !"
- Ha így idegen, vedd emberinek,
súgja egy hang, s ahogy látó szemern
elmereng a régi jeleneten,
az emmausin és felejtem magam,
a sugár-hídon némán besuhan
egy örök Arny: lehetne Buddha is,
de itt másképpen hívják és tövis
koronázza: én teremtem csupán,
mégis mint testvérére néz reám,
mint gyermekére: látja, tudja, hogy
szívem szakad, oly egyedül vagyok,
s kell a hit, a közösség, szeretet.
S kezét nyujtja. Mert beesteledett.

Kevés versét tudnám idézni hírtelenében a költészetnek, ahol úgy
tettenérhetni kegyelem és ellene tusakodó Értelem küzdelmét, mint itt.
Nem mintha Szabó Lőrinc e dráma illusztrációjának szánta volna a köl
teményt. De kövessük csak nyomon! Fölidéződik a régí jelenet, a leg
szebbek és legvonzóbbak egyike a bibliában, az emmauszi. S hozzá a
tanács, szinte a kegyelem sugalma: "Vedd emberinek". Vedd az Istent
annak az Embernek, akívé éretted lett; hiszen azért lett emberré, hogy
az ember így, mintegy az ő emberségének hidján át jusson az Istenhez.
S most beleszól az Értelem, a szkepszis, a fanyar, a gyilkos "kultura"
("a hitetlen büntetése"): lehetne Buddha is, egy a sok isten közül, egy
Buddha, akit itt másként hivnak, más íkonográfíával ábrázolnak. "Szí
vern szakad, oly egyedül vagyok" és "kell a hit, a közösség, szeretet" ...
de valami manicheus gőg megmerevítí a térdet, melyet pedig úgy noszo
gatna berogyní, lerogyní a magányában majd megszakadó szív.

De aztán A huszonhatodik év - (lírai rekviem, mint a költő mondia,
120 szenettban ; s ez megint egy kissé túlírása az élménynek, megint sok
egy kicsit; de mennyi remeklés van benne, s mennyire szuggesztív még
kopáran egymásra csapó himrímeinek monotöniáía, gyászdob-pufogása
is!) ..... már szinte a szenvedés kevélysége, a megváltatlanság gőgje;



makacs dörömbölés egy ajtón, amely pedig nyitva van. Csak egy kicsit
le kellene hajolnia hozzá. Alázattal, az Értelem és a Magány gőgjét föl
adva, alázattal benézni a kulcslukon, aztán lenyomní a kilincset, s a
túlról beragyogó fényben fölemelkedni, könnyedén, fölszabadultan, meg
szabadúlva az Intellektus gőgjének terhétől és a keserűség vigasztalan
súlyától ...

. . . Két remek portré díszíti ezt a kötetet. Az egyik Rippl-Rónai mű
ve. A fiatal Szabó Lőrincet ábrázolja, a pusztító, lázadó, keserű, zseniális
Kalibánt. A másik a mai Szabó Lőrincet, Bernáth Aurél ecsetjével.

Nézem, egészen közelről figyelem ezt a képet. Mintha Bernáth Aurél
egy szóval többet mondana, mint amennyit a költő mond. Mintha kimond
ta volna a költő helyett, amit ő a művét egységbe, magatartását töret
lenné építő költő gőgjével - vagy szemérmességével ? - nem mert, vagy
nem akart, vagy nem tud kimondani. Valamit, ami a Mozart haHgatása
közben soraiban bujkál ... Nézem a képet, a festő ezúttal (legalábbis
úgy érzem) "léleklátó" képét, ezt az arcképben fölsugárzó lelki portrét.
Mi ez a vonás az ajkán? A jellegzetes szabólőrincí konok keserűség, a
"mért is lenne" makacs keserűsége? Az, igen. de valami több is: az, de
már valahogyan föloldódóban, valamit őrizve a fájdalom megenyhülő

mozarti "édes üteméből", valami párázást a "nagy fényből", "valami szé
pet" a szív nyugalmából. Ez már nemcsak a "különbéke" rezignáló rno
solygása. Nem; ez a pokoljárt ember arca. Fáradtan, tűnődve mintha
most merült volna föl ebből a pokolból. Magány, hitetlenség, szenvedés,
gőg poklából, Hogy - talán, ki tudja? gyógyulaban - most már egyre
inkább "csak derűs'órát vegyen tudomásul".

Úgy nyujtsuk felé a kezünket, hogy megérezze rajta annak a Kéz
nek a rnelegét, mely mindenki felé kinyúlik, akinek "kell a hit, a közös
ség, szeretet", (*)

AZ EMBERI TEST MÉLTÖSAGARÖL. Igen érdek€s tudo11Uinyos ér
te kezletet rendezett a közelmultban a rottenburgi egyházmegyei Aka
démia. Az értekezlet címe ez volt: T e s t i m i vol t u n k t e o l ó g i á j a.
Az értekezlet programmját a kiküdött meghívók így fogalmazták meg:
"Az emberi test elválaszthatatlan kísérőtársa a szellemnek; erről a kí
sérő társáról azóta gondolkodik az ember, amióta csak egyáltalán gon
dolkodni tud." Az értekezletre egy teológust, két orvost és egy kulturtör
ténészt hivtak meg. Érdekes és figyelemreméltó fejtegetéseikrőlaz alábbi
rövid kivonatban számolunk be.

Nem mindig könnyű számunkra, hogy a testünkben örömünket lel
jük - mondotta többek között a teológus előadó -, hiszen a betegségek,
az esetleg velünk sziiletett testi fogyatékosságok, az öregséggel járó gyen
geség ezt az "elválaszthatatlan kísérőtársat" sokkal inkább teherré, mint
örömök szerzőjévé teszik. Igy azután nem lehet csodálkozni azon, hogy
az emberiség történetében éppoly gyakran bukkantak fel a testtel szem
ben ellenséges, mint a test kultuszát előtérbe áHító áramlatok. A testtel
szembeni ellenséges magatartás egyik ősapjának a Kr. e. 500 évvel élt
Zarathustrát tekinthetjük. O a világot kettéosztva látta, egyrészt a vilá
gító szellem, másrészt a sötét anyag világára, s ez utóbbi szerinte áHan
dóan ellene szegül az első felfelé törekvésének. Az ember így mint anyag
nak és szellemnek a keveréke, félig isteni, félig démoni eredetű. Zarat
húsira úgy érezte, hogy a test bilincs, börtön a lélek számára. O a test
től akarta az embert megváltani. A krisztusi világkép azonban homlok
egyenest ellenkezik ezzel. Krisztus a megváltást testben hozta meg az
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émberíség szamara. A rnegtestesülés altal szinte megdöbbentő módon tett
hitet az emberi test mellett.

Ennek megfelelően az egyház tanítása sohasem volt ellenséges a
testtel szemben, es nem ís lehetett az. Víszont az egyház igen sok híve
esett gyakran áldozatul ilyen áramlatoknak. Ezek közé tartoznak a ma
nicheus és gnosztikus áramlatok, a középkorban a katharok szektája és
a reformátorok némely, a testtel szemben ellenséges törekvései. A re
formáció ugyanís egyes árnyalataiban hajlott arra, hogya testet alapjá
ban a bűnne l eljegyzettnek tekintse. Mindezekkel szemben nem lehet
eléggé hangsúlyozni, hogy az emberi lét csak testben képzelhető el. Ép
pen ezért elfogadhatjuk az örömet, amit a test nyujtani tud, és tiire
lemmel kell elviselnünk a szenvedéseket, amelyeknek esetleg okozója.
Lelkünk sem tud másként megnyilatkozni, csak a testen keresztül, és
az ember a halálban sem viílik tiszta szellemmé. A lélek akkor is csak
arra vár, hogy ujra egyesüljön a már megtísztult testtel és ilyen mó
don kifejeződése legyen a legtökéletesebb emberi személyiségnek.

Az értekezlet egyik idegorvos felszólalója a lélek és test szoros egy
ségéről beszélve rámutatott, hogy a gyógyászat ma egész sor olyan új
betegséget ismer, amely éppen erre a kapcsolatra utal. A lélek valaminő

zavara vagy nehézsége testi betegségként jelenhetik meg. Ugyanakkor
lelkünkben ís rengeteg kárnak és diszhm'moniának lehet okozója testi
magatartásunk, ahogy a bennünket körülvevő viLág behatásaira válaszol.
A modern ember nagyon hajlamos arra, hogy hova-tovább már csak
a kézzelfogható haszonra gondoljon. Ugyanakkor valóságos rablógazdál
kodást folytat erejével. Allandóan nyugtalan, a fizikai behatások közül
mindinkább csak a mind izgatóbbak és a mind erősebbek érdeklik, és
közben elveszti belső életét. A világ technizálódását nem tudjuk feltar
tóztatni, az elválaszthatatlanul hozzátartozik az embe1'i sors hoz. Tehát az
embernek kell megváltoznia, ha a környező világ megváltozott körülötte.
Szinte azt lehetne mondani, saját mozdulatainkat kell lassúbbá tenni, ha
egyszer a környező világ életüteme tulságosan gyorssá és hajszolttá vált.
Önkéntesen kell korlátokat szabni teljesítményekre és élvezetekre tii
rekvésünkre.

A kornak ezt a bírálatát folytatta egy másik orvos is, aki megálla
pította, hogy a szeretet-atmoszféra nem igazi többé. A házasságokban
mutatkozó testi vonatkozású zavarok mutatják legjobban, hogya lélek
képtelenné vált a szeretetre. A test képtelenséqe csupán kifejeződése en
nek. A legsúlyosabban a nő szenved ennek következtében. Ha bizonyos
magazinokat, bizonyos filmeket és reklámokat megnézünk, az az érzé
sünk, hogy a nő már nem egyéb, mint test, mint izgatószer, Az ernber
azonban szeretetre van teremtve, és ez a szeretet irányítja egymás felé
a férfit és a nőt. A lelkeknek kell megtanulni ísmét szeretni, és akkor
a testi közösség ís ísmét valóságos szeretetközösséggé válik.

A kulturtörténész arra emlékeztetett, hogyagyógyintézeteket gyak
ran építik szép vidéken, és igen sok régi kolostort is gyönyörű táj köze
pére építettek. Mert nemcsak a test veszi tudomásul a lélekben leját
szódó folyamatokat, hanem a lélek ís kitárul a testi "behatásokra. Az
embert környező világ valójában kiterjesztett test, és. nem közömbös,
hogy miLyen. Igen jellemző, hogy azok a gondolkodók, akik ellenségesek
voltak a testtel szemben, rendszerint a kulturát is megvetettélc. Legalábbis
a materiálís kulturát, a megfogható dolgok kulturáját. A kereszténynek
azonban mindig meg .kellene gondolnia, hogy még a függönyök kiválasz
tása és a padló szépsége is összefügg hitével.
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Hasonlóképpen az anyagi jólét sem alapvetően ellenséges a szedem
iránt. Sajnos gyakran hajlunk hamis világképre és hamis erkölcsi nor
mák felé. Gondoljunk azonban a régi kínai vagy a magas keresztény
középkori kulturára. A szellemí és anyagi kultura ezekben még egység
volt. Hiszen a kultura nem egyéb, mint a szellem ltíthatóvá és hallhatóvá
válása. Az ember része a teremtésnek és egyben a feje is minden terem
tett dolgoknak. Igy messzemenően el van kötelezve. Az ő feladata, hogy
a teremtett világnak, mint kulturateremtő lény, magasabb méltóságot és
magasabbrendű létet kölcsönözzön. A kultura a hívő ember számára lIa
lét liturgiája". J!Js ez a liturgia az Oltáriszentségbe torkollik, amely a
legmagasabbrendű hálaadó-ünnep azért a hatalomért, amelyet Isten a
teremtés dolgai fölött az embernek adott. (d. k.)

KAPISZTRAN SZENT JANOS EREKLYÉINEK ODISSZEAJA. Mikor
Hunyadi János 1456. augusztus ll-én, húsz nappal Nándorfehérvár fel
mentése után meghalt, már barátja, Kapisztránói Szent János is súlyos
beteg volt. A három hétig tartó harc emberfölötti erőfeszítései egészen
kimerítették szervezetét, A fertőzést ő is megkapta és a vele járó magas
lázak régi vesebajával és idült aranyeres bántalmaival párosulva teljes
séggel képtelenné tették őt feladata további ellátására. Ezért szeprember
elején a hatalmas Újlaki Miklós erdélyi vajda bíztatására az ő védelme
alatt álló szerémújlaki obeszervans kolostorba vitette magát. De már
későn volt. ELnyűtt szervezete napról-napra jobban felmondotta a szol
gálatot. Végre október 23-án tömérdek szenvedés után ő is a jobb hazába
tért. Holttestét, utolsó akaratának megfelelően, az újlaki ferences temp
lom Szent Katalinról nevezett kápolnájában helyezték örök nyugovóra.
Sirján egy ismeretlen költő ékes latin rigmusokban örökítette meg hal
hatatlan érdemeit.

A szent síri nyugalma azonban nem tartott sokáig. A Mátyás király
halálára következett zavaros időben a szerte kalandozó török hordák
kényükre-kedvükre dúlták, fosztogat ták a Szerémséget; különösen azután,
hogy Nándorfejérvár végleg a kezükre került. (1521.) Az állandó vesze
delemre való tekintettel rendtársai valószínűleg még a mohácsi vész előtt

gondoskodtak a drága hamvak biztosabb helyre való szállításáról. Az
átszállítás idejéről és körülményeiről azonban semmi biztosat nem tu
dunk. A később közszájra került találgatások Jegtöbbie annyira magán
viseli a valószínűtlenség bélyegét, hogy nem érdemes velük komolyan
foglalkoznunk. Még aránylag legelfogadhatóbb a történetíró Istvánffy
Miklós előadása, aki szerínt az átszállítás az ugocsa megyeí Nagyszöllősre

történt, ahol Perényi István csak nemrégiben (1516) állított kolostort· az
obszervans ferencesek számára. Amíg a Perényi urak katolikusok, addig
a szent ereklyéi általános tiszteletben állottak. A század közepéri azonban
gyökeresen megváltozott a helyzet. Perényi Ferenc, főleg második fele
ségének. Bebek Katalinnak bíztatására. az erdélyi fejedelemhez pártolt
és apósa, az újhitű Bebek Ferenc társaságában rárontott a szöllősí ko
lostorra, lakóit legyilkolta vagy elkergette, Kapisztrán hamvait pedig ösz
szetörve egy mély kútba dobatta (1556).

Igy az ereklyéknek hosszú időre nyomuk veszett. Keresésükre csak
jó százesztendő múlva lehetett gondolni, mikor a Perényi urak ismét
visszatértek a katolikus vallásra. Podjebráczkí Ambrus provinciális
1672-ben indította meg a rendszeres kutatást, Keresgélése során a várostól
keletre eső domb oldalán egy kastély és egy kolostor romjaira s a kettő

között egy kövekkel teleszórt mély kútra talált. A Perényi urak és szava-
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lúhet6 öreg emberek egyhangúlag azt állították, hogy ez volt az a bizo
nyos kút, rnelybe Perényi Ferenc és Bebek Ferenc annakidején a ham
vakat beszórták. Azonnal hozzáláttak tehát a kút kítísztításához, de még
félig sem készültek el, mikor 1672-ben elkezdődött a kuruc-labanc világ.
A kálvinista kurucok még azon év szeptemberében éjnek idedén rátörtek
a szöllősí kolostorra. A feldúlt kolostorban csak 18 év mulva zsendült
ismét élet. Az ereklyék kutatására még később került sor, már csak a
század végén. De az eredmény megint nemleges volt. Bár Molnár Joachim
helyi elüljáró még a régi kolostori templom sirboltjait is felnyittatta,
semmi kézzelfogható nyomra nem akadtak. Nem verettek eredményre az
1771-ben, 1854-ben és 1903-ban végzett kutatások sem. Igy a nagyszőllősí

nyom, egészen megbízhatatlannak bizonyult.
Természetesen még kevesebb a valószínűsége annak a változatnak,

mely szerint a törökök Ujlak elfoglalása után magukkal vitték volna az
előttük olyan félelmetes hírű szeritnek hamvait és Konstantinápolyban
őrizték volna. F:s amikor a keresztények ismételten kísérletet tettek a
drága ereklyék megszerzésére, mindig ezzel hárították el kérésük telje
sítését: Mi nagyon félünk attól az embertől, aki olyan nagy vereséget
mért reánk, s ezért jobbnak találj uk, hogy ami hatalmunkban legyen,
mint az ellenségében, aki ellenünk ingerelhetné. Jellemző, hogy még a
XVII. század elején is hitelre talált ez' a kalandos elbeszélés, sőt

II. Ferdinánd királyunk Kolosvád Bonaventura soproni gvardián bízta
tására a portán diplomáciai lépéseket is tett az ereklyék rnegszerzése
érdekében, de természetesen eredménytelenül.

Még legendásabb színezetű a harmadik variáció, melynek első em
lítésével a volt bolgár ferences provincia egy XVIII. századi kéziratában
találkozunk. E szerint egy Barbul nevű dúsgazdag "bán" még a XVI.
század elején török fogságba esett. Gazdái bílíncsekbe verték és isme
retlen tájra hurcolták. A szegény fogoly nagy nyomorúságában a Bol
dogságos Szűzhöz fordult, akinek képét bisztricai uradalmának egyik ká
polnájában igen nagy becsben tartották. F:s egyik reggel teljesen épen
és sértetlenül, a nevezett kápolnában találta magát. Ez kevéssel azután
történt, hogy Nándorfejérvár végleg török kézre .került (1521). F:s íme
néhány hónapra rá török kereskedők érkeztek Bisztrteára és egy keresz
tény szentnek jó illatot árasztó holttestét kínálták megvételre. A hálás
bán annyi súlyú ezüstöt fizetett a holttestért, amennyit nyomott, s őr

zésére szép és költséges kolostort építtetett, sőt később maga is beállott
barátnak. A környék népe Decapolisi Szent Gergely (Gliger) néven és a
görög Egyház szeritjeként emlegette a hőn tisztelt szentet. A beavatot
tak azonban tudták, hogy nem keleti, hanem nyugati szeritről van szó.
Hiszen még halóporában is Szent Ferenc fiainak ruháját viselte. Ennek
híre az említett kézirat és a bollandisták révén Nyugaton is elterjedt és
egyre többen akadtak, akik szentül hitték, hogy Sz. Gliger álarca alatt
tulajdonképpen Kapisztrán Szent János rejtőzik. Meszlényí Gyula szat
mári püspök a jelen század elején, főleg a nagyérdemű Tamás Alajos
szalvatoríánus provinciális sürgetésére, megpróbálta a kérdés felderíté
sét; de eredményt már csak azért sem érhetett el, mivel rossz helyen
tapogatózott: a rímník-valceai kerületben fekvő Bísztrica helyett a
Braila közelében levő Bisztrteában kereste a szent hamvakat,

A rejtély megoldására csak az első világháború hozta meg az alkal
mat. Karácsonyi János nagyváradi kanonok és Unghváry Antal provin
ciális 1917. február lO-én a német hadvezetőség engedélyével megejtett
tüzetes vizsgálat alapján megállapítotték, hogy sem a sírban, sem a ko-
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porsóban semmi nyom nem mutatja, míntha a benne nyugvó halott nyu
gati szerzetes, vagy éppen Kapisztrán Szent János volna. így a nagyszöl
lősi és konstantinápolyi után a bisztricai út is járhatatlannak bizonyult.

Ezzel távolról sem merítettük ki a felbukkanó variációk számát.
Ezek legtöbbje azonban annyira mesterkélt és együgyű, hogy nem érde
mes velük foglalkozni. Az egyik szerint például az eretnekek kiásták és
a Dunába dobták a szent holttestét. És lám, a holttest ahelyett, hogy el
merült volna, a víz színén - a folyó sodrával szembe t - egészen Bécsig
felúszott, míg végre Illoknál kifogták. A legenda kieszelője tehát annyira
tájékozatlan volt a földrajzban, hogy azt sem tudta, hogy Illok és Ujlak
egy és ugyanaz és Illokot valahova Bécs közelébe képzelte.

A dolgok jelen állása szerint tehát Kapisztrán Szent János hamva
inak hollétéről semmi biztosat nem tudunk és nincs is rá kilátásunk,
hogy valaha nyomukra [ussunk. A felmérült kombinációk, talán az egy
nagyszőllősi kivételével, egytől-egyig üres kitalálások, és egyik sem al
kalmas arra, hogy komoly kutatás kiinduló pontjául szelgáljon. Ez szo
morú eredmény, de bele kell nyugodnunk. - bgy. -

PICASSO 75 ÉVES. Az elmút év őszén volt Picasso hetvenötödik
születésnapja: 1881. Hetvenöt esztendővel ezelőtt október 25-én született
a spanyolországi Malagában. Apja vezetékneve Ruiz volt, de a művész

olasz származású. édesanyjának nevét használja ifj'Úkorától fogva. Tizen
négy éves volt, amikor szüleivel együtt Barcelónába került, ahol apja
a képzőművészeti akadémia professzora lett. Ezután Madridba, majd
Párizsba kerül. Ettől kezdve életének nagyrészét a francia fóvárosban és
a francia Riviérán tölti. Kezdetben sok támadás és merev elutasítás érte,
de a művész nyugodtan haladt előre hajlamainak és művészi sugalla
tainak útján. Az ócsárló kritika fokozatosan eÍcsendesedett, s ma képei
a múzeumok és a magángyűjtemények legnagyobb kincsei közé tartoznak.
Picasso megbecsülésének és hírnevének mértékét mutatja az egyik sváj
ci bibliográfus adata, aki szerint a Picasso-irodalom mennyisége már
most elérte a Lionardo-írodalomét, és túlszárnyalta a Rembrandttal fog
lalkozó tanulmányok számát.

Eletműoének: minden fázisát nehéz áttekinteni; pályafutásának rö
vid vázlata amúgyis megtalálható a Vigilia 1955. decemberi számában az
"Eszmék és tények" rovatában. Csak néhány, eddig talán mellőzöttebb

szempontra szeretnénk a figyelmet felhívni. Párizsí tartózkodása első

éveiben Toulouse-Lautrec hatása alatt áll, de témaköre tágabb és szo
ciálisabb, humanisztikusabb szemléletre valló, mint a zseniális nyomorék
arisztokratáé, akit csupán a bárok, a lóversenyek, a cirkusz, az orfeumok
nagy- és félvilági élete érdekel. Picasso lwrai művei közül nem egy a
szegények örömtelen, gyötrelmes világáról ad együttérzésről tanúskodó
képet (pl. "A vasaló asszony"). Ez a társadalmi felelősségtudat a. művészt
mindvégig elkíséri, s a történelem válságos óráiban ecset je vétót emel
a barbárság, a háborús öldöklés ellen. (A spanyol polgárháború alatt fes
tett "Guernica bombázása"; a koreai háború alatt festett "Háború" és
"Béke"). Lauirec-es, posztimpresszionista korszaka után a "kék", majd
"rózsaszínű", majd "negroid" periódus következik. Picasso, miután merí
tett a spanyol művészek kincseiből, mindenekelőtt a románkori katalán
művészetből, azután Grecóból és Goyából, valamint a modern francia
festészet vívmányaiból, most felfedezi az európai művészet számára a
bennszülött primitiv művészet szépségeit. Eddig az afrikai néger művé

szet csak mint etnográfiai furcsaság vagy bizarr szobadísz szerepelt, most
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Picasso rámutat e monumentális művészet ősi erejére, sommáz6 képessé
gére. (Erdekes magyar párhuzam: Picassoval körülbelül egyid6ben a ma
gyar Medgyessy Ferenc szobrász megfaragja "Kölyökszörny"-ét, amely
ugyancsak világosan a bennszülött művészet hatására vall.)

1908-ban,-9-ben Picasso tapogat6zni kezd a kubizmus felé. (Cubus =
kocka.) Az emberi arcnak, a laknak, a tárgyaknak geometrikus f01'mák
kal vaw kifejezésére törekszik. Ezidőből való meleg barátsága ApoHina
fre-rel, a költővel és Braque-kal, a festővel. Apollinaire több irásában
foglalkozik Picassoval és a többi kubista festővel. Braque-kai oly mély
a szenemi kapcsolata Picassónak, hogy ezidőtájt festett képeiket nem
könnyű megkülönböztetni. Mi - ötven év elteltéret - elismerve a ku
bista forradalom hatalmas művészettörténetijelentőségét, nagY1'észt spe
kulativnak, elméleti meggondolásokból kisarjadzott tÖ1'ekvésnek látjuk
a kubizmust, bár ezt Picasso tagadja: "Mikor kubizmust csináltun7<, eYlI
általán nem volt célunk, hogy kubizmust csináljunk, csak az, hogy ki
fejezzük, ami bennünk volt."

1917-ben Picasso Rómába megy. A görög-Iatin-renaissance festészet
és szobrászat ót is hatalmába keríti, ezután keletkeznek u. n. "újklasszi

. cis ta" képei. Kritikusai (Maurice Raynal, valamint a magyar Kállai
Ernő) a továbbiakban "szürrealista" korszakrói beszélnek. Mai törekvéseit
a "szintézis" szóval jelölhetnénk, amikor már összes eddigi stílus,fordula
tai összegeződtek. Evvel - ahogy ma látjuk - mŰ1)észete fellépett a
legmagasabb ormokra.

Azt hisszük, még az is bámulattal nézi Picasso egész életművét, aki
különben oeuvre-jének egyes mozzanataival nem rokonszenvez. Csak a
makacs elfogultság tulajdoníthatja Picasso sikersorozatát az 'ügJjes rek
lámnak. Mint erre Jung professzor is rámutat, az emberi lelket, annak
gonosz ösztöneit és indulatait, valamint nemességét és jóságát senki
Picassonál nagyobb erővel kifejezni a XX. szd-ban nem tudta.

Művészete gyakran részesült a formalizmus vádjában. Ahogy mi lát
juk, a formalizmus régi korok :formáinak utánzását. modoros, lélekteleti
átvételét jelenti. Plcass6nál erről nincsen sz6, ő mindig újat teremt. Nem
absztrakt festő, kiindulópontja mindig a természet. Ö maga erről így
van: "Az ember - akár akarja, akár nem - a természet eszköze. Nem
lehet a természettel ellenkezni. Erősebb az a legerősebb embernél! Nagy
érdekünk, hogy jóban legyünk vele. Megengedhetünk magunknak bizo
nyos szabadságot, de csak a részletekben." Nem nevezhető formalistának
Picasso abban az értelemben sem, hogy önmagát ismételné, variálná. Ha
egy művészt egy probléma nem hagy nyugodni, az még nem önkopirozás.
Itt is őt magát idézzük: "Onnan kell vennünk a javakat. ahol találjuk
őket, - kivéve persze saját műveinket. Irtózom attól, hogy magamat
másoljam ... Ami engem illet, nem adok el magamnak semmit."

Picasso alkotóereje teliében munkálkodik. Művészete minden bizonu
nyal még úiabb meglepetéseket tartogat számunkra. Ecsetet tartó u.Hai
nyilván újabb, soha nem látott szépségeket fognak a vászonra varázsolni.
De annak alapján, amit eddig létrehozott, helye már ott van a legnagyobb
meeterek mellett. (Dévényi Iván)

TÖRÖK GYULA regénye, A zöldköves gyűrű végre ujra megjelent.
A századeleje e kiválóregényírója érdemtelenül sikkadt el a másodran
gúak között; helye ott van Kaffka Margit és Krudy Gyula mellett. Rö
vidreszakadt életének munkái közül messze kiemelkedik ez a könyve,
a legszebb magyar regények méltó párja.
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A századvége torzszülött dzsentri-társadalma megérett a pusztulás
ra. Már Mikszáth Kálmánnak is egyik legnagyobb témája a dzsentri sír
batáncolása, az ő műveinek alaphangjában míndíg van valami derűs,

kedélyes megértés, résztvevő gúny. Török Gyula színtén a dzsentri szét
hullását ábrázolja, de nála az egész képet alkonyati ború árnyékolja be.
Ahogyan főhőse, Eőz József beilleszkedik a szürke polgári életbe, abban
van valami szfvszorító keserűség. "Büszkén és kifogástalan testtartással
lépkedett az alacsony házak között, de belülről meggörnyedtnek érezte
magát." Talán saját osztályát siratja az író? v.agy talán saját sorsát?
Talán rnind a kettőt. Nehéz is lehetett fájdalom nélkül emlékeznie vissza
a családra, mely szép lassan elvesztette biztos megélhetését, "fuldokolt
az úri nyomorúságban"; a fiúk kiszakadtak az "úri társadalomból"; lassan
elpolgárosodtak: a legidősebb droguista, a másik festő lett, a legkisebbik
is csak lIa kenyérkereset taposómalmának komor tapasztalataival" irat
kozott be az egyetemre. Igen, mire Török Gyula odáig jutott, hogy lIa
belvárosi utcákon csitri lányok a fiatal, rőtszakállú, délceg férfi után
fordultak s áhítattal suttogták a nevét", addigra már kijárta az élet ne
héz iskoláját. Csak ez az iskola adhatta Eőz József szájába az örökérvé
nyű szavakat: "Minden munka becsületes, kisfiam". Mintha ez egyetlen
kiútra világítana rá az író: dolgozni kell, munkálkodní a becsületes em
berek társadalmában. Vajon véletlen, hogy Eőz JÓUle! egyetlen, nagyre
ményű fia mint kereskedő boldogul az életben? s hogy Józsa Gyuri, a
bohém dzsentri, mint könyvelő dolgozik kis öccse üzletében? A nagy
tanulság ez: egyedül csak munkával lehet boldogulni az életben.

S érdemes dolgozni: olyan szép az élet! Ezt érezhette Törők Gyula
is, amikor nevét kezdte szárnyra kapni a hír, mikor élvezte a boldogsá
got - talán sejtve már, hogy beteg szíve hamarosan fölmondja a szol
gálatot.

Ahogy halkan beleegyezett az elrnúlásba, abban is volt valami az ő

úri, a szónak erkölcsi értelmében vett úri egyéniségéből. Finoman, hal
kan távozott az életből, mint hőse, Eőz József; s ő utána sem maradt
sok. De ez a kevés. regényirodalmunk legjobbjai közé emeli.

Öröksége tovább él (s a magyar irodalom minden hívének öröm,
hogy élhet is: hogy kiadták, hozzáférhetővé tették); s ha a zöldköves
gyűrű, melyet kezén viselt, s melytől regénye címét nyerte, el is tűnt az
enyészet temetőjében, tulajdonosa itt van szellemével köztünk. s nem
csak gyönyörködtet, hanem mint igazi komoly regényíró, erkölcsi leckét
is ad (de íróhoz méltó műve, ábrázolása által): emelkedjél ki a "porból",
kicsinyességből, légy méltó emberségedhez és hagyományaidhoz.

Tőrők Gyula "jellemében, egyéniségében egy kor, egy történelem
testesült meg" - valóban; művei pedig, elsősorban A zöldköves gyűrű
az írnítudás, a fegyelmezett stiláris tisztaság, a higgadt, nagysodrú szer
kesztés maradandó nagy példáj a. (R. L.)

KILENCVEN ~VES A KU-KLUX-KLAN. Am az is lehet, hogy már
91. De az sincs kizárva, hogy még csak 89. A különböző források ugyanis
1865-től 1867-ig más-más évben jelölik meg keletkezésének időpontját.

Nem csoda, hiszen azért titkos társaság, hogy még megalakulásának dá
tumát is homány borítsa. Annyi bizonyos, hogy az amerikai polgárháború
után, tehát legkorábban 1865-ben alakult ez a titkos szövetség az Egye
sült Allamok délt részén, azoknak a rabszolga-felszabadít6 és faji meg
különböztetést megszüntető rendszabályoknak az ellenhatásaként, melye
ket az EgVesült AHamo k kongresszusa és kormá.n1la az Unióhoz vissza~

fl'



Wdított déli tartományokkal szemben életbeléptetett. Legelőször eszak
Karolina néhány megyéjében ütötte fel a fejét - álarcos erőszakosko

dás, gyujtogatás, gyilkosságok formájában, - s csakhamar elterjedt va
valamennyi déli államban.

Alapítója a Tennessee állambeli Nathan B. Forrest tábornok, {) volt
az első szervezet "Nagy-Mágusa". Nevét sokáig úgy magyarázták, hogy
az első két szótagja, a "ku-klux" - terror-szervezethez stílszerűen - azt
a hangot akarja utánozni, mely a puska és a pisztoly sárkányának fel
húzásakor hallatszik, a "klan" viszont skót nyelven bandát, szövetséget
jelent. Újabb magyarázat szerint nevük a "küklosz" görög szóból ered,
amely kört jelent; a legelső titkos társaságokat ugyanis "Fehér KÖT"-nek
nevezték.

Az alakulat főcélja: fajvédelem. Tehát a Ku-Klux-Klan tekinthető

valamennyi fasiszta szervezkédés ősének. Hívei a fehér és protestáns
Amerika megteremtéséért küzdenek, még pedig - mint látni fogjuk 
nem éppen a legt.isztességesebb eszközökkel. De mindjárt hozzá kell ten
nünk, maguknak a protestáns egyházaknak, felekezeteknek semmi kö
zük nincsen ehhez a titkos szövetséghez. tIe a multban főként a kato
likusok és négerek ellen irányult; a türelmetlenség és gyűlölet körének
rádiusza újabban megnyúlt a zsidóság és kommunisták irányában is.

A csuklyás, álarcos klan-tagok a legféktelenebb erőszakoskodásoktól

sem riadtak vissza: bírót a törvényszéki teremben, papot a szószéken
lőttek agyon; különösen a négerekre s ezek védelmezőire dűhösködtek.

- Már ekkor szokásba jött - részint fenyegető intőjelül, részint néma
tüntetésként petróleummal leöntött keresztek égetése. Soha még szer
vezet nem használta illetéktelenebbül és jogtalanabbul a szeretet vallá
sának jelvényét, mint ez a faji és felekezeti gyűlöletet hirdető titkos
társaság.

Végre a hivatalos kormányzat is megsokalta garázdálkodásaikat,
1870-ben és 71-ben a kongresszus szigorú törvényekben tiltotta el a
Klan működését, és Grant elnök teljhatalmú felhatalmazást kapott a
gonosz szervezet gyökeres kiirtására.

S valóban a Klan-mozgalom hosszú évtizedekre megbénult. De nem
halt meg, csak aludott. Az első világháború gyűlölet-atmoszférájában.

hiszen éltető eleme a gyűlölködés - váratlanul új életre kelt. 1915-ben
Atlantában Simmons József tanár indította el újból a Ku-Klux-Klan
mozgalmat, amely később bizonyos Edward Young Clarce szervezése mel
lett igen jelentős társadalmi és politikai erővé vált. A Kőhegységen

1915-ben a hagyományos keresztégetéssel jelentették be a modern Klan
újjászületését. A cél most is: a fehér faj szupremáciája, később megtold
va a bolsevizmus elleni harccal. Az eszközök a régiek. Elharapódzására
jellemző, hogya huszas években ez a titkos társaság az Unió 48 államá
ban mintegy 9 millió tagot számlált. Garázdálkodásuk 1927-ben érte el
tetőpontját; főleg néger-lincselések és katolikus templomok felgyujtása
fűzódik a Klan nevéhez. - Fanatikus harcot hirdettek a "negrofil pá
pisták" ellen, kik szerintük "Róma ügynökei" és "zsidó gonosztevők", a
pápának, "Tiberisi digó"-nak a bérencei.

KüZönösen akkor növekedett a terrorjuk, mikor a fanatikus Hiram
Wesley Evans fogorvos lett fővezérük, azaz a "Nagy Mágus", a "Csá
szári Valázsló", ki új viseletet - a régi fekete helyett vörössel szegé
lyezett fehér köppenyt és csuklyát - s új titokzatos szertartásokat ho
zott be. - 1928-1;>an a kQrmánll újra fellépett ellenűk, s azóta a mozga-
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lom egy időre vissza is fejlődött. A második világháború idején adótar
tozás miatt a Klan működési engedélyét visszavonták.

Am a második világháború gyűlölethulláma ismételten új tápot adott
a Klan-mozgalomnak. Setson Kennedy szemfüles ujságíró leleplezéseiből

ismerjük a Klan újabbkori működését, aki betérkőzött tagként a szerve
zet be, s a "Ku-Klux-Klan tagja voltam" című, magyar nyelven is meg
jelent könyvében irta meg élményeit. Szerinte a második világháború
vége óta 27 államban működik újm Klan-szervezet néhány százezer tag
gal. Néhol nagyon is erős ez a szervezet, így például Rockledge várost
sikerült teljesen "kluxosítani", beleértve a rendőrséget, a seriff hivatalát,
az ügyészt, a bírákat, a tűzoltóságot, sőt még a sintért is.

Kennedy könyve fényt derít a Klan minden hományos titokzatos
ságára. A Klan titkos nyelvére legjellemzőbb a "kl" hangcsoport kedve
lése. A mozgalom alapszervei a "klavernák", szel'l,ezeti szabályzatuk a
"Klorán", gyűlésük a "klonklave.", tartományi gyűlés a i,klonverse", a
"királysági" gyűlés a "kloreró", s a hierarchikus lJonyolultsággal felépí
tett láthatatlan szeroezetiikben ilyen nevű tisztségviselők szerepelnek:
klaliff, klokard, kludd, kligrapp, klabee, klodd, klarogó, klexter, klokan,
kleagle, klavalier ... Leírja részletesen títkos szertartásaikat is, meiuek
ben hátborzongató elemek keverednek hóbortos mozzanatokkal.

Kennedynek sikerült azt is kinyomoznia és bebizonyítania, hogy a
klanok, amelyek sehonnan hasznot nem húzó "jótékony társaságok" ör
vén .szerezték: meg országszerte új működési engedélyeiket, különböző

forrásokból igenis profítot zsebelnek be; s ez alapon sikerült azt is ki
eszközölnie, hogyaKu-Klux-Klan-tól a legtöbb állam újabban megint
megvonta a működési engedélyt. De még mindig maradt működési enge
délye két államban: Alabamában és Floridában. S a mellett a régi klan
isták különféle fedőszervek álcája alatt újból szervezkednek. Ilyen fedő

szerv például a "Columbiaiak" if.júságí társasága.
A Klan orv-működését bizonyítja, hogy, csak nemrégiben lángolt fel

u.1ra a klan-kereszt a faji megkülönböztetések ellen küzdő újorleansi ér
sek palotája előtt. Ez pedig az utolsó figyelmeztetés arra, hogy amennyi
ben a címzett meg nem változtatja magatartását, akkor már akiirtandó
áldozatok listájára kerül.

Kilencven éves a Ku-Klux-Klan... Kíváno,tos lenne, ha nem érné
meg a centenáriumát ... (K. Gy.)

GOG ~S MAGOGTOL - SZENTL~LEKIG. 1906 november 29-én a
Budapesti Naplában megjelent Adu Endrének egy kis glosszáia; a címe:
Szent Adolphe Retté. Érdemes néhány sorát idéznünk: "A Szent Lélek
megint Párizsban járt az Irók között s ezúttal Adolphe Rettén volt a
sor. Adolphe Retté jó p~ta volt, forradalmár poéta. Most pedig bejelen
tette, hogy visszatér az Egyház kebelére ... ' Huysrnans, 'I'aihhade, Retté
és még egy sereg ilyen megtért író. Csak a legújabbak között és Verlaine
óta ..." - A továbbiakban Ady meglehetősen cíníkusan kommentálja
ezeket az irodalmi megtéréseket. de aztán hozzáfűzi: ,.Az irodalmi kávé
házakban kacagnak a kócos fiatalok, ha egy-egy megtérés hírét hallják.
Csak a súlyosabbja érez egy pillanatig halálos hideget a szívében. Oh,
jaj, míndnyáiunkat fenyeget ia veszedelem. hogy egy szép napon elfára
dunk és istenfélők leszünk. Mint most, legújabban, szent Adolphe Retté."
- Ady nem volt önmagának a filológus a, és így talán nem is egészen
tudatos előtte, hogy már hozzá ís nagyon közel van az "istenfélőség fe
nyegető veszedelme," Hiszen a pár hónappal előbb megjelent Új versek
ben már erősen érződik ennek a "fenyegető veszedelem"-nek az előszele.
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Irodalmi életünk mintha megfeledkezett volna arról a nagyon je
lentős évfordulóról, hogy félszázada, 1906 március elején jelent meg Ady
Endre első teljesértékű verseskötete. az Új versek. Nehéz dolog irodalmi
korszakok kezdetét-végét határozott időpontokhoz rögzíteni, annyi azon
ban kétségtelen, hogy az "új versek" megjelenése irodalmunkban való
ban korszakos jelentőségű esemény, mely nemcsak Ady Endre költői fej
lődésében jelent fontos határkövet. hanem az egész újabb-kori és új
szellemű magyar költészet kiindulópontjának tekinthető.

Hogy az Új versek-ben mi az új, - tárgyban, szellemben, forma
nyelvben és verselésben, - azt már részletesen feltárta az irodalomtör
téneti kutatás. S így feljogosítva érezhetjük magunkat arra, hogy a fél
százados juhileurnon immár Irodalmi közhelyekké vált megállapítások
helyett egyetlen szemporrtra szegezzük tekintetünket: Ady később kibon
takozó vallásos, istenes költészetének (mely az egyetemes magyar vallá
sos költészet reneszánszának hajnalhasadását is jelezte) milyen finom
hajszál-gyökereit fedezhet jük fel már ebben az első jelentős kötetében.

Mert itt még csak gyökérszálakról beszélhetünk, a kilombosodás csak
három év multán jelentkezik; ebből a verseskönyvből s az utána követ
kezőkből is még hiányzik az istenes versek ciklusa. A Léda-szerelem, a
Magyar Ugar, Párizs-rajongás és valami ködös új világ felé törekvés
gyujtópontjai körül csoportosulnak az új-hangú költemények.

De mégis, már a prológus első szavai is valami eredendő - kálvi
nista - bibllásságról tanúskodnak: "Góg és Magóg fia vagyok én ..." És
utána míndjárt "zsoltárOK" következnek; igaz, hogy ezek még csak Léda
Asszony zsoUárai. A daloló Párizs-tól is azt kívánja, hogy tőle "hallja
a zsoltárokat - e koldús, zűrös, bús világ." (A Gare de l' Esten) A
Biblia "Messiása" kétszer is felbukkan (A mi gyermekünk~ben és A
csókok átká-ban), de csak jelképesen, átvitt értelemben.

Másrészt ugyan - észrevehetően nietzschei hatásra - pogányságá
val kérkedik, de még ez a szenvelgett pogányság is át- és át van szőve

bibliai szálakkal, hiszen a bibliai pogány "Baál Istenhez" mond imát, és
Párís zűrös életét "a nagy Bábelv-hez hasonlítja (Este a Bois-ban). Az a
gyermekkori falusi "kis harang, mely belezúg a csöndbe" (El a faluból),
"Egy párisi hajnalon" is megkísérti, ha ekkor még meg is tagadja: "Egy
vén harang megkondul. Zúghatsz, - Én pap vagyok, de pogány pap,
pogány." - Am maga is érzi, hogy ez a divatos nietzschei pogányság nála
nem lehet több póznál, s bár lázadozva és berzenkedve, de mégis hitet
tesz alapvető kereszténysége - mondja inkább: keresztyénsége - mel
lett: "Pogány erőtől, daltól, vágytól - A lelkem immár nem buzog, 
Megöltek az evangélísták, - Az életbölcsek. krísztusok." (A krisztusok
mártírja).

A lépten-nyomon felbukkanó gyermekkori kálvinista bibliás vissza
révedezésekhez Párizsban egy izgalmasan új elem járul; s talán nem
tévedünk, ha ezt az ötvöződést döntő jelentőségűnek tartjuk Ady későb

beni vallásos költészete kifejlődésében. Mert a minden rezdülésre érzé
kenyen reagáló fogékony költői lélek Párizsban nemcsak a bábeli po
gánysággal találkozott, hanem a latin kereszténységgel is, azaz a katoli
kummal, egy megúíhódott - az akkori hazai, külső megjelenési for
máiban erősen feudális színezetű katolicizmusnál sokkal üdítöbb hatású
- katolíkummal, amely még a divatos "dekadens" s még meg sem tért
francia poéták költészetén is átsüt, Hiszen maga Ady fordítja Baudelaire
től: " ... a harangok búgnak kint a ködben ... Boldog a harang, mely
vénhedterr is cseng - S ifjú torokkal küldi messze tájra - Hívó, szent
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dalát, míndig bátran, frissen ..... - Ezek már katolíkus harangok ! És
Paul Verlainetől is megtanulhatta. hogy nem okvetlenül csak "egy nő

ről" lehet álmodni, hanem - Istenről is.
Az új - kétségbevonhatatlanul katolikus - hatás félreérthetetlen

nyomokban jelentkezik is már az Új versek-ben. "A Szajna partján"
nemesebbnek. hősebbnek érzi magát, mint a Dunánál: "Ott ... Szent
Cecilia hajol lelkemre - Alrnatagon.' S a "Temetés a tengeren" meg
rázó víziójában. "Jönnek erös, breton legények - S fejkötős, komoly,
szűz leányok - S fölzeng egy bús, istenes ének. - Köd és zsolozsma.
Zúg a tenger ..." - Ime: már nem zsoltár, hanem zsolozsma!

Rendkívül jellemzők a kötet utolsó versének zárószavai: "Hajtson
szentlélek, vagy a korcsma gőze: - Röpülj hajóm, - Én nem leszek a
szürkék hegedűse." (Új vizeken járok). - Ime: Góg és Magóg faldöngető

pogány fiából már a Szentlélek hajósa lett, s már itt bíztató zálogát bir
juk annak, hogy ez a fiatal titán, - hogyha megtisztul a bántó, blasz
fém korcsmagőztől - az új magyar vallásos költészetnek is megteremtő

je lesz. - S hogy ezt homályosan már magja Ady is sejtette, azt éppen
a cikkünk elején idézett Rétté-glossza igazolja. Akkor ugyan még visz
szaborzadt, és szívében "halálos hideget" érzett ettől a gondolattól. De
nemsokára eljött az idő, amikor feloldódott ez a halálos hidegség, s a
meleg ölelésű Istenben az "Élet igazságát" ünnepelte. (Kunszery Gyula)

A ROMAI KORI SOPIANAE EMLEKEI. Dunántúl, a r6maiak egy
kori Pann6nia provinciájának földjén, lépten-nyomon a r6mai világ em
lékei kerülnek napvilágra. A legut6bbi szombathelyi ásatások a feltárt
emlékek gazdagságával és jelentőségével bizonyították a r6mai-kori Sava
ria nagyságát. A szombathelyi ásatásokkal egyidőben, a mai Dunántúl
kulturális és gazdasági szempontból legjelentősebb városában, Pécsett is
r6maikori utszakaszra bukkantak egy építkezéssel kapcsolatban. A fel
tQNis csaknem két évszázadra visszanyúl6, többé-kevésbé rendszeres ku
tatások legújabb eredménye. A pécsi d6m tövében 1780-ban ásták ki az
első r6mai-kori 6keresztény sírkamrát, és az6ta úgysz6lván minden év
tized újabb meglepetéssel szolgált, emlékek sora segített fényt vetni Sopi
anae - a római-kori Pécs -, Pannónia tartomány, nemkülönben az it
teni kereszténység történetére, szerepére, súlyára.

Pannónia jelentőségét már régtől fogva meghatározta a borostyánkő

kereskedelemnek a mai Sopronon és Szombathelyen keresztül vezető útja.
Az 6kor e rendkívül becses árúja mellett, már a római hóditást megelő

zóen is, sok egyéb árúcikkel szelték át Pannónia területét észak-déli és
kelet-nyugati (Száva völgye) irányban a különböző nemzetiségű keres
kedők, közöttük szép számmal r6maiak is.

A birodalmi gondolatot a maga nagyvonalú, államférfiúi elképzelé
seibe tudatosan beépitő Augustus császársága idején a Dunántúl meghó
dítása a Római Birodalom belső biztonsága szempontjából immár elke
rülhetetlenné vált, és be is következett. A Birodalom központjától megle
hetős távol lévő, nagyjából természetes határt is képező (Rajna, Duna
vonaUI,) "Limes", különösképpen hadászati kiépitése után, kellő határ
védeImet nyujtott a szomszédos barbár népekkel szemben.

A hódítással Pann6nia - két provinciát alkotva - része lett a Ró
mai Birodalomnak, és egyben közvetlen része lett a sokféle - latin,
etruszk, görög, keleti, hellenisztikus stb, - hatást csodálatos szintézissel
kifejező r6mai szellem kiáradásának. A Birodalom számára Pannónia
sokat jelentett: mindenek-előtta Dunát, mint védelmi vonalat, bátor k-eUa
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népe katonát, földje pedig kereskedelmi útháiózatot, gazc1asdgi er6forrdst.
Mindezele a tényezők kedveztek a meg lévő városok fejlődésének, lehető

séget nyujtottak katonai táborhelyek, katonai városok létesítésére, és
szükségessé tették megfelelő úthálózat kiépítését és karbantartását. A
gondozott úthálózatnak, a korhoz képest fejlett közlekedési lehetőségek

biztosításának az Impérium adminisztrativ, katonai és gazdasági ölfsze
tartásában míndenkor ígen nagy szerepe volt. Sopianaenak, az ősí kelta
városkának a római uralom alattí fejlődését is az ítt találkozó öt útvonal
határozta meg. Ezek közül legfontosabb az, amely Mursa (Eszék) városon
át keletről jött, és Sopianaetól két ágban folytatódott: az egyik a mai
Keszthelyt érintve Savariaba vitt és itt torkollott a régi borostyán-útba,
a birodalom egyik legfontosabb útjába, amely Aquileián keresztül a kap
ésolatot magával Itáliával tartotta; a másika Balaton északi csücske
mellett Arrabonába (Győr) vezetett, és itt kapcsolódott a kunamenti
castrumokat összekötő, és Aquincumba vezető hadiútba, amely egyébként
Aquincum után is a Duna vonalát követve Mursa-ba vitt.

Sopianae polgári jellegű város volt, közigazgatási székhely, amelyben
földrajzi adottságainál, úthálózati csomópont jellegénél fogva sokféle
népelem fordulhatott meg (kereskedők, katonai egységek, hadifoglyok),
és ez a tény különböző szellemi hatások befogadására adott módot. Ez
egyébként magára Pannónia tartományra is jellemző, és emellett Pannó
nia és Sopianae rómaikori arculatának kialakítását segítette elő a kolo
nizáció módszere, a rómaí kultura birtokosainak ielepitése. A pannóniai
emlékek azt bizonyítják, hogya birodalom minden részéből kerültek ide
ötvösmunkák, edények, szobrok, amelyek feltétlenül fejlesztették az ide
valósi kézművesek izlését, és hozzájárultak a lakosság művészi igényé
nek emelkedéséhez is. A Pécs melletti Kővágószöllősr61 került elő egyik
igen becses emlékünk, egy "Sarukötő Venus" szobrocska. A kis bronz
mű klasszikusan nemes vonalai csupa könnyedséget, mértéktartást, hel
lenisztikus fOTmaadást sugároznak. Importcikkek, de hazai művek is ta
núskodnak Pannónia kulturájának szinvonaláról.

Sopianae római kori maradványai közül azonban legkiemelkedőbbek,

mondhatni messzeföldön híresek, az ókeresztény élet emlékei. Hogy a
kereszténység mikor vetette meg lábát ezen a fölcián, történeti pontosság
gal nem állapítható meg, mindenesetre tény, hogy a fennmaradt emlékek
a Nagy Konstantin cs!ÍSzár türelmi rendeletét (Kr. u. 313) követő időkből

valók, amikor a keresztények már az állam által elismert egyházszerve
zeti életet élhettek. Az emlékek azt bizonyítják, hogy ebben az időben

elég nagy számban lehettek keresztények a városban, a kereszténység
megjelenése tehát jóval korábbra tehető. Pannóniában, határőrvidék jel
legénél és kiterjedt úthálózatánál fogva, sok ídegen fordult meg, minden
bizonnyal ezen az úton kerültek ide az első keresztények ís (hasonlókép
pen terjedhetett el a keleti eredetű Mithrt1-kultusz, amelynek ugyancsak
sok emléke maradt meg a Dunántúlon, és Pécsett, valamint környékén).
Megjelent a kereszténység, amelynek folyamatossága azóta sem szakadt
meg.

A Római Birodalom, hatalma teljességének idején, nemcsak romlá
sának jólismert csiráit: a belső viszálykodást, a féktelen pazarlást, az el
puhulást, az erkölcsi süllyedést hordozta magában, hanem a keresztény
séggel jelen volt márbenne az elkövetkező idők kovásza is. Az erősbödő

barbár betörésekkel mindjobban sötétedett az ég Róma felett, de mire
beteljesedtek a birodalom napjai, a megerősödött kereszténység képes
volt megtörni a mindent elözönlő barbárok vadságát, és meg volt a tör-
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ténelmi érze ke, hogJ) ne hagyjon veszni mindent abból, amit egyiwi'
Róma adott a világnak.

Sopianae ókeresztény emlékeit a mai székesegyház környékén, a ke
resztények egykori temetkezési helyén találjuk. Sírkamrák, kőből való
sírládák, használati tárgyak, pénzek stb. voltak az ásatások eredményei,
és itt, ezen a területen került napvilágra I780-ban az európai hírű, IV.
századból való festett cubiculum (sírkamra), valamint az 1922-ben felfe
dezett ugyancsak a IV. századbeU temetői kápolna, az u. n. cella trichora.

A festett cubiculum előtérből, és mintegy 10 négyzetméter nagyságú
dongaboltozatos helyiségből áll. (Mint ismeretes, a boltozás technikája is
római eredetű t). A cubiculum legnagyobb értékét "al fresco" módon fes
tett falképei képezik: Nagy Konstantin korabeli Krisztus-monagramm, a
nedvességtől erősen megrongált állapotban töredékek a bűnbeesés, Jónás
próféta, Noé történetéből, szentek mellképei, különböző ornamentális di
szitések, füzérek, virágok. KüZön meg kell emliteni az egyik oldalfal szép
Madonnafejét (részlet egy Háromkirályok kompozicióból), amelynek több
mint másfélezeréves, realista ízzel megfestett vonásaira, finom [eiiartá
sáTa, csak művészi értékének is megjáró kegyelettel lehet tekinteni. A
cubiculum freskói egyébként - bár a jelenetek előadásmódja nem fo
lyamatos, mint a római példáké - azonos mondanivalóva,l, jelképekkel
(Jónás próféta, galambok, pávák) és formális elemekkel a római kata
kombafestészet provinciális leszármazottai; alkotójuknak ismernie kellett
a római mintát. Gerevich Tibor lehetségesnek tartja, hogy a pécsi fres
kók mestere azonos a savariabeli sírkövük alapján ismert Launio és
Secundinus festőkkel. Bármikép volt is, valószínű, hogy a savariai festő

telephez, amely Rómával közvetlen kapcsolatot tarthatott fenn, valamiféle
kapcsolata lehetett a pécsi freskók alkotójának is.

Ugyancsak a székesegyház környékén találjuk - ma már ugyan főld

alatt - az egykori temető egyik lóhere alaprajzú, ezért cella trichora
nak nevezett földfeletti kápolnájának 1.50 m magas falmaradványait. A
cella trichora kápolna-típus igen elterjedt volt lJ' birodalom területén (pl.
Buda, Raktár-utca); de magában Rómában is építettek ilyeneket az ül
dözések megszüntével a katakombák fölé. A kápolna boltozattal volt fed
ve, hossza 9 m, szépesséqe 4.50 m, méreteinél fogva tehát kegyeleti jel
lege volt, istentiszteleti, liturgikus cselekmények végzésére nem volt al-
kalmas. '

1938-ban, ismét az ókeresztény temető területé"n, hétkaréjos temetői
kápolna maradványait fedezték fel. Míg háromkaréjos épület, cella tri
chora, szép számmal ismeretes a birodalom területéről, háromnál több
apszissal (karéjjal) épített temetői kápolna már jóval ritkább. KüZönösen
pedig, mint a pécsi is, a hosszanti elresuiezésű, amelynél a félköríves ap
szisok megnyult középteret hatá1"oznak szimmetrikus el1"endezésben. Kár,
hogya háborús években a kiásott romokat ismét betemették, így a mű

emléki [elitittis a műemlékvédelem további feladata lesz a hétkaréjú
"cella" újboli kiszabaditása, megóvása, nem utolsó sorban pedig alapraj
zának, jellegének és más, hasonló müemlékekkel való kapcsolatának vég
leges tisztázása.

A kereszténység sorsa nem, alakult minden megrázkódtatás nélkül,
amikor a szomszédos Mursa (Eszék) püspöke Arius követője lett, az aria
nizmus befészkelte magát Pannónia és Sopianae keresztényei közé is, a
mozgalom leverése után azonban, amikor a hit ősi egysége ujból helyre
állt, Aquileiának, az arianizmus elleni harc egyik bástyájának befolyása
igen megerősödött, és ennek művészi szempontból is meg volt a jelentő-
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s~ge. Az előzőekben ismertetett hétkar~j.os kápolna az V. századból való,
és rokonságat mutat istriai épitményekkel.

A Kr. u. V. században a népvándorlás hullámai átcsaptak a limes
védővonalán; Pannónia, amely még császárokat is adott, elveszett a biro
dalom számára. Csak a római kultura fénye nem halványodott el, és a
fiatal kereszténység soha többé nem veszett ki Pannóniában. Olyannyira,
hogy a népvándorlás viharai után a pécsi cella trichorát a IX. században
újrafestik, a kápolna tehát használható állapotban maradt fenn, vészelte
át a közbeeső időt. Nem vitás, hogy Pécs - egyéb szempontok mellett 
a római korig visszanyúló kereszténységének köszönhette, hogy Szetit
István az elsők között alapított a városban püspökséget, mert a szent ki
rály - amint Balanyi György megállapítja - a helyek kiválasztásánál
"azon törekedett, hogy a gyakorlati szempontokat összehangolja a ha
gyemány és a korábbi történeti fejlődés követelményeivel."

A r6mai szellem öröksége eltörölhetetlen jegyet nyomott erre a föld
re. Lehetővé tette, hogy Európa része legyen, mint ahogy szépen irja
Paul Valéry: "Minden ország, mely elébb rómaivá, aztán kereszténnyé
vált, ... tökéletesen európai." (Bőbel Hubert)

MOZAIK. Francia művésznő járt nálunk tavasszal; szóló zongoraestet
adott a Zeneakadémián a budapesti Francia Intézet rendezésében. Nagy
részt modern franciákat jászott, Debussy, Ravel kivételével közönségünk
előtt nem nagyon ismerteket. Szellemesen, ötletesen játszotta őket; de
kétségtelen, hogy ezek a zeneszerzők nem kiizdenek: nagy szenvedélyek
kel, nem töprengenek nagy filozófiai kérdéseken; többnyire habkönnyű

ek, olyasféléket írnak (vagy olyasféléket mutatott be tőlük France Clidat),
amikre valóban ráillik, amit az egyik szerző címül adott kis sorozatának:
"ropogós sütemények". Habcsók, konfetti, bravur; s ha szenvedély kell:
jönnek a spanyol reminiszcenciák. Voltak, akik fejüket csóválták erre a
könnyedségre. De talán nem volt egészen igazuk. A könnyedségnek, ke
cses árnynak, kacér piruettnak, a dolgok fölényes ujjhegyen pörgeté
sének, "nem-mellreszívásának" is megvan - meglehet - a maga értéke.
Mindenesetre nagyobb, mint némély ál-titánoké, akik úgy birk6znak előt

tünk a földagasztott szenvedéllllel, mint leteperhetetlen gumi-keljföljan
csival. Egy pohár hűs pezsgő vólt ez az est - de néha jólesik egy pohár
hűs pezsgő az embernek. És mikor az ember egy-egy olyan gúnyos mo
solyt látott, amelyről m..essze fölismerszett, hogy elvszerűen minden ellen
szól, ami nem "súlyos", ami nem legalábbis a világegyetem problémá.it
akarja megoldani - lehetetlen volt Kosztolányira nem gondolnia, az
Esti Kornél énekére: Mit hoz néked a búvár, - ha felbukik ahabból ?
- Kezében szomorú sár, - ezl hozta néked abból ..• És: Jaj, mily se
kély a mélység - és mily mély a sekélység ...

Az viszont igaz, hogy jóból is megárt a sok; és ez a szép, színes se
kélység azért néha lehetne egy kissé mélyebb ..•

ooo

S z á n t 6 P i r o s k a állította ki képeit, rajzai! a Csók István Galé
riában nájus végén; aki megnéz.te a kiállítást, egy ideig keresgélte ma
gában a jelzőt, aztán megtalálta: elbővölő; és a költészet bűvöletével.

Szánt6 Piroska nagyon éles szemmel látja a valóságot, erről mindenkit
meggyőzhettek a rajzai. De ugyanilyen j6 szemmel meglátja nyomban
a valóság költészetét is. S ezt bontja ki. előttünk: a minden dologban rej
telmesen benne élő - humoros, fájdalmas, szomorú, kedves vagy tragikus
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- kalt6íséget. Nem i1"Odaimiaskodva, hanem par exceiience a fesMi &b
rázolás eszközeivel. Látása mindig a lényegig hatol; de megoldása sosem
nagyképű. Ez a dolgokból áradó, színekből sugárzó lelkesséqe: ez bű

völetének titka.
Olyan festő, akinek nemcsak szépek a képei; jól is esik látni őket.

Jólesik érezni benne a hazai legjobb hagyományt (Rippl), bizonyos, szinte
japánosan meghitt és súlytalan természet-közelséget, s a modern szem
léletnek és modornak azt a lehiggadt biztosságát, amelyről a szürrealiz
mus kalandján túljutott, de a szürrealizmus eredményeit el nem ejtő

költészet jut a szemlélő eszébe.
ooo

Tíz éve szereznek örömet a kamarazene kedve7:6inek "Tátraiék" 
ez a kitűnő vonósnégyes. Valóban úgy kezdték,' tíz évvel ezelőtt, hogy
missziót teljesítenek; s mára eljutottak az európai hirnévig. Precizsé
gükben kezdetben volt talán valami kis merevség; éppen az nem volt
meg bennük eléggé, ami oly fontos a kamarazene-élményhez: a játék.
Régen kitűnően előadtak; ma remekül játszanak, fönntartás nélkül átadva
magukat egy-egy mű sodrának, ihletének. Ma már nyoma sincs náluk
semmiféle pedánsságnak, [eszessétmek; forró, sodró, vagy fölényesen já
tékos lirizmusuk azért tud olyan évről-évre mélyebb s tisztább élményt
kelteni közönségükben, mert ők maguk is élményből teremtenek. "Jubi
leumi" hangversenyük előtt Bartha Dénes szólt róluk néhány méltató
szót; s valóban megérdemlik, hogy megálljunk emellett az évforduló
mellett - köszöntve érett, mély emberségű (s, nemcsak kitűnő művészi

minőségű) művészetüket, s köszönve azt a kulturmunkát, meg azt a sok
nemes zenei élményt, amit e tíz esztendő alatt végeztek és adtak. (--)

. Felelős kiadó: S a á d B é l a

Budai nyomda 3440 - F. V.: Ligeti Miklós Igazgató


