
Az itt felsoroltakból minden
ajánlható a veszedelem környékez
te házasok esetében. De a feleség
figyelmeztetése megoldásnak csak
akkor, ha a férj kimondottan gyön
ge jellem, az asszony pedig erős,

ügyes diplomata, aki nem veszti el
a fejét, de megvan benne a képes
sée, hogy vissza tudja terelni a he
lyes útra a megtévedt. vagy téved
ni induló férfit. Sajnos, Jegtöbb
ször a feleség nem ilyen. Felzak
Latja a közlés. még nagyobbnak
látja a veszedelmet, mint amilyen
a valóságban, meggondolatlansá
gokra ragadtatja magát, veszekszik,

NAPLÓ

jeleneteket rendez, megfagy, sér
tett büszkeségében és hiúságában
megalázkodást követel a férfitől.

Azaz - még jobban elvadftja ma
gától.

Baráti és barátnői kötelességein
ket úgy kell teljesítenünk, hogy ne
ártsunk azoknak, akiknek használ
ni akarunk!

Az erkölcsi elvek érvényesítésé
nek megvan a maga díplomáciája,
Amikor az ember rosszat tesz, nem
kell hozzá sok gondolkozás. De ha
jót akar tenni, ahhoz előbb való':'
ségos stratégiai és taktikai tervet
kell felállítani. (S. F.)

ORSzAGOS LITURGIKUS KONFERENCIA. A több mint háromszáz
éves budapesti Központi Papnevelő Intézet falai között az idei esztendő

augusztus havában 21-23. között Liturgikus Konferenciára gyűltek össze
dir. Emdrey Mihály püspök, esztergomi delegátus meghívására főpászto

raink megbízásából az ország egyházmegyéinek liturgikus szakértőí,

számszerint mintegy huszan, hogy dr. Gigler Károly esztergomi protono
tarius-kanonok vezetésével három napon keresztül tanácskozzanak két
igen fontos kérdésről: az egységes népnyelvű szertartáskönyvről és a
megújított Nagyhétről. Az egységes népnyeívű szertartáskönyvvel (Ritu
ale, Collectio Rituum) az idén tíz esztendős Mediator Dei et hominum li
turgikus körlevélben foglalt irányelv valósulna meg: "Bizonyos szertar
tásoknál a népi nyelv használata nagyon hasznos lehet a hívek számára,
de ennek eldöntése egyesegyedül az apostoli Sfentsrek feladata, tehát
megkérdezése és jóváhagyása nélkül ezen a téren semminemű újítást be
hozni nem szabad" (n. 59.). A megújított Nagyhéttel kapcsolatban felve
tődött hazai problémák (pl. a szeritsíron szentségkitétel) míatt szükségessé
vált az egységes álláspont kialakítása és a szentszékí előírások és szán
dékok maradéktalan megvalósításához né1külözhetetlen intézkedések meg
beszélése.

A bevezető előadást dr. Radó Polikárp, a Hittudományi Akadémia
dékánja és tanszékvezető tanára tartotta "Egységes népnyeívű Collectio
Ritu'/tm" címen. Az első pontban feltett kérdésre: "Miben áll az egység a
Collectio Rituum terén ?" így adta meg a választ a professzor: Mivel je
lenleg hazánkban a szentségek és szentelmények kiszolgáltatásának litur
giája nem egységes, mert az ország nagyobb része az esztergomi rituálét
használja, mellette azonban van kalocsai, egri és veszprémi rituálé is,
az egység abban állna, hogy ezek az egyházmegyei rituálék megszűnné

nek és helyettük egy új Collectio Rituum keletkeznék a Szentszék jóvá
hagyásával, amelynek címe lenne: "Collectio Rituum ad instar appendicis
Ritualís Romani ad usum dioecesium et parochiarum linguae hungaricae",
azaz A római rituálé függelékeként a magyarnyelvű egyházmegyék és
plébániák használatára szolgáló szertartások gyűjteménye. A római [óvá-,
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hagyás után a szartartásokat e szerínt végeznék. minden más szertar- .
tás, ami ebben nincs meg, a római rituálé szerint végzendő. Természete
sen nincs arról szó, hogy az ősi, drága, szívünkhöz nőtt rítusok megszün
nének: (pl a keresztelésnél, a házasságnál és a temetésnél), hanem rész
ben újabb, világosabb és áttekinthetőbb csoportosításban, magyar, gyöke
resen magyar, műfordításban, amelynek pasztorális vhaszna kiszámítha
tatlan, és némely újabb rítussal (pl. a házasságnál és a temetésnél) bő

'riilve, amely már másutt engedélyezést nyert és modern pasztorális
szempontból nagy nyereséget jelent, látnának ujra napvilágot.

A második pont kérdéséhez. "Miért szükséges az egységes Collectio
Rituum ?" a felelet hét érv felsorolásával adható meg: l. A Mediator Dei
óta engedélyezett egységes külföldi népnyelvű rituálék: francia, német,
hindu, kínai, japán, angol. Nagyon különös lenne, ha mi egyházmegyei
felterjesztéssel élnénk, esetleg egyidőben több egyházmegye részére, vagy
ha erre engedélyt nem kapva, megelegednénk az eddig használatos színte
teljesen latin nyelvű és különböző rituálékkal és Igy a hinduk, a kínaiak
és a japánok mögött maradnánk. - 2. Hazai liturgiánk történetének el
fogulatlan tanulmányozása is az egységet javaíja. mert a szentségekkel és
szentelményekkel foglalkozó könyvek mind a nagy minta, az esztergomi
főegyházmegye részéről maradtak ránk, amely a szentmise és a zsolozs
ma területén is mindent elsöprő módon dominált a középkorban Iíturgíkus
kézirataival és nyomtatott kíadványaíval. Az újabbkori egymázmegyeí
rituálék (Győri 1636, Egri 1702, Veszprémi 1750 és Kalocsai 1758) Lénye
gükben az esztergomi rníntát követik. így tehát az egységes szentségí ritus
bevezetése magyar multunknak teljesen megfelelő volna. - 3. A Szerit
írás és Szenthagyomány is az egység barátja. - 4. A modern életritmus
is követe1ően sürgeti egy nyelvterületen belül a teljes rítus egységet.
Rengeteg embert helyeznek át, az emberek könnyen, gyakran és gyorsan
utaznak és akárhányszor megütközést kelt a rituskülönb,ség éppen a
leghasználatosabb aktusoknál (keresztség, házasság, temetés). - 5. Az
egységes Collectio Rituum bevezethető volna nemcsak hazánkban, hanem
míndenütt, ahol magyarnyelvű plébániák vannak: Csehszlovákia, Romá
nia stb. Ha több volna, vajon melyiket választanák? - 6. A gazdasági
megfontolás is az egységet javalja. hogyan lehetne ily csekély lélekszámú
népnek több rituáléja, hiszen egy rituálé kiadás igen drága dolog. - 7.
A liturgikus anarchia, mely az egységes népnyelvű rituálé hiányában vi
lágszerte tapasztalható volt: engedély nélküli változtatások, népnyelvesi
tések stb. A legnagyobb anarchia az lenne, ha netalán többféle ritus ma
radna hazánk területén.

Dr. Gígler Károly esztergomi protonotarius-kanonok terjesztette elő

ezután "A latin-magyar Collectio Rituum tervezetét". Előljáróban elmond
ta, hogy Esztergomban 1946-ban Rituálé Bizottságót hivtak életre. Ez a
bizottság a francia rituáléval kapcsolatban kiadott alapelvek szerínt dol
gozott. A munka 1950-ben nagyjából kész volt, de a Rómával felvett
érintkezési fonál időközben megszakadt. 1956-ban újabb megbízást ka
potta bizottság a munka befejezésére. Ekkor már előnyösebb helyzetben
voltak, mert figyelembe vehették a többi, addig már jóváhagyott két
nyelvű, hilinguisrituálékat. A munkával 1957. nyarán elkészültek. Anyag
szempontjából a tervezet az eddigi esztergomi rituálé első. szentségekkel
és szentelményekkel foglalikozó részét foglalja magában. A második rész
(körmenetek és áldások) eddig még egy honi nyelven sem jelent meg
és nem is annyira sürgős. A szentségí formák, exorcízmusok és néhány
más kisebb rész kivételével minden magyarul lenne végezhető. A magyar
különlegességek (keresztségnél az evangélium: Mt. 19, 13-15, házasság-
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nál az eskü és temetésnél a Circumdederunt me és a Venite exsultemus
94. zsoltár) megmaradtak. Új részletek a házasságnál és a temetés befe
jező részében vannak: az új német rituálé sikerült helyei. Az egyes litur
gikus ténykedéseket allokuciók vezetik be és zárják le, közben pe
dig magyarázó mondatok mutatnak rá a lényegre. Forma szempontjából
a tervezet a Latin zsoltárokat Sík Sándor 1955-ben megjelent új fordítá
sában közll, rníg az ujszövetségí szentírásí helyeket a Békés-Dallos-féle
1955-ös fordítás alapján hozza. A fordítás szöveghez alkalmazkodó, ért
hető, magyaros, egyszerű és modern irodalmi. nyelvű.

A konferencia második témájáról az első előadást dr. Angeli Ottó
kalocsai tb. kanonok, teológiai tanár tartotta "A megújított Nagyhét tör
téneti háttere, felépítése és szertartésaí' címmel. Hitünk alapvető tit
kainak évről-évre való megünneplése a keresztény közősség keretében
az eredeti időpontoktólvaló eltolódás míatt elnéptelenedett és a szertartá
sok az évszázadok folyamán rájuk akasztott sallángok következtében el
veszítették eredeti szépségüket és mély mondanívalójukat. Ezért mind
annyian örvendeztünk. amikor 1951-ben először engedélyezte a Szentszék
a megújított nagyszombati vígtlíát. 1955. november 16-án jelent meg a
nagyjelentőségű "Maxima Redemptionis nostrae mysteria" dekrétum a
hozzá csatlakozó Instrukcióval együtt, mely alapjaiban megújította a
Nagyhét rendjét a modern élet körülményeit és kívánalmait szemmel
tartva Krisztus kínszenvedésének kettős oldala van: a keserves kín
szenvedés (passio amara) és a boldog szenvedés (passio beata). Az ősegy

ház a megváltói művet totális egészben nézte: pascha nostrum immolatus
est Christus: a mi husvéti bárányunkat, Krisztust megölték (l Kor. 5, 7);
ez a husvéti titok, a mysterium paschale később részekre bomlott: ke
reszthalál, sirban nyugvás, feltámadás és ehhez jáJrult Krisztus jeruzsá
lemi bevonulásának megünneplése. A Nagyhét szertartásaí két gyökér
ből fakadtak: az ősi római és a gallikán Iíturgiából, mely utóbbi minden
kétséget kizáróan keleti forrásokból táplálkozott.

Kiss István tb. kanonok, esztergom-belvárosi plébános "A megújított
Nagyhét pasztorális feladatai" c. előadásában hangsúlyozta, hogy meny
nyire fontos mind a pap, mind a hívő számára a megfelelő előkészítés'

a szent negyvennap folyamán a Nagyhétre: lelkigyakorlat, triduum, nagy
böjti beszédsorozat. A lelkipásztort feladat a kórus, a mínistránsok és a
sekrestyés betanítása. A kínálkozó pasztorális lehetőségeket mindenben
ki kell használni: virágvasárnapi körmenet a barkaágat tartó hívősereg

gel, a nagycsütörtöki éjfélig tartó szentségímádás, a nagypénteki kereszt
előtti hódolat, a nagyszombati keresztségi fogadás megújítása égő gyer
tyával, szentsírlátogatás és feltámadási körmenet. Nagyon fontos a jó
konferálás, hogy a hívek előtt a Iíturgta mondanivalója egészen világos
tegyen. ,

A konferencia utolsó előadójaként dr. Paritol Márton budapesti hit
tanár "A megújított Nagyhét egyházzenei vonatkozásait" ismertette. Az
egyházi éneknek és zenének megvan a maga szerepe a hívek lelkiségének
elmélyítésében. Lehetőleg mínden plébáníán kell szervezni kis' énekkart
és ez necsak a hangversenyekre készüljön szívesen, hanem a liturgikus
éneklésre is. Bizonyos részeket a megújított rend előírásai szerínt fel1tét
lenül latinul kell énekelni, a virágvasárnapi körmenetnél a rubrikában
jelölt "alius cantus", azaz más ének hivatalos liturgikus kiadványban elő

ször jelenti a népnyelvű éneket. A Szent Vagy Uram megfelelő énekei
nagyon szépen felhasználhatók. A passió továbbra is énekelhető a virág
vasárnapi nagymísén és nagypénteken a nép nyelvén a kóruson. Virág-
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vasárnap mínden más mísén felolvasandó, esetleg szerepek szerint el
osztva, a turbák pedig szavalókórusszerűen.

A konferencia a következő határozati javaslatokat fogadta el a ma
gyar püspöki kar elé terjesztésre:

1. Szükségesnek látja az egységes népnyeívű Collectio Rituum mi
előbbi megvalósulását éppen dr. Radó Polikárp előadásában lefektetett
okok miatt. .

2. Elfogadja a dr. Gigler Károly által beterjesztett tervezetet kisebb
módosításokkal.

3. Kéri, hogy a Szentsíron a Szentségkitétel ne szűnjék meg.
4. Egy háromtagú bizottságet jelöl ki, hogy az ezáltal benyújtandó ja

vaslat alapján a püspöki kar kérje a Rítuskongregáclótol a nagyszombati
vigilia szertartás megrövidítését.

5. Megbízza a bizottság két tagját, hogy dolgozzák ki a Nagyhét
rendjének ritus simplex, medius és solemnis változatát, a ministrálás
módját, a pasztorális előkészítést és a konferálés szövegét magyarul a
Ielkípásztorkodó papság számára

6. Javasolja a római asszisztencia általános bevezetését az egész
országban.

7. Kívánatosnak mondja Budapest székhellyel az esztergomi Ordíriá
rius oldala mellett az Országos Központi Liturgikus Bizottság alakítását,'

A konferencia résztvevői azzal a biztos tudattal hagyhatták el a
Szeminárium ősi falait, hogy az elnöki megnyitóban hangoztatott alap
elvet: minél többet használni Anyaszentegyházunknak és hívő magyar
népünknek, sikerült szolgálniok e három napos tanácskozás alatt. Re
méljük, hogy nemsokára kezünkben tarthatjuk az egységes népnyeívű

rituálét és hogya megújított Nagyhét minden kincsét már a közeljövő

ben maradéktalanul élvezhetjük. (Kovách Zoltán)

HOSZ ÉVE halt meg József Attila Szársz6n. Aki olvasta azt a meg
rendítő könyvet, melyet testvére, Jolán írt a költő életéről, sosem fogja
elfelejteni ezeknek a szárszói utolsó hónapoknak a leírását, amikor Jó
zsef Attila didergető belső magányban, a kísértő őrület Héttornyába zár
va élt, a lángelmének valami egészen szívet szoritóan emberi elesettsé
gében. Jolán, mint leghitelesebb, legközvetLenebb tanú jegyezte föl a
dolgokat. Egy nagy költő életére vonatkozólag azonban minden apró adat,
mindJen törmelék, minden tanúság értékes. Éppen nemrégiben emléke
zett meg a Vigilia Dienes András Petőfi-könyvéről. Milyen fáradságosan
kellett összegyüjtenie azt a maroknyi emléket, amelyet hőséről a szem
tanúk unokáinak és dédunokáinak emlékezete még őriz! S milyen ér
tékesek ezek az adatok számunkra! A következőkben egy kortárs, egy
szemtanú fog szólani ismert eseményről: József Attila utolsó napjairól.
Nem tud meglepő, sosem hallott dolgokat; csak azt mondja el, ő hogyan
emlékszik arra, ami történt, s hogyan él benne annak az alakja, akivel
a tragédia történt.

Mikor József Attilán egyre nyugtalanítóbban kezdett elhatalmasodni
betegsége, testvérei óvatosságból fölköltöztek vele a. Balaton partjáról a
faluba, emberek közé. "A villasoron a Horváth-kert nevű nyaral6ban, ta
láltunk két tágas szobát" - irja József Jolán. Azelőtt Keleti Villasornak
hivták ezt az utcát, most József Attila nevét viseli. Széles út, egyik fe
lén villák sora, másikon a lejjebb fekvő park (azelőtt Erzsébet liget, most
József Attila park) nagy fáinak lombtengere; ebben a parkban áll a köLtő
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szobra. A Horváth-villa két szobájában a nyár végén nyitották meg a.
József Attila múzeu17Wt; összegyüjtötték a két szobában a köUó meg
maradt bútordarabjait, használati tárgyait, emlékeit.

Horváth néni még emlékszik a költő utolsó napjaira. Igy foglalja.
össze élményeit:

- Három hónapig lakott nálam, de rendszerint csak olyankor láttam,
mikor kiment a ház mögé fát vágni. Alig birta a nehéz fejszét, de ha
segíteni akartunk, sosem engedte, sőt ilyenkor néha nagyon mérges lett,
előfordult, hog még a fejszét is ránk emelte. Később már csak a kony
haablakból figyeltük, amint eltorzult arccal ki-kiejti kezéből a szerszá
17Wt. Az utcára csak ritkán ment ki, olyankor is mindig kisérte valaki,
rendszerint valamelyik gyerek. Altalában otthon ült s írt, irt fáradha
tatlanul.

Halála előtt két vagy három nappal társaság jött hozzá Pestről. Et
töl fölélénkült, vidáman járt-kelt, egészen visszanyerte életkedvét. Ami
kor délután elmentek, kiment velük az autóhoz, kérte, vigyék magukkal.
De nem volt hely, maguk is alig fértek be. Az egyik még visszakiabált:
"Hamarosan érted jövünk l" O sokáig az autó után nézet.t; mikor visz
szament a házba, nagyon szomorú volt az arca; megsajnáltuk.

Két napig nem láttuk utána. Aztán egy alkonyattájt végigment az
udvaron, de csak vánszorgott, s olyan sápadt volt, hogy rettenetes. Fát
akarhatott vágni, de meg se birta emelni már a fejszét. Fejét rázta és
visszament.

Besötétedett. Hallottuk nyolckor a kanizsai gyorsot. .Utána vagy tiz
perccel mindig egy gyorsított teher jött Siófok felől. Már a zaját is hal
lottuk; elhagyta Földvárt. A kertkapu csattant elől; akkor rohanhatatt el
szegény.

Később avasútasok mesélték, éppen akkor ért oda, mikor a vonat.
Nekivetette magát arccal az egyik kocsinak; nem a mozdony vágta el,
hanem az egyik teherkocsinak vágódott neki. Eltörött a csigol'jjája. Rög
tön meghalt.

Ezt persze csak később tudtuk meg. Akkor este, mikor elment a te
her, utána vagy tíz perccel, negyedórával iszonyú sikoltást hallottunk a
szobából. Mire odaszaladtunk, az ajtó tárva-nyitva állt, csak a két gyerek
kucorgott bent, sírtak keservesen.

A temetésen nem voltak sokan, de mindenki sírt.
. . . Eddig Horváth néni elbeszélése. E sorok írója, mint kisgyerek,

szárszói nuarakon, még látta a falu temetőjében, nem messze a fJldvári
országúttól, József Attila szerény, kopjafás sirját. (Nem kereszt volt a
sírján, hanem kopjafa). Az omladozó sírdombon jobbára csak fű 'fI,őtt,

ritkásan, s nyár derekára az is kipörkölődött. De a kopjafa tövében rend
szerint ott virított egy-egy szerény mezei csokor, váza helyett üres kon
zervdobozban. S katicabogár mászkált a síron rengeteg; az a temető

nyáron tele van katicabogárral.
Ismertem még Feketét, a falu bolondját is, aki a családnak megvitte

a költő halálhírét. Nagy bottal járt, de nem bántott senkit; nyakában,
madzagra fűzve, mint valami groteszk olvasó, száraz kenyérdarabak.
Kicsit dülöngélve járt, mintha berugott volna; nyakában csörgött a szá-
raz kenyér. (R. L.) .

RONAY GYÖRGY verseskötetének megjelenése kedves meglepetés
a Vigilia olvasóínak, hiszen tizenöt éve, hogy első verseskönyve (Te mondj
el engem l) megjelent; azóta csak a Vigiliában olvashattunk tőle eredeti
verseket. Most megjelent Nyár c. kötete 193B-tól 1956-iJg írt verseinek
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nagy írói tudatossággal és mértéktartással kiválasztott legjavát, száz
egynéhány verset tartalmaz. Már maga a cím elgondclkodásra indítja
az embert, és amírit a verseket egymás után olvassuk, egyre viJágasabbá
válik, mílyen jól megválasztott szimbolum ez a cím. Első sorban abban
az értelemben illik rá a szépen kiállított kötetre, hogy a költőt a1Jkotó
erejének nyári teljességében mutatia be; a költőnek ezt az emberi és
írói nyarát kétségtelenné teszi az utóbbi években való gazdag termése is:
nemrég megjelent regénye (A nábob halála), több kötetnyi, főleg fran
ciából készült kitűnő műfordítása, részben a Vigiliában, részben az íro
dalomtörténeti szakfolyóiratokbim megjelent jelentős tanulmányai (a
francia műfordításokJhoz írt bevezető tanulmányok maguk is egy-egy kis
kötetet tesznek ki). De szimbólumnak érezzük ezt a címet a versek mü
vészi lényegének megsejtetésére is: ezeknek a verseknek legjava nem
csak tartalmilag, hanem formailag is a kíérettségnek, a művészí egyen
súlynak, a kompozícíóbeli és zenei szempontból való tökéletességnek olyan
fokát mutatja, amelyet legjobban a klasszicitás szóval lehet jellemezni.
Ezt a szót itt nem értékjelző értelemben használjuk, hanem annak ki
fejezésére, hogy a költő elérte bennük saját lehetőségeinek teljes kíbon
takozását. Ezt a nyári ki érettséget csak imitt-amott előzi meg a könnyed
optímízmusnak, vagy a fanyar-édes fiaJtalságnak: egy-egy tavaszias ak!kord
ja, ellenben nem egyszer árnyalja a hangot egy-egy édesen vagy borúsan
lankatag őszies, vagy legalábbis nyárutól hangulat.

Az effajta költészetet szinte természetszerűleg jellemzi - és a költ6
a válogatásban tudatosan is ebben az irányban iparkodik jellemezni
magát - bizonyos előkelő tartózkodás. Nyoma sincs itt a mindenféle
romantikát jellemző szenvedélyes önkítárulásnak, maga-megmutatásnak.
Milyen jellemző pl., hogy a költő ritkán szól első személyben, szívesebben
szólítja magát a tárgyiasabb második személyben. Persze, ha fátyol ta.
karja is, hamarosan megismerjük a versekből és egyre jobban magun
kénak érezzük a diszkréten rejtőzködő, tiszta és nemes férfiegyéniséget,
aki a munkának, a természetnek és a családnak hármas valóságában
éli emberi és művészí életét. Erről az utóbbiról minél ritkábban szól, an
nál tisztább és meghatöbb a hangja. Ime egy ilyen kedves hang A töl
gyek alatt c. verséból:

Ki futva, vigan
já1szott ma tíz éve,
ránőtt a fiam
az apja fejére,
mozgása komoly,
felnőtt a beszéde,
s már-már lehajol,
hogy szavamat értse.

Tíz éve kezén
még apja vezette,
s olykor bizony én
botlom ma helyette,
aggódva, nehogy
megszidjanak érte,
s már én akarok
fogódzni kezébe.

Ott van körülötte az élet egész valósága, a magyar valóság is: "Ne
panaszold, hogy puszta és szegény: a te munkádtól lesz majd televény."
Egy új hangú hazafias költészet bontakozik itt ki hatalmas ódákban
(újévre, Tavasz felé): a hűségnek, a munkás félrfiasságnak és bizonyos
szemérmes haza- és föld-szeretetnek költészete. Nyoma sincs itt a nagy
patetikus vágyaknak, tengerek és havasok után: Budai rajzok, Szársz6,
Kiskunság, Mátria képek, - ilyen ciklus-címekkel találkozunk, s a ef..
mek alatt versekkel, amelyek a magyar táj:kö1Jtészet legjavához tartoz
nak. A tájak közt legtöbbször bukkannak föl a pesti képek, a Pesten é16
költő legsűrűbb és leghitelesebb élményei.
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Nézd ezt a várost: ez volt ifjúságod.
Hallod a Duna pergő könnyeit?
Aza kék köd az alföldi lapály ott;
porában szenderegnek óseid ...

Kemény paranccsal ide köt a hűség.

Világnézetről, filozófiáról, morálról alig ejt el egy-egy hangot: a sze
mérmes férfi ösztönös tartózkodása ez. De az érzékeny fül kihallja egy
sokat szenvedett és sokat gondolkodott embernek olykor sötét, olykor"
szomorkás, de mégis megbékült világszemléletét. "Békémet én a léttel
megkötöttem. a bölcs mosoly lett puszta fegyverem." A remek Szomorú
fűz árnYán így végződik:

így esett, hogy negyven évemen
kívül bizony ma sincs egyebem,
mint a tiszta kék ég, amely amott
s idebent a szívemben ragyog.

Ez a kék ég ott ragyog, mintegy szimbóluma annak a keresztény
sztoicizmus-félének, amelyet nemcsak ebből a könyvből, harnem a Vigi
liában megjelent nagy-lendületű, katolikus ihletű verseiből is ismerünk.
Ez adja meg a törhetetlen erőt a művésznek is, az embernek is.

No ihullj, eső ! Ha rügy nincs, mosd az ágat !
No csörgedezz csak, ének!

Nehéz a szó, nem vágtat a világnak,
. s nem éget úgy, de mélyebb,

Gyönge vagy már a vakmerő futáshoz
s kifullaszt a hegyoldal ?

Költözz föl a tetőre és barátkozz
az ál16csillagokkal !

Mindez azonban többnyire gondosan el van rejtve a mú, a képek, a
dallamok mögé, mégpedig úgy tetszik, hogy tudatosan és szándékosan
VIa11 elrejtve, Ami Rónayt legjobban foglalkoztatja, sőt áhítatra készti,
az maga az alkotás. Nagy tudatossággal - színte kedvem volna azt mon
dani: dacosan - különítí el magát a könnyű fajsúlyú, odavetett munká
jú költőktől. mintha szembe akarna szállni a számos kortársát jellemző,

olykor tehetetlenségből. olykor tudatos megfontolásból származó pon
gyolasággal. Valami effélét nemzedékének számos költőjéről el lehetne
mondaní, de alig némelyiknél olyan tudatos és erőteljes és a törekvés,
mínt Rónaynál. Egyenesen feltűnő, hogy mennyi versében foglalkozik
magának a vers születésének problémájával, Van olyan verse is, amely
megpróbálja ezt az irracionális folyamatot mintegy 1efényképezni (Orfe
usz vagy a költemények születése.) Jellemző az is, hogy mintegy Arany
Vojtiriáját folytatva megírja a maga Ars poeticáját. Ebben az érdekes
versben különben szembeszáll a költői szürrealízrnussal, - ebben egy
kicsit a maga kezdeteivel is (egy-két ilyen szürrealista vers ebben a
könyvben is van, köztük az érdekes Sj). Abban sem lehet észre nem
venni bizonyos elvi szándékosságot, ahogyan a nagy klasszikus költők

motívumaít, vagy dallamait próbálja magáévá tenni, vagy továbbfejlesz
teni; persze nincs' itt szó utánzásról, hanem valami eg'észen eredeti bele
élésről: a felidézett Arany, Apollinaire, Hölderlin vagy Nietzshe-sejtel
mek egy-egy finom ihletárnyalattal gazdagítják, egy-egy színárnyalattal
teszik csillogóbbá, egy-egy kedves hangütéssal biztosabb Indulásúvá az
egyébként teljesen eredeti verset. Hatásról, a szó irodalomtörténeti érteí-



mébentalán osak Berzsenyivel és Va1éryvel kapcsolatban lehetne beszél
ni. Berzsenyi fegyelmét, Valéry és a poésie pure iskoláját nagy odaadás
sal tanulta ki. (Talán legszembetűnőbb ez az utóbbi hatás a Kígyó ke
mény kovácsolású strófáin.) Ujra meg ujra visszatér pl. Berzsenyi stró
faszerkezeteihez, egészen odáig, hogy a Majláth-óda hangütésével induló
versében Berzsenyinek egy különc és nem is egészen szerenesés formai
újítását is megtartja (az alkaiosí strófa második sorában az alkaiosi dal
lamotasklepiadesivel cseréli föl). Arany Tölgyek alatt írt verse többször
is visszatér dallamával is, motivumaival is. Nagyon érdekesek a zenei
motívumokra írt versek, köztük leghatalmasabb a Bartók.

K1Ja8szicizmust emlegettem Rónay stílusával kapcsolatban. Nem az
irodalomtörténet klasszikus korszakairól van itt szó, hanem az örök
klasszícízmusról, amely stílusban törnörséget. egyszerűséget és mégis mo
numentalítást jelent, - "a trombita visszatartott hangját", mint Berzse
nyire mondták. Ime a klasszikus egyszerűség!

Egy gyermeksírra így ír:

Egy láda, semmi több. És benne egy
parányi test.

A véred vére volt. S amint a rög
zuhogní kezd,

úgy érzed, életed szebbik felét
búcsúztatod.

Te lettél .azzal, akit eltemetsz,
félig halott.

Négy ásó, láda, kis gödör,
és pap se mond vigaszt:
aki úgy élt, hogy nem is élt,
így hantolják el azt.

S amíg előtted szaporán
parányi hantja nő,

azon tűnődsz: ki tudja, tán
helyetted balt meg ő.

Itt fekszík: poklos sorsodért
a tiszta áldozat.
Helyette élsz, ameddig élsz,
hát úgy őrizd magad.

Ide tartozik a balladák tömör egyszerűsége is. Rónay ezen a regisz
terén is tud [átszaní. Egy háromstrófás vers, mely egy budai lövészárok
maradványról szól, így fejeződik be

Mozdul a kő, kel a halott.
Mindannyian fiatalok.
Bámulják a hideg holdat.
Ma sem tudják, miért holtak.

Ez a klasszicitás nemcsak monumentálís tud lenni, hanem bensősé

ges is. Egy másik budai vers, amely katonasírokról szól, így végződik:

Egy lányka jön, megáll, letép egy szál vírágot,
mellére tűzi, megy tovább.

Ha álmodtok. álmodjátok lenn ezt az álmot,
tizenhatéves katonák.
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Anagy klasszikus költők azonban ugyanakkor realisták is. Hűséges

tanítványuk, Rónay ebben is követi őket. Éspedig követi elvszerűen. A
Rózsadomb c. töredékben leírja, "hogy lesz a valóságból költemény": a
léleknek reális táplálék kell, addig kóstolja a valóságot, míg megkedveli
és esülogni kezd előtte. Az érzékletes valóság képe minduntalan felüti
fejét; a szímbólikus, a szürreálísta, a monumentális versekben is. A'Z.
ég kéken csiholja egyre bátrabb szikrái csillagos tüzét; a szálló kék lepke
egy darab libegő ég az égen; a halak véres szeme kocsonyásan néz a ví
zen át az égre. A'Z. éj sársásvörös stigmáiról beszél és az élet őszéről, mely
szelíden lekaszálja tűdónk lombjait és szívünk virágait.

Valódi szerelmese a valóságnak, csak úgy önti a pompásan fényké
perett leírásokat. Varrnak versei, amelyekben jóformán nincs is más,
mínt gazdag, áradó, de rníndig hiteles leírás. (Kert, Szárszó 1955.) Nem
szabad azonban azt hinni, hogy ezek a leírások egyhangúak. Kettő teszi
őket -Ievenekké: az egyik a buja szingazdagság, a másik a természeti ké
pek élő volta, a sokszor meglepő leleményű megszernélyesítés. A Nyárutó
így kezdődik:

Kis lila tenger ez a rét,
s benne itt-ott, elvétve sárga
szígetek s lengő kicsi kék
foltok játszanak a mába.

A Medárd után c. versből:

Az ég nevet, kímosdva tiszta kékre,
szivárványt kezd s elunva hagyja félbe;

kis szellő rebben, aztán mint ijedt
pulíkölyök, a bokorba siet,

elhever ott, lábát fejére hajtja
és úgy tesz, mintha aludni akarna,

de azért fel-felsandit néha: így
tartja szemmel égi bárányait ...

Aztán a hegy mögül pár óra mulva
kikönyökölnek a fellegek ujra,

előbb egy-kettő, majd egész csapat,
összedugott fejjel tanakszanak;

s egyszerre hajdá! vad hejehujával
megint birokra kelnek a világgal,

legurítjákaz égről a napot;
zúgva ömlenek a zuhatagole.

Ez a mámoros természetélmény talán legerősebb ihletője; a kötet
verseinek tekintélyes része ide tartozik. Minden egyéb mondanivalója en
nek színeibe szeret öltözni. Ime a Tücsökdal vége, ezé a kis remeké,
amelyben együtt van szín, dallam, filozófia, egyszerűség és monumen
talitás:

. ; . Ringass. domb, nyájas menedék.
Nyugodt szívnek tücsök is elég.
Halkan húzza, alig hallhatod.
Mégis kicsal egy-két csillagot.
Máris ülnek az ég peremén.
Szólj csak, tücsök; s szólok veled én.
Zengjük együtt, szerény hegedűk:

"Mennél mélyebb, annál egyszerűbb." (Sík Sáw.dor)
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AKI APAsZTOROK pASZTORARA VIGYAz. A legnagyobb fran
cia fo'yóirat, a "Marie-Claire" a közelmuLtban nem mindennapi témájú
riporttal lepte meg olvasóit. Hőse Mater Pasqualina, a Szetuatua. házve
zetőnője vou. Bár neve a külvilág elott ismereUen, ez a bajor apáca kö
zel negyven éve gondozója, szakacsnoie és orvosa a pápának. Sőt mond
hatni, hogy bizonyos mértékig "főnöke" is. Ragaszkodása és önfeláldo
zása őrizte meg a pápa gyakran tc.irékeny eqészseaét.

Mater Pasqualina az egyetlen ember a vUágon, aki megengedheti
magának, hogy szuggerálja a Szentatuának, mit kett tennie. A pápa maga
adott neki erre instrukciókat. Munkaképessége ugyanis akkora volt, hogy
megfeledkezett az alvásról és a táptálkozásról. 1.1agára hagyatva addig
dolgozott volna, míg feje a kimerültsÉlgtől az aktákra bukik. Ezért bízta
meg Mater Pasqualinát, ellenőrizze napi beosztását. Az meg is teszi ezt,
méghozzá olyan szigorral, amely néha már udvariatlanságnak hat. Nem
habozik, hogy félbeszakítsa a Legfontosabb beszélqetéseket, Sok bíboros
és nevezetes látogató hökkent már meg azon, hogy az audencia kellős

közepén berontott egyapácaruhás nő, mérgesen zsörtöLődve:

- Via! Via! Il Papa é stanco. (A pápa fáradt. Menjen el.)
Három apáca segítségével, akik gyakran változnak, Mater Pasqualina

irányítja a pápa háztartását. A pápa irtózik a rendetlenségtől, a legki
sebb porszemecske is zavarja. Mater Pasqualina a legtökéletesebb tiszta
ságot követeli meg. A pápa irtózik a zajtól. Mater Pasqualina olyan csend
ben jár, mint egy árnyék. A Szentatya legkisebb kívánságát is megelőzi.

Elegendő kinyujtania a kezét, hogy megtalálja a tollat, a levelet, az aktát,
a dossziét, amit keres. Miközben dolgozik, kézeLőt visel. Ezeket Mater
Pasqualina úgy cseréli ki, hogy a Szeniatua észre sem veszi.

Elkészíti a pápa ételeit. Ujabban gépeli a pápa privát levelezéseit. A
nyilvános audienciák után a Szenuuua kezét alkoholos vattával törli meg.
Felügyel a pápa tekintélyes ruhatárára. Van egy ritka és nélkülözhetet
len tulajdonsága: mindig éber, meg tud lenni alvás nélkül is.

Vacsora után, amely mindig nagyon egyszerű, a pápa visszavonul
könyvtárába, ott megfeledkezik a világról. Sóma fényei egymás után
hunynak ki, de a könyvtár ablaka fényes marad. Ekkor könnyű kopo
gást hall:

- Santita ... Szentatya, egy óra van!
Megismeri a tekintély hangját és felkel, hogy pihenőre térjen. Hat

órakor reggel Mater Pasqualina ujból megjelenik majd.
Csak rövid idő óta ismerik ennek az apácának jelentős szerepét.

Csak egy ősrégi útlevélfénykép van róla, 1920-ból. Lassacskán azonban
a világ is megtudja, hogy a Szeniatua szolgálatába állította önfeláldozó
lelkének hatalmas erejét. Gyönge vállaira vette mind a másodrangú gon
dokat, a kevésbé fontos problémákat; a pápa így mentesüLt ezektől.

Mater Pasqualina Ebersbachban született, Bajorországban, 1894-ben.
Eredeti neve Josejine Lehnert. Szülei jómódú parasztok. Számos fiú- és
lánytestvére volt. Tizenötéves korában elhatározta, hogy Isten szolgála
tának szenteli életét. Nagyon határozott, élénk, jókedélyű fiatal lány volt,
intellígenciája mindenkit meglepett. Miután elhatározta, hogy felveszi a
fátyolt, a szerzetesrendek közül elszántan a legszerényebbet választotta:
a Szent Kereszt-ferencesek tanítórendjét Menzingenben, Zürich mellett.
Ennek a rendnek a nővérei arra készülnek, hogy szakácsnők, házvezető

nők, szobalányok legyenek. Tanulmányaik végeztével elküldik őket plé
bániákra és vallásos intézményekhez. Josefine Lehnert gyorsan emelke
dett a rend legmagasabb tisztségeire. Alig több húszévesnél, amikor már
főnökasszony. Egy szép napon más megbízatást kapott: "szolgáló" lett a
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Stella Maris bencésapátságban, Einsiedeln-ben, Svájcban. Ide küldték
üdülni a beteg papokat.

Ebben az időben - 1914 husvét táján - Einsiedelnbe érkezett egy
sovány, vékony csontozatú pap, Don Eugenio Pacelli. Akkor még csak
kis tisztsége volt a Vatikánban, de az egyházi személyiségek azon a né-
zeten voltak, hogy igen magasra fog emelkedni. '

Don Eugenio Pacelli hivatását annak idején apja akadályozta, ügy
védet szerétett volna belőle faragni; édesanyja azonban támogatta el
határozását. Mater Pasqualina jelleme édesanyjára emlékeztette: ugyan
olyan tekintély, ugyanaz a szellemi élénkség, ugyanaz az intelligencia
jellemezte.

Mater Pasqualina hamarosan felfedezte: Don Eugenio Pacelli telje
sen képtelen arra, hogy foglalkozzék a Mt anyagi probMmáival. Törő

dött veZe, vigyázott étrendjére, megszervezte munkáját és a megszabott
időben mindig ott volt, hogy kényszerítse orvosságainak szedésére. Ami
kor kitört a háború, Don Pacelli visszatért a Vatikánba; Mater Pasqualina
csak három év mulva látta viszont. 1917-ben apostoli nunciussá nevezték
ki Münchenbe. Ekkor irt a bajor Mater Pasqualinának, hogy legyen
gazdasszonya. Ű a hívásnak azonnal engedelmeskedett.

Don Eugenko Pacellinak németországi megbízatása igen megnövelte
tekintélyét. Személyének fontossága állandóan növekedett. 1929-ben bí
borossá nevezték ki, azután ujMl látogatást tett az einsiedelni üdülőben,

ahol találkozott Mater Pasqualinával. Két hónappal később vatikáni ál
lamtitkár lett. Pályafutása 1939-ben ért csúcspontjára: pápává választot
ták.

Az évek hosszú során át ,Mater Pasqualina sohasem mulasztotta el
kötelességét. Szemére vetették, hogy szülőhazája, Németország [elé rész
rehajló. Az apácák, akiket alkalmaz, mindig bajorok, mint ő. A privát
életben a Szentatya németül beszélget vele. A szelídített madarak, ame
lyek a pápa magánlakosztályában röpködnek, a "Dompfaff" és "Gretchen"
nevekre hallgatnak. A pápa éveken keresztül tipikusan német kosztot
.euett, amelyet Mater Pasqualina készitett el. Egyik betegsége után azon
ban az olasz orvosok bizalmasan tudtára adták, hogy máSfajta kosztot
sokkal könnyebben tudna emészteni. Mater Pasqualina ekkor az étrend
ben a disznóhúst felcserélte a borjúval.

1952. novemberében, amikor a pápának az ebédet vitte, beleakadt egy
szőnyegbe, elesett és eltörte a bokáját. Az elegáns Salvator Mundi kli
nikára szállitották olyan helyre, amely jelezte személyének fontosságát.
Az ujságírók éberen figyelték. A klinikának erélyes rends;;;abályokat kel
lett foganatosítania, hogy elkeTÜlje az indiszkréciókat. Sikerült is lelep
lezni egy álbeteget, egy fényképészt, aki Pater Pasqualináról felvételt
akart készíteni.

Ez volt az első eset, hogy a pápa nélkülözte szolgálatait. Mi lesz
vele? - aggódott Mater Pasqualina. Ki fog vigyázni egészségére? Stefa
nari nevű szobainasára volt bízva és sofőrjére, Mario Stoppára, két be
vált alkalmazottra.

Mielőtt még megengedték neki, hogy mozogjon, már elhagyta ágyát.
Tolószéket kért.

- A Vatikánba! Gyorsan 1
S rögtön hozzá is látott munkakÖTének betöltéséhez.
Mater Pasqualina nem félelemből, és nem a magányosság szereteté

,ból választotta azt, hogy árnyékban legyen. Sletét olyan feladatnak szán
ta, amelyet nem akar a nyilvánosság elé tárni.
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Még egy vonás arcképéhez: időnként egy német katolikus folyóirat
ban római régészeti cikkeket ír. Ezeket szerényen P. Le-lei szignálja.

AZ OLVASO NAPLOJA. Tollforgatók gyüjtőcímmel jelent meg, nem
sokkal halála előtt, Heltai Jenőnek három kisregénye: Az utolsó bohém.
a Jaguár és a Hét sovány esztendő. A cím arra utal, hogy mind a három
tollforgatókról, azaz írókról és ujságírókról szól. Habkönnyű bohém-tör
ténetek a "boldog békeidőkből", amikoris - hogy magát Heltait idézzük.
az ő Ferenc József korából való balladácskáját -

Természetesen nem vitás,
Hogy ez a halk sopánkodás
A legszebb földi jónak:
Az ifjúságnak szól ma csak,
És nem az átkos, rút reak
ciónak.

Az első történet arról szól, hogy "azokban a legendás időkben, amikor a
magyar írók életéhez még hozzátartozott egy kis párizsi nyomorgás".
Mák István, az' alanyi költő hazaérkezik, elfoglalja barátja lakását, el
szereti barátja szerelmét, aki mellesleg egy arisztokrata kitartottja, egy
nem éppen magas erkölcsi fölfogású anya lánya, s az Oroszországban
turnézó "The Five Sisters Rákóczí-s-Kossuth« nővére. A szerelern végülis,
Mák István 'bohém nemtörődömségének jóvoltából zátonyra fut, s a
"Sisters" mamástul visszautaznak Oroszországba; csupán annyi a válto
zás, hogya legkisebbik lány itthon marad, Csontos Szigfrid, a jóbarát
feleségeként, s helyette Panni megy Moszkvába. Egész kompáníájuk ki
kíséri őket a pályaudvarra; csak Mák István érkezik későn, akkor, ami
kor a vonat már messze jár. - Mese habbal; naivabb széplelkek sóhajt
hatnak egyet utána: szép volt, igaz se volt talán. Igy egészen biztosan
nem volt igaz; mert itt az éhkoppos napok egén mindig szívárvány ra
gyog, humorból, igaz, de néha veszedelmesen a limonádéhoz hasonló hu
morbóL Az a szerencse, hogy azért mégsem lesz belőle egészen limonádé.

Alighanem azért, mert az író okosabb annál, semhogy ne tudná: bi
zony amit ír, az végeredményben mégiscsak limonádé. Az anyaga, a szö
vete az. Mi a Hét sovány esztendő például? Mosolyogva előadott szentí
mentális történetke bohémekről. szininövendék lányról, hórihorgas fes
töröl, szőrösszívű gazdagról. bohém-tréfákról s végülis jövégre jutó sze
relemről. Nagyítóval sem találni itt olyasmit, amire ráfoghatnánk, hogy
"probléma"; ha vannak problémátlan írások, hát a Heltai Jenő kis
regényei azok. Könnyed színes léggömbök. fölröppennek a levegőbe, csil
lognak, forognak, aztán nyomtalanul elpattannak.

Mi az "igazság"? Ezt a kérdést ezúttal nem is illik föltenni. Az író
nak míntha éppen az lett volna a célja, hogy rádobja az igazságra (me
lyet mások, kortársat haraggal vagy leleplező szígorral kutattak) a köl
tészet tanka fátylát. S ezt sem különösebb igényességgel, hanem csak sze
rény fátylat, szerény mozdulattal. Gondoljunk vissza Az utolsó bohém
első mondataíra a magyar költők századforduion kötelező párizsi nyo
morgásáról: milyen nagy korál-dallamokat orgonált ki Szornory ebből a
párizsi nyomorúságból! Vagy figyeljük meg ezt a kis pesti képet: "A
Stefánia út élete zajos és mozgalrnas vo1t, szép emberek és szép asszo
rtyok, grófok és síkkasztók, bankfiúk és színésznők, izraeliták és zsidók,
költők, álhirlapírók, pezsgőslányok, bankárok és más zsentrik nagy de
mokratikus összevisszaságban, de többnyire büszkén és mereven von
szoltatták magukat a kocsiúton végig a víztoronyig és vissza a hagyomá-
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nyos ikorzón, amely az előkelőség bélyegét nyomja az emberre" - s gon
doljunk Szép Ernő Lila akácának Ligetjére és Pestjére; vagy gondoljunk
Krúdyra: mit tudnak ők "kihozni" ugyanebből a Pestből !

Heltai azonban nem is akar "kihozni" belőle semmit. Kezdettől fogva
az volt, akinek öregkorára mondták: bölcs. De egy kicsit fölszínes, pes
tiesen érzelmes bölcs. Mindenről megvolt a véleménye, és mcsolygott
rnindenen. És magatartásában mindig volt valami finom, tapintatos visz
szasóvárgás, úgy ahogyan ő maga fogalmazta meg a legjobban: visszasó
várgás 'az ifjúságba, amely azokba a bizonyos "boldog békeídőkbe" esett:

Nem, persze hogy nem voltak olyan boldogok! De nehézségei így,
visszanézve Heltainál míntha nehézkedésüket vesztették volna; a kraí
cártalanság olybá tünt, mint egy napsugaras Eldorádó, s a panamák
dzsungele: mint dústenyészetű őserdő, melyben a szerencsevadász Jagu
árok kergetik a boldogság végülis utolérhető sültgalambját. Hogy Altalá
nos bácsi, a Krajcáros Igazság finanszírozója voltaképpen sötét ragadozó,
tipikus kapitalista ordas? Ki tagadná ! Heltai is nagyon jól tudja ezt; de
nem erről van szó, nem erről akar beszélni; nem leleplezni, bírálni, os
torozni, hanem szórakoztatni, mulattatni akar. Valami szerény tündérles
bűvészettel átemeli ezt az egész bozótot a költészet súlytalan világába 
egyfajta súlytalan költészetébe. amely már "olyan szép (illetve olyan
könnyű), hogy nem is igaz". Ezt - ismétlem - maga Heltai tudja a
legjobban.

Alighanem ezért tudja végülis elkerülni a giccset. Mindíg egy lépés
nyi távolságban tud maradni legérzelgősebb témáitól is; nem "dől be" a
kínálkozó érzelmes helyzeteknek ; okos, mértéktartó, egy leheletnyit fö
lényes. És humanista.

Ezt a szót vele kapcsolatban a lehető legkönnyedébb értelmében kell
vennünk, majdnem a tapintat szinonimájának. Heltai szerény csíllogású
költészetében, pesti-polgári Harnupipőkék számára odalehelt tündérvilá
gában érezni valami rejtett sze.retetet, a könnyűségben valami olyasmit,
hogy: feledkezzetek el egy kicsit, adjátok át magatokat ennek a szürke
illúziónak, hiszen úgyis elég gondotok-bajotok van! Nehéz az élet ? Költ
sétek át! Próbáljátok meg úgy látni a világot, ahogy én. Nem baj, ha
a valóságban nem olyan: úgysem tudunk segíteni rajta. Hát mosolyogjunk.

Néha azért el-elárulja a véleményét. A lll-esben, ebben a nem ép
pen vonzó grand-guignolban például az úgynevezett "úri morá1ról".
Selfridge úr, a bűvész mondia a lecsúszott dzsentrinek: "Ismerem az ön
fajtáját, az áltisztességben fölnevelkedett álgavallért, akinek csak egy
szent: a pénz. Minden szabad, csak arra kell vigyázni, hogy az embert ki
ne golyózzák a kaszinóból; szabad az uzsorástól kölcsönkérni, de nem
szabad a kamatokból valami keveset lealkudní ; szabad kártyázní pénz
nélkül is, de az adósságot huszonnégy óra alatt meg kell fizetni; sza
bad munka nélkül, haszontalanul élni oa más nyakán, de nem szabad
egy egészséges és okos gazsággal, amely tulajdonképp alig károsít meg
valakit, vagy csak annyira, amennyire ostobaságáért és eLbizakodottsá
gáért megérdemli, megvetni a tisztességes jövő, a nyugodot megélhetés
alapját" ...

Természetesen ez az ostor sem úgy suhog, mint például Móriczé. He1
tai éppen csak odaesíp: s máris megy tovább. Az ő világa nem a fórum,
az ő életformája nem a harc volt. Legigazabb otthona a szinpad, s a
szinpadok közül is elsősorban a. kabaréé; legigazibb,legsajátabb műíaia

- a kabarédal. Ennek egyik legjobb mestere - egy stílust, egy hagyo
mányt vitt tovább (a Makaí Emilét) s ezt fejlesztette különleges pesti
műfajjá, párjául 'a francia chanson-nak; megérdemelné, hogy ezekből is
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megmentsünk egy kötetnyit a méltatlan feledéstól. Nem "magas", nem
,,fennkölt" költészet ez, de költészet; talán egy kicsit jobban lenézzük ezt

. a műfajt, mint kellene. Kétségtelen, hogy Heltai egynéhány remekét írta
meg (amilyen például A molnár és gyermeke, a Hazatérés vagy a Ballada
a három patkányr6l), s ezek épp úgy belétartoznak a pesti lélek, rnínt 
természetesen a maguk helyén - az új magyar líra történetébe.

•••
Sokéves szünet után gyors egymásutánoan két regénye is jelent meg

Thurzó Gábornak: egy nagyobb, a Hamis pénz (valószinűleg első darabja
egy ciklusnak), s egy kisebb, A s6bálvány. Ez az utóbbi tíz esztendős

írás: végén a kelet 1947-et jelöl. A probléma is jellegzetesen 1947-es: ez
a "sóbálványság",a dermedt, megkövült multbameredés, a leszámolni,
tovább menni nemtudás. Margittainé nem tudja eltemetni magában ha
lott fiát; ez a lelkében cipelt hulla megmérgezi az életét, őrületbe ker
geti. Az életnek az a törvénye, hogy éljen, fejlődjék; nem lehet az élet
irányának ellenére, visszafelé élni. Ha tanulságot keresnénk Thurz6 Gá
bor regényében, nagyjában ezt a tanulságot vonhatnánk le belőle. De az
írónak, ha mondaní akar is ilyesmit, elsősorban nem a példálódzás volt
a célja. Figurákat ragadott meg, ezek érdeklik, ezeket világítja meg gú
nyos-éles, egy leheletnyit mindig torzító, de nem véletlenül, hanem írói
szándékkal karíkírozó fénnyel. A sóbálvány egy orvos elbeszélése 
Thurzó Gábornak kedvelt epikai formája ez: elbeszéltetní első személy
ben a történet egyik szereplőjével a történetet - míndvégíg a személyes
emlékezés, mesélés kötetlen, parlando modorában, ami eleve lehetetlenné
tesz minden ékítést, cirádát, kidolgozott "szépséget" - Thurz6 Gábornál
nincsenek is ilyen "szép" részletek, [ellemzések, tájképek például. Van
nak viszont, kárpótlásul, rendkívül hiteles képei: pontos, célbataláló. szűk
szavú megfigyelései, éppen csak jelzésszerű színfoltjai, melyek aztán
szinte a személyes emlék erejével élnek tovább az olvasóban, mínt A
sóbálvány ostrom alatti segélyhelye. a havas város az első napokban,
amikor ki lehetett bújni a píncékből; vagy a fiatal katona halála, teme
tése, s később a két öregedő, kisfröccsöző nővérnek egy egész tipust ta
lálóan jellemző rajza.

A történet voltaképpen tragikus, s a nyítanya határozottan az. De
Thurzó Gábor nem a tragédiák írója. f:s nem úgynevezett melegszívű

író. Egész látásában van valami, amit jobb szó híján kajánnak lehetne
mondaní: több mint irónia, majdnem szarkazmus, a metsző, már majd
nem irreálisan éles világításba helyezett emberi bábjáték láttán. Rész
vét, mint az ilyen Iróníkus-szarkasztikus Irókban általában, benne sem

, igen van; vagy ha van, szinte szégyenkezve elrejti azzal, hogy még ke
ményebbre húzza groteszk alakjainak körvonalát.

A Hamis pénzben még határozottabban érezhetők ezek az írói tulaj
donságok, mint A sóbálvánYban. Egy ifjúság története (megint első sze
mélyben), egy nemzedék története is, ugyanebben a fölülről jövő, ferde
megvilágításban, mely élesen kihozza nemcsak a figurát, hanem árnyké
pét is; egy nemzedék története, s egy koré: a harmincas éveké, három
kitúnően megkomponált tételben egy visszájára fordított, groteszk halál
tánc. A pesti Iapalapítások, kísérletek és tapogatódzások bábszinházi
scherzója után egyszerre belezuhanunk a legzordabb történelembe, Hit
ler uralomra kerülésének Németországába: a regénynek ennél a második
részénél erősebb, mélyebb epikus sodrú, emberileg is forröbb érdekű

írása nincs is Thurzó Gábornak. Ez után a harmadik rész: az itthoni
atmoszféra a készülő történelmi tragédia árnyékában, a második rész
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felől ráeső komor világításban megint az első rész bábjátékának válto
zata, de más hangszerelésben, vagy inkább más visszhanggal - valaho
gyan scherzo ez is, de Iassúbb, és furcsán süket: a lemez forog, a mecha
nizmusok működnek, de a hang mégsem szól; s ennek a sajátos ,,süket
ségnek" az érzékeltetése a regényben bravúros.

Valami új is van a Hamis pénzben, Thurzó Gábor korábbi rnűveíhez

képest. Az ir6niában, a szarkazmusban olykor míntha fölvillanna a foj
tott líra: egy villanás csak, egy gesztus, egy helyzet, egy megfigyelés
erejéig - s akkor egy pillanatra fölsejlenek azok a mélyebb áramok,
amelyek az élet bábjátéka - vagy ha tetszik haláltánca - alatt folynak.

Ez a hang, ez a modor, melyben van valami egyes modem angol
írók gúnyos, íróníkus (és önirónikus) stílusából és magatartásából, so
kaknak talán szokatlan; s az' a megjegyzés sem jogosulatlan, hogy Thurz6
Gábor sokszor túlságosan csak kívülről mutatja meg alakjait. De nem
azért jár el így, mintha nem tudna fölfejteni, kielemezni egy-egy jelle
met vagy helyzetet, hanem módszerből, következetesen, tudatos regény
írói szemléletének természete szerint.

Többször használtam róla szólva a "világítás" szót; valóban, mód
szere inkább a megvílágítás, mint az elemzés. Ez a refiektorszerű, vilá
gítási hatásokkal dolgozó technika először a Nappa"Lok és éjszakákban, az
első igazi Thurzó-regényben tünt föl; most, a Hamis pénzben újra talál
kozunk vele, szélesebben és biztosabb kezelésben.

A Hamis pénz írójának alighanem eddig legjelentősebb regénye; az
olvasó szeretné mielőbb a folytatását.

* ••

Török Sándor regénye, A hazug katona olyan erős elbeszélő hangon
kezdődik, hogy az ember egyszerűen elámul rajta. Ez a kezdősebesség

minden túlzás nélkül remekművet igér a maga nemében.
Sajnos, A hazug katona távolról sem lett remekmű. Mielőtt megpró

bálnám boncolgatni, míért nem lett az, hadd mondjam el róla, hogy szép,
meleg, emberi írás; szárnyalóan költői részletei vannak; nagyon közel
kell állnia mindenkihez, aki a második világháborút átélte, akár úgy,
hogy jött haza valahonnét. akár úgy, hogy várt haza valakit; valósággal
sugárzik belőle a szeretet, a humanitás, az élet vallásosan átfűlt szeretete,
a tisztaság és a jóság. Aki meleg emberi élményre vágyik, s szeretne
az által, amit olvas, erkölcsileg jobb s emberebb ember lenni, olvassa el
A hazug katonát. Fölér, hogy paradoxul fejezzem ki magam, egy profán
lelkigyakorlattal.

Ahhoz azonban, hogy művészileg is megvalósítsa ezt az igéretet, az
erkölcsi nemesség legmagasabb foka sem elég, több fegyelem s művészi

szigor kellene. Török Sándor mint művész - mondhatnám - túlságosan
jó ember. Szárazabbnak, keményebbnek. és mértéktartóbbnak kellene
lennie.

Jön haza ez a katona a frontról; ahogy Török Sándor a még kavar
gó, összeomlott, újjáépülő, lázadó és ocsúdó világot elénk vetíti, az ele
inte valósággal nagyszeru. Különös, távlatos. hamsuní sodrú fejezetek,
furcsa, szürrealísta villogású képek követik egymást, olyan bőséggel,

hogy kezdetben szinte alig ocsúdik az ember a csodálkozó örömből. Mí
történt Török Sándorral? Fölemelkedett a hallgatás évei alatt ez a kissé
bőbeszédű, de rutinos művész a rutinja, a töröksándort sváda mechaniz
musa fölé, valami magas, modern, sűrítő művészet hegyilevegős ma
gasságába?
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Fejezet fejezetet, a hazatérő katona útján kaland kalandot követ, és
az olvasó benyomása lassan megváltozik. A katona kezd valamíféle üdv
hadsereges szentímentalízmus, valami Langyosan cseppfolyós jóság fo
lyadékjában gázolni. A képzelet kezd túlságosan könnyen forogni jól
olajozott golyóscsapágyán, a szürrealísta szíporkázást fölváltja valami fá
radtabb hang. Török Sándort, sajnos, megint' el-elkapja rutinjának
gépszíja. Időnkint kényelmetlenül érezzük magunkat; az író hang
jába bele-belecsendül valami bosszantó, lelkendező fals. Valami ál-való
ság, mondvacsínált világ, és stilárisan gerjesztett jelképek közé kerülünk.
A katona jön hazafelé társaival; ráakadnak egy emberre, aki újra
építi összedőlt házát. A csoport megáll; három napig segítenek az ember
nek házat építeni. Az ötlet több mint jó: nagyon mélyen emberi, a szó
művészi értelmében szívreható. A tény dokumentuma ez - tehát epikus
dokumentum az emberi jóságról. Póztalan, egyszerű, tiszta és igaz. Né
hány lapon át Török Sándor egyéni hangú, egyéni levegője nagy irodal
mat csinál.

De nem sokáig. Nem elégszik meg a valósággal; gesztusoknak. sza
vaknak, eseményeknek mintegy titkos értelmet tulajdonít; alakokat lép
tet föl, akiket egy-egy jól meglátott vonás mellett teletöm jelentéssel;
párbeszédeket ad szájukba, amelyek voltaképen fennkölt monológok, s
ahol öt pontos, mértékkel fogalmazott, kiszámított hatású mondat kelle
ne, hamis hangszerelésű szegörgeteggel áraszt el (mínt abban a fejezet
ben például, amikor a katona megérkezik összelőtt szülövárosa felé).

Váltólázas ugrálásokkal követik egymást a kitűnő és a gyenge feje
zetek; csodálatos gyanútlansággal keveredik a vérbeli irodalom a giccsel.
Amikor újra tágulni kezd a tüdőnk s isszuk magunkba a realitás költé
szetét, Török Sándor megintcsak fordít egyet a dolgon s átsiklik a má
sik hangba, ahol ködös szimbolumok rnozognak és kántálnak s állandóan
dübörög valami kozmikus pátosz. Az írónak nem volt szíve hozzá, hogy
könyörtelenűl kiirtson regényéből mindent, ami nem epika - mindent,
ami prédikáció és példázat; sokkal meghatottabb, semhogy szigorú tudna
lenni önmagához. Ha A hazug katona legalább a harmadával kevesebb
volna: gazdagabbak volnánk egy kitűnő kisregénnyel.

Igy felemás a könyv, Minél kitűnőbbek sikerült részei, annál fájdal
masabbak melléfogásaí. Mínél remekebb például az a féllépéssel a va
lóság felé emelt táncmulatság, melyet a győztes ország kihízlalt katonái
tartanak a lerongyolódott nőkkel, akik valamelyik hitleri haláltáborból
tartanak hazafelé, annál kínosabban hat utána a Vlak örökös "zümmö
gése" (pedig milyen jól eltalálja Török Sándor a vakokból áradó külö
nös, tétova belső mosolygást).

Török Sándor másik gyengéje: az örökös ismétlések, hajlik rá, hogy
remek ötleteit is agyonírja. Egy visszatérő dallam először jól hat, má
sodszor is, harmadszorra unalmas, negyedszerre, huszadszorra már meg
sem hallja az ember. Régi hibája Török Sándornak, ez jellemzi stílusát
is. Csakhamar kívülről tudjuk a mondataí lejtését, mert mindig egy
forma a dallamuk, ahelyett, hogy stílusát a téma igényei szerint színez
né. Nincsenek zökkenői, meglepetései. változatai; végülis elbódulunk tőle

- ettől az örök-egyfajta zengéstől.

Túlságosan lírai a magatartása Török Sándornak, és túlságosan rá
bízza magát a tehetsége könnyen működő mechanizmusára. S ez nagy
kár, mert több szigorral, keményebben formálva, több műalkotói füg
getlenüléssel a témától (s nem ilyen könnyes-meghatottan együtt lüktetve
a meleg nyersanyaggal) A hazug katonának nemcsak kitűnő részletei vol
nának, hanem mindenestül kitűnő lehetne. Igy, sajnos, nem az. (*)
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Szinházi őrjárat: JEAN LOUIS BARRAULT A SZIN"E.SZI
HIVATAsROL. Délamerikában éppen úgy, mint más spanyoL és portugál
nyelvű ujvilági országokban nem nagyon ismerték eddig az állandó szin
ház intézményét. A jól-rosszul fölszerelt szinházi építményekben, ame
lyekben hangversenyt, cirkuszi és birkózó mutatványokat éppúgy bemu
tattak, mint akármit, amiért a terembért megfizették, hébe-korba ván
dorszintársulatok jelentek meg s előadták spanyol klasszikusokból vagy
jelenkori drámai alkotásokból álló műsorukat. A délamerikai népek azon
ban a szemünk láttára kezdenek nemzet,ekké alakulni és a nemzeti hi
vatástudattól fűtött egyetemi fiatalok egymásután alapítják meg drámai
szinpadaikat. Mintha a reformkor Magyarországán élnénk, oly nagy ez a
nemzeti hevületű szinjátszási láz Délamerikaszerte. S az egyik legrégibb
kulturájú délamerikai állam, Chile halad az élén ennek a nemzeti szin
játszási forradalomnak. A chilei fiatalok folyóiratot is alapítottak esz
méik szélesebb körű propagálására, és a "Teatro" az a lap, amelynek ol
dalain ez a szinjátszási forradalom zavaros mustból nemesízű borrá forrni
készül.

Nem1'égiben például Jean Louis Barrault, a kitűnő francia művész

vendégszerepelt Santiagóban. A Chilei Egyetemi Kísérleti Szinház lelkes
ifjú vezetői azonnal meghivták a világszerte ismert szinpadi nagyságot,
hogy tartson számukra eligazító előadást a színészet lényegéről. Jean
Louis Barrasüt többek között a következőket mondta:

.Én. a legszebb hivatásnak tartom a színészetet. Az embernek két
funkciója van a földön. Az egyik a faj fönntartása, a 11UÍsik pedig olyan
tárgyak gyártása, amelyek a saját élete fölé emelik. Hiszen az asztalos is,
aki egész életén át bútorokat gyárt, meghosszabítja életét az általa gyár
tott bútorok révén, és ha ma XIV. Lajos korabeli művésZi bútorokat
látunk, hálával kell gondolnunk arra az asztalosra, aki ezeket gyártotta.
Sebastian Bach egyszer azt mondotta, hogy ő a hivatásából oly csodálatos
és oly mélységes örömöket merít, hogy azokat el nem cserélné egyetlen
más ember örömeivel sem."

Barrault tehát úgy határozza meg a saját munkáját, hogy az nem
csak valamiféle eszköz, hanem magasabb célt szolgál. Önként követke
zik tehát, hogy a színészt és a színházzal foglalkozó embert hivatástu
datnak kell eltöltenie. Fölmerül a kérdés, hogyaszinjátszás foglalkozás-e,
mesterséq-e, hiszen a szinész által produkált valami tulajdonképen nem
is létezik és a színész hivatása efemer.

Ha megvizsgáljuk a színészeket, rájövünk, hogy tíz közül nyolc ha
mis okból választotta hivatásul a színészetet; leginkább azért, hogy sa
ját exisztenciája elől elmeneküljön. 19y sok gyáva és ingadozó jellemű
ifjú automatikusan sodródik a szinház, vagy speciálisan a mozi felé, mert
ezeken a pályákon rátalál azokra a hamisságokra, amelyek vágyait ki
töltik. Ily módon próbál ugyanis elmenekülni saját valóságos életétől és
a filmjátszás terén találkozhatik is a dicsőség gyorsforralón készült for
11UÍjával, amely lehetövé teszi szdrndru, hogy hirnévre és hirtelen gyü
mölcsöző anyagiakra tegyen szert. "E.ppen ezért a film vonzza az exhibi
cionistákat és a narcizmusban szenvedőket.

Más eset: - Miért akar valaki színész lenni? - Mert az egészségi
állapota 1U!m tesz lehetővé szá11UÍra 11UÍs munkát. Családi perpatvarok is
gyakran sodornak oda nem való elemeket a színház világába: az apám
ügyvéd, nem ért meg, összevesztünk és elszöktem ...

"Van azonban akiket tényleg a hivatásérzet vezet közibénk" - foly
tatja Barrault. - Az ilyesfajta egyéniség már a kora gyermekkorban
megmutatkozik. Ezeknek a hivatottaknak egy része speciális betegségben
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szenved, a szerelem betegségében. Az ilyenfajta emberek fokozottan gyön
géd természetűek és a szeretet utáni vágy valami szerelmes attitüdöt fej
leszt ki bennük. Igyekeznek is ezt utánozni, és ez az utánzási hajlam az,
amit mi mimikrinek nevezünk. De van az ilyenfajta jellemeknek egy
másik aspektusuk is. Az ilyen ember mindenbe beleéli magát, mindenbe
lelket képzel, számára más a Csendes Óceán és más az Atlanti, minden
tárgynak lelke van. Ez az animizmus. Összefoglalva tehát: ha egy gyer
mek át van itatva a szerelem betegségével és ezenfelül el van látva két
,isteni adománnyal, a mimikrivel és az animizmussal, az színésznek való.
Ha megkérdezzük, nem is tudja magyarázatát adni, de rendesen kora if
júságában holt biztonsággal tudja már: színész szeretne lenni. Ezt hivják
elhivatottságnak. Hogy is lenne máskép lehetséges, hogy egy a világról
mitsem tud6 gyermek azzal a határozott kívánsággal lépjen hozzátartoz6i
elé, hogy ő törik-szakad, szinész lesz. Pedig az ilyen gyermek ösztönösen
tudja, hogy csak ez az egy út létezik számára. Én is így voltam. Húsz
éve ez a foglalkozásom és semmi másra át nem cserélném. Mert ennek
a foglalkozásnak különböző örömei vannak:

1. a költői öröm,
2. a művészi öröm,
3. a szociális öröm.
1. Véleményem szerint az összes művészeti ágak közül a szinház az,

amely a legnagyobb költői örömöt szerzi. A szinházi előadás a műalko

tás azonnali realizálása. Ezenfelül pedig emberi kontaktus is. A nézőté

ren ugyanis minden szociális osztály képviselve van, minden foglalkozási
ágb6l bevetődik néhány ember a nézőtérre és a színész számára épp ez
a kívánatos: a vegyes publikum. Tapasztalatom szerint nem jó az, ha
csak egyfoglalkozású emberek töltik meg a nézőteret, pedig nem a kri
tikusok ellen akarok itt sz6lani. Ok is "akkor látják" igazán az előadást,

ha a színház publikuma az emberiség képviselője is egyúttal. És ha a
nézőtéren minden osztály, minden foglalkozás képviselve tlan, akkor nem
állíthatjuk már azt, hogy ezer vagy kétezer ember volt jelen, mert ekkor
már csak a "publikum"-r6l beszélhetünk. Számunkra tehát a publikum
a fontos, és hála a szinhází előadásnak, ennek a magnetikus tömegnek
minden eleme találkozik a saját kollektív lelkével.

A színpadon magán pedig éppen ennek az ellenkező.1e történik. Ott
egy meglehetősen kicsiny számú csoport ágál és az emberi prototipu.~okat

ábrázoZ1a. A színen az emberiség minőségi képviselete van jelen és az
indi1,idualitás uralkodik, míg a nézőtéren a kollektivizmu.~ dominál. És
ebből a szembeáZlításból születik meg aztán az u. n. szinházi atmoszféra.

Egyetlen egy más művészet sem ennyire pillanatnyi telitettségű tehát
és az a nagy élvezet, amelyet az előadás a színésznek szerez, sőt maga a
szinházi előadás egy-egy próbája is szinte az érosz honába tartozik, amel1l
nek nincs más oka, mint a mértéken felüli érzelmek. És ez az érzés
estéről-estére megújul. Mi színészek tudjuk, hogy minden estén boldog
találkoz6ra sietünk.

2. A színészettel szemben sokan kifogásol.1ák, hogy másodlaaos mű

vészet, mivel más művészetekkel van ö.~szekötve. A festészet, a szobrű

szat a látást elégíti ki, a zene a hallást. És mindezt egyesítve adja. a
szinház, mégpedig úgy, hogy varázsának eszköze az élő emberi lény: lj a
mozgásnak, az érzelmek kicserélődésének és a ritmusnak a székhelye.
Sokan állítiák, hogy a szinház az irodalom egyik ága, én viszont azt
mondom, hogy az irodalom a szinház egyik ága. Kronologikusan a
szinház elóbb volt, mint az irodalom, s ami irodalom volt, azt is recitáló
művész adta elő. A szinház a szó, s olyan lényeges, mint alélekzés.
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3. Szociális ö-röm a szin ház. A mi hivatásunk az élet teljes képviseZe-·
Ú. Minden a pill4natban tö-rténik és nem sok marad utána. Ezt mi tudva
tudjuk. Világos, hogy MoZiere d4rabjai nem olvasásra szánódtak, hanem
élőszóval való megeZevenftésre.

Mit keres tehát a közönség a színházban? Odahajtja a kiváncsiság,
mert menekül a saját életétől és ott valami új életet vár, amely teljesen
különbözik a sajátjától. Elsősorban a gondjait, a szomorúságát akarja
elfeledni, valójában pedig álmodni akar az előadás alatt. Végül pedig
az igazságot keresi. A szinen az igazság diad4Zát várják. Nem az emberek
igazságosságát, amely egyesek találmánya csak, hogy elnyomják a töb
bit, hanem az egetemes igazságot, az élet igazságát, az isteni igazságot.

S ha a színész·et címerét mottóval akarnók ékesíteni, ezt kellene oda.
föZirnunk: "Az emberről az emberen keresztül az embemek 1" (-i-6)

ARANY JÁNOS VALLÁSI TűRELMESS11:GE.Az Arany-jubileumok
kapcsán - születésének 140., halálának 75. évfordulóján - érdemesnek
tartjuk megemlékezni a költő jellemének egy olyan vonásáról. amelyet
irodalomtörténetírásunk eleddig még nem kellőképpen domborított ki.
Vallási türelmességére gondolunk, mely annál tiszteletreméltóbb tulaj
donság, mert az ő korában még nagyon is kíéleződött volt a viszony ha
zánkban katolikusok és protestánsok között.

Az első nyomok nagykőrösi tanársága idejében bukkannak fel. Ke
zünkbe került nemrég a "nagy-kőrösi helv. hítv. evang. főgymasium"

1854/55-iki tanévről szóló "Tudósítvány"-a, mely nem somban különbözík
a középiskolák szokásos tanévvégi nyomtatott értesítőjétől. Ebben egyéb
adat mellett fel vannak sorolva a magyar írásbeli dolgozatok címei is;
az Arany feladta dolgozat-tételek sorában ilyen - inkább "katolikus" 
tárgyak is találhatók: Szigetvár védelme Zrínyi által, Szent István s a
ker. vallás felvétele honunkban, A ker. vallás terjedése az első száza
dokban, Szent László, A keresztes hadjáratok okai és következményei ...

Benkó Imrének Arany János nagykőrösi tanárságáról szóló köny
vében olvashatunk egy igen érdekes és jellemző adatot: 1860~ban "Szé
chenyi halála folytán a nemzet igyekezett a veszteség fölött érzett fáj
dalmát minden lehető módon kifejezni: országszerte gyászmiséket tartot
tak. Volt ilyen gyászmise a körösi r. kat. templomban is. Aszolgabíró 
Radácsy - ugyan be akarta ezt tiltani, s midőn a plébános nem akart
elállni a gyászmise megtartásától: őt tette felelőssé, hogy semmi tünte
tés ne történjék. A tanuló ifjúság teljes számban megjelent a templomban,
s a gyászmise végeztével a Szózatot kezdte énekelni. A megijedt plébá
nos felszaladt a karba, s az orgona hangjaival igyekezett elnyernni az
éneket. Erre az ifjúság otthagyta a templomot s a Szózatot és Himnuszt
énekelve kivonult a temetőbe. - Arany László szintén a tüntetők között
volt. "7"" Szilágyi Sándornak síkerült őket hazatérésre és eloszlásra birni.
A szelgabíró már a zsandárokat küldte ..." - Ezek szerint tehát a re
formátus gimnázium tanárának, Arany Jánosnak a fia is reszt vett II

római katolikus gyászmisén. Egymagában is beszédes bizonyíték.
A katolíkus-szimpátia megnyilvánulásának második szakasza a

"Koszorú" c. folyóirat szerkesztésének - immár fővárosi - éveire esik:
1862-65. - A Tudományos Akadémia kézirattárában a tudós Csaplár
Benedek két levele tanúskodik arról, hogy őt - a szegedi piarista szer
zetest - is felkérte Arany a "Koszorú" dolgozótársául. - A "Szeged
1862. X. 30." keltezésű levél érdekesebb részei a következ6k: "T. Arany
János úrnak Csaplár Benedek üdvöt! - ... Mióta Kd Toldiját ismerem:
meglehetősen tudom, mije AraJl1Y János a magyar írodalcmnak. 11:s a
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magyar Aranyhoz, úgy Iátom, mindeddig nem fért rozsda, bár mit mond
jon is az ifjabb nemzedék, s bármilly tanoknak emeljen is zászlót az
újabb polgárosodás ... Arany J. vállalata mellett fölhívás nélkül is szí
vesen buzgókodom: mert tudom, hogy mit akarhat A. J. a nemzeti mű

velődés terén tenni ..." A továbbiakban bejelenti, hogy szívesen közre
működik "és pedig nem számítva arányokra: inkább Aranyértrés azért,
amitől az aranynál is értékesebb vagyonunk gyarapszik. Csak valameíly
meglepő mostoha körülmény birhatna anyagi jutalom igényére... A dí
jazás ügye e szerint nem lényegös dolog reám nézve ... Ha t. Kd. úgy
gondolja, hogy a ,Karcsanyéki G.' V1agy ,Arpádfi G.' vagy ,6. 8. 9.' jegy
obseuritása nem vet homályfoltot a .koszorúra': akármellyiket rendelke
zésére bízom - tetszése szerint .. .' - A levél végére Arany ceruza
írással rájegyezte: "NB. az Arpádfy G. név meLlett maradhatni." - A
másik levél "Szeged 1862. XII. 15." keltezésű. Ebben kifejti írója, hogy
milyen tárgykörök érdeklik leginkább: "Erkölcsi érzelmeink megóvásá
ra, társadalmi hiányaink javítására, fonákságaink kiegyengetésére érzek
leginkább vonzalmat ..." S beszámol az előfizetők gyűjtéséről is: "A
Koszorura előfizettek 6 ftjával 1/2 évre: 12-en = 72 ft."

Maga Arany János a "Koszorú"-ban tette közzé irodalmi tanulmá
nyait. S ezeknél nem kerülheti el figyelmünket a tárgyválasztás. Még
ezt megelőzően a Budapesti Szemle 1860. évfolyamában jelent meg aka
démiai székfoglaló értekezése, "Zrínyi és Tasso". A "Koszorú"-ban pedig
Gyöngyösi István, Orczy Lőrinc, Gvadányi József, Baróti Szabó Dávid és
Ráday Gedeon irodalmi portréját rajzolja meg. S később könyvben jelent
meg töredékesen maradt tanulmánya Katona József Bánk bán-járól. 
Ime, az egy Ráday kivételével valemennyíen katolikusok. - Nem lehet
véletlen ez a tárgyválasztás: Arany alapvető vallási türelmességében
gyökeredzik, de ugyanakkor irodalmi modelljeiben maga is kihangsú
Iyozza a vallási türelmet. Ez utóbbim Pollák Miksa soproni főrabbi mu
tatott rá "Arany János és a biblia" című alapos, részletező tanulmányá
ban. Hadd idézzük ennek néhány jellemző sorát: "Távol áll Arany a
felekezetieskedés, a türelmetlen gondolkodásnak még az árnyékától is.
Teljesen objektiv marad a katolikus Zrinyivel szemben is, aki a Szigeti
Ostromban a magyaroknak a töröktől való szenvedését Isten haragjának
tulajdonítja, amiért hogy a magyárok a protestántizmusnak hódolnak."
- De ugyanakkor Arany rámutat Zrínyi vallási türelmességére is, irván:
"Zrínyi sokkal inkább korának embere, hogysem egyháza terjedését, a
tévelygő juhok vísszahozását szívből ne óhajtaná. de sokkal nemesebb
értelemben emlbere korának, hogysem a vakbuzgó üldözést helyeselné."
- Gyöngyösiről témánk vonatkozásaiban így ír: "Vallására nézve Gyön
.gyösit római katolikusnak bizonyítja egyik munkája: a Rózsakoszorú.
De türelmetlenségének semmi jele munkáíban.' - Orczy Lőrincről meg
álbapítja: "Tiszteli a vallást, neveti adogmai szőrszálhasogatókat, a tü
relmetlenséget .kövezní- szeretmé,' - Gvadánví József "Peleskei Nótá
rius"-ával kapcsolatban pedig megjegyzi: "Rendesen a műveletlen em
ber szokta más vallásának ceremóniáit nevetség tárgyává tenni."

A katolíkus vonatkozások harmadik periódusa Arany életének alko
nyára esik. Két érdekes, igen jellemző adatunk van ebből a korból.

Dr. Vucskics Gyula nagyváradi teológiai tanár, később prépost-kano
nok megírta Nogáll János c. püspök, jeles egyházi író életrajzát. LNoe:áll
János életrajza és intézetének története. 1918.") Ennek a műnek 94. Lap
ján ,.Arany János és az Úrangyala" címmel a következőket olvashatiuk:
..Mikor Nogáll kedves könyvének, az Úrangyalának első kiadása meaie
lent (1882), ATaJIlY János. a legnagyobb magyar epikus, utolsó évét élte.
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Nogáll rendkívül szerette Arany munkáit, verseit úgyszólván mind könyv
né1kül tudta, s tősgyökeres magyaros nyelvezetéből igen sokat tanult.
Nogáll munkáiban sokat idézett Arany verseiből, de az Úrangyalában
különősen sokszor használta Arany gyönyörű költeményeinek találó szép
részleteit az igazság megkedveltetésére. Nogáll míelőtt nyilvánosságra
bocsátotta volna az Ürangyalát.velkűldte e munkáját Arany Jánosnak, s
azt írta neki, hogy e könyvben az ő verseit az Isten anyjának dicsőítésére

használta fel; nem akarná ezt 'a szerző szándéka ellen tenni. A nagy
költő már halálos ágyán feküdt, nem tudott írni, de mégsem hagyta fe
lelet nélkül NogáJl levelét. Unokájának tollba diktálta a választ, znely
ben kijelenti, hogy nemcsak szívesen adja beleegyezését hozzá, hanem
dicsőségének tartja és nagyon örül rajta, hogy verseinek ilyen felhaszná
lásával hozzájárulhat a Szűzanya dicsőítéséhez." - Vukcsics bizonyára
még Nogáll szóbeli közléséből tudott erről a levélről, amely azonoars
sajnos, úgy látszik, nem került elő a püspök irodalmi hagyatékából. (L.
még erre vonatkozóan Nagy Lajos cikkét az Irodalomtörténeti Közlemé
nyek 1921. évf. 167. l.)

Fennmaradt azonban egy hasonló természetű levélváltás ugyaneb
ből az időszakból a Tudományos Akadémia kézirattárában..Az eddig még
nem publikált Arany-levél előzménye az, hogy egy rajongó balassagyar
mati diák bérmaapjául kérte fel a költőt. - A diák levele így hangzik:
"Nagyságos Arany Jánosnak, A Magy. Tud. Akadémia fötttkárának ki
váló tisztelettel. Budapest (Margitsziget) - Mélyen tisztelt Nagyságos
Úr ! Azon határtalan tisztelet úgy szólván szeretet, melyet nagyságod iránt
érzek bátorított fel arra, hogy a következő legalázatosabb kéréssel já
ruljak nagyságod -rnagas színe elé. - A jövő, október hó elsején ítt
Balassa Gyarmaton bérmálás fog tartatní, s én mint ki még ezen szent
ségben nem részesült, óhajtanám felvenni, s nagyságodat bérmaatyául
megnyerni. - Esedezem, ne vesse meg nagyságod e szerény, mégis ta
lán vakmerő, s tolakodásnak látszó kérelmemet, rnert nekem is úgy tet
szik' bár, hogy elérhetetlenért esengek, de szívem így diktált és engedel
meskedtem . .. Kérelmem mégegyszer megújítva, alkalmatlanságomért
ezer bocsánatot esdve, s boldogító válaszát elvárva, maradtam hódoló
tisztelettel nagyságod legalázatosabb szolgája, s örökké hálás lekötele
zettje Zimányi József Polg. isk. VI. oszt. tan. - B. gyarmaton szept,
15-én 1882. - Ú. i. Hla nagyságod kérésem meghallgatásával boldogítana,
úgy helyettesül irodalmi tanáromat kérném fel."

A levél hátlapján van a válasz két eeruza-fogalmazványa. Az első

fogalmazvány át van húzva. Az irás nem Arany Jánosé. Bizonyára ezt
is másnak diktálta a költő, aki akkor már súlyos betegen feküdt. Az ere
deti fogalmazványoktól jelentéktelen részletekben némileg eltérő vég
leges elküldött szöveget a kis Zimányi egy másik levele tartalmazza,
amelyet már a költő halála után 1882. dec. 30-iki kelteressel Arany
Lászlóhoz intézett. A költő fia úgy látszik érdeklődött a diáknál atyja
utolsó levele iránt, s ez erre írja válaszként: "A kérdett, s általam szent
ereklyeként őrzött levél tartalma, illetve másolata, a következő:

Kedves ÖCsém! Vettem levelét, köszönöm bizalmát, s ifjúi hevülését
kiválóbb irodalmi nevek iránt becsülöm: de mínt nem katolikus talán el
sem fogadhatnám. Ha azonban az egyházi szokásaikkal nem ellenkezik,
B ha kegyed egy már mindentől visszavonult beteges öreg ember nevét
óhaitta beíratni, ám tegye, csak hogy én az ebből folyó kötelességeket s
azok teljesítésére talán elégtelen is volnék. Fogadja rokoni üdvözlésernet.
- Margitsziget 1882. szept. 21." (Bizonyára másolási hibából a "kötelessél
geket" szó után az maradt ki, hogy "nem ismerem.U) .
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A továbbiakban azt irja Zimányi, hogy ŐSZintén megsiratta Aeanyt,
majd így folytatja: "De mi jogon sirattam őt ? - kérdik talán. Hát nem
szeréttem őt úgy, mint bárki más? Nem imádtam a szó legszorosabb ér
telmében? Hisz rajongtam érte, az üjúság lobbanó hevével, nem az ,ő'

szíveket gyújtó fénye volt az, mely az én szavemet is fellángoltatá? ..
Még egy kérésem volna: Egy emléket szerétnék birni, egy egyszerű s előt

tem mégis nagyszerű tárgyacskát. fényképet, vagy névjegyet vagy bár
mit, mi az én feledhetetlen emlékű bérma atyámra emlékeztetne ...
Z. József János."

Arany János 1882. október 24-én meghalt, s így kétség .kívül ez volt
utolsó levélváltása. S mi tűnik ki ebből az utolsó írásból? - A költő sze
rénysége, vallási türelmessége, lelkíisrneretessége. Zimányi József máso
dik leveléből pedig kiviláglik, hogy valóban Aranyt tekintette bérmaaty
Jául, noha másvallású bérmászülőt választani valóban ellenkezik az egy
házi szokásokkal. De úgy látszik, ebben a rendkívüli esetben eltekintet
tek ettől. S a nagy költő utolsó hónapjának testi-lelki szenvedéseit bi
zonyára enyhítette az a tudat, hogy - mint a rajongó hangú Zimányi
levél is tanúsította - tovább fog élni az "ifjú szívekben? !

(Kunszery Gyula)

PASSUTH LAsZLÖ ÚJ REGENYEI. Másfél esztendő alatt három
könyve jelent meg Passuth Lászlónak, kettő a magyar történelem egy
egy érdekesebb korszakát öleli fel, a harmadik zenei tárgyú, az európai
operairodalom nagy úttörőjének, Claudia Monteverdinak az életreaénue.
Mielőtt belemélyednénk a ritka igényességgel készült művek világába,
·egy jelentős, de talán számon sem tartott évfordulóról kell megemlé
keznünk: húsz éve látott napvilágot Passuth első regénye, az Eurázía.
Az írói kísérletet hamarosan érett művek sorozata követi, az elmult idők

nyugtalan kutat6ja újabb nemes kalandra indul, hogy feltárja a törté
nelem gazdag kincsesházának egy-egy részét. Pazar, színekben pompázó
korok élednek meg e könyvek lapjain; Cortez és a felfedezések idejét,
a cselszövényes bizánci és nápolyi udvar életét vagy II. Fülöp tömjénes,
fojtó korát nemcsak a felületi stukkók, ékítmények támasztják [ei; ha
nem a meseszövés intenzitása és az eredeti atmoszféra megteremtése is;
Passuth a legapr6bb részletekben is a kor uralkod6 színeit csillantja fel.

Az életmű kiteljesedése azonban egyszeriben measzaktui. Passuth
éveken át hallgat, még szerencse, hogy e hallgatásnak érlelő hatása van
és az új művek gazdagabb tartalommal jelentkeznek. Az ábrázolás mé
lyebbé, az alakok rajza erősebb vonalúvá válik s az idegen témák mel
lett helyet kap munkáiban a magyar mult néhány szép fejezete is. A tar
tózkodó, higgadtabb írói modort néha már felváltja a szenvedélyek, a
sebesebb sodrású jelenségek átélése.

•••
A "Sasnak körme közt" a XVII. század második felének széles törté

neti áttekintése. A könyv lapjair61 negyven év váltakozó sikerű harcai,
függetlenségért vívott elszánt kísérletek, politikai cselszövések, a több
részre szakadt ország végső küzdelmei tűnnek az olvas6 elé. Az írónak
nemcsak a két elnyom6 hatalom politikájának titkos rúg6it kell megvilá
gítanía, egységes képet kell adnia a magyarság különböző irányú önvé
delmi harcáról is.

Már az első fejezetek után láthatjuk, hogy a regény történeti hite
lességét nem veszélyezteti a realitáson átcsap6 ír6i képzelet. Passuth
nem törekszik egy-két személy érdekességet keltő kiszínezésére, a hősök

egyéniségét nem bontakoztatja ki teljesen szemünk előtt, de pontos. átfogó
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-rajzzal mutatja be magát a kert. A regény kétségtelenül többet nyujt
azok számára, akik az elmult idők nagyobb arányú képeit és ~ történet·
mi levegő megteremtését jobban értékelik a fordulatos meseszövésnél.

A szentgotthárdi csatát és a költő Zrinyi Miklós halálát követő né
hány oldal a kifosztott hazát vetíti elénk. Rongyos, éhező gyermekek és
sovánnyá szikkadt férfiak tűnnek fel az utak mentén, csak itt-ott go
molyodik vékony tőzegfüst a düledező kalyibák irányából. Ez a magyar
nép sorsa e válságos évtizedekben. Regényei eddig többnyire csak az
uralkodó osztályok felől közelítettek a történelemhez. A régi szemlélet
tel ellentétben a "Sasnak körme között" éppen azt mutatja be, hogy
nagyjaink, a Zrínyiek, Thököly és Rákóczi személye milyen szervesen
összefonódott a néppel, függetlenségi harcuk mennyire nem kü!önülhe
tett el a nép érdekeitől. Ebből a szoros összefogásból szü~ettek meg azok
a sikerek, amelyek ha végső győzelmet nem hozhattak is, szabadságért
vívott küzdelmeink legszebb fejezetei lettek.

Számos kitűnően sikerült részletet kiemelhetünk a könyvből: Zrínyi
Ilona és I. Rákóczi Ferenc esküvőjének szinpompás leírását, vagy a buj
dosó Thökölyék megható izmidi bálját, amelyen Zrinyi Ilona leküzdve a
haza és a maga egyéni sorsának tragikus szomorúságát, még egyszer fel
tud emelkedni az emberi nagyság magaslatára s ha mást nem, legalább
néhány kellemes órát szerez környezetének.

•••
A száz évvel korábban játszódó "Négy szé; Erdélyben" nem a tabló

festés eszközeivel készül, nem állóképek sorozata, hanem dinamikus kö
vetése a történelemnek. Az író mindössze öt-hat év anyagát dolgozza fel,
de ebben rendkívül mélyre hatol, a szinhatásokra való törekvés helyett
a lényegre tapint rá; közvetlenül érezhetjük a kor és a hősök lüktető

~rverését. Már az intonáció szokatlanul cseng, a nyugodt hangvételnek,
amelyből harmonikusan bomlana ki a tl5rténet, nyoma sincs, mintha
minden a pattanásig feszülne és már-már szétvetné a regény kereteit.
Fáklyák lobognak és a teremben kavargó indulatok egyetlen nagy áram
körben egyesülnek, amikor a falon megjelenik a fölemelkedő Báthory
István árnyéka, "mintha évezredes bálvány teregetné tagjait a sötétség
ben." A ZSUfolt teremben forrásig hevül a hangulat, Erdély és vele együtt
a magyarság sorsa dölhet el ebben a szédítő, fáklyabűzös forgatagban,
ahol egyformán rémít a Habsburg és a török császár személye s a min
dent lerontó torzsalkodás; aki ebben a helyzetben megőrzi józanságát és
tisztánlátását, valóban alkalmas arra, hogy a szűkebb ország vezetője

legyen. Báthory óriássá rő a történelmi pillanatok légkörében, és az író
nagy érdeme, hogy ezt a döntő mozzanatot a regény kezdetén a maga
lázas kavargásában híven ábrázolni tudja.

A regény a sikeres indítás után a kor kevéssé ismert vonatkozásait
ragadja meg. Báthory nemcsak erős, uralkodásra termett egyéniség, ha
nem művelt, olvasott ember is, akinek látókörét a sokak szellemét meg
termékenyítő Itália szélesíti ki. Szeme és tehetsége messzebbre terjed a
parányi Erdély határainál és képes megérteni az egész kontinens égető

problémáit. Az államférfi, a kiművelt ember mellett avisszapergetett
évek rövid kockáiból előbukkan a komoly, rokonszenves férfi arca: a
fiatal Báthory tetteiben, minden apró gesztusában már korán fölfedezhető

a nagyobb feladatra hívatott ember magatartása.
A gyulafehérvári udvar egyszerű környezetében Passuth egyre több

emberi vonással teszi maradandóvá Báthory alakját. Művészi ábrázolása
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elhiteti az olvasóval, hogy a daliás külsejű férfi egyike a XVI. századi
Európa l~nagyobb egyéniségeinek.

A regény utolsó fejezetében a megüresedett lengyel trón betöltésére
induló fejedelmet kísérjük el útján. Míg Európában autódafék lángja csap
az égig és alantas emberi indulatok kavarognak, a sol~at gyötört és fej
lődésében visszavetett magyarságnak olyan vezetője támad, akiben har
monikus egésszé kovácsolódik a politikai érettség, a vallási türelem és a
mély humanizmus.

•••
"A mantuai herceg muzsikusának" színtere a kékebb égboltú és na

gyobb multtal rendelkező Itália, ahol szinte minden helyen a nagy művé

szek közellétét érezzük. Tanúi lehetünk Monteverdi cremonai gyermek
éveinek, az érdekes zenei műhelytitkoknak, láthatjuk a kibímbózó te
hetség sugaras pillanatait és a rögös művészpálya számos buktatóját.
Mindez egy regényes életrajz korrekt folyamatát idézi, a történet csak
abban a szakaszában kezd felnőni a legjobb alkotások közé, amikor a
mesterétől kíröppenő Monteverdi a herceg muzsikusaként átlépi a man
tuai vár kapuját. Valamely régi államnak vagy kisebb emberi közösség
nek kevés olyan belülről átélt leírását kapjuk, mint a művészet szár
nyain lebegő Mantuának, az írói boncolókés bíztosan hatol be a csHlogó
felület alatti rétegekbe is. Valóságos bravur, ahogyan az író határozott
konturokkal és sejtető árny.alatokkal elénk állítja a regény ellentét-pár
ját: a töretlen jellemű, zseniális Monteverdit és a hibákkal megrakott, de
különleges művészi érzékű "dilettánst", Vincenzo Gonzaga herceget.

E két ember kapcsolata alkotja a regény magját, ezt veszik körül a
mozgalmas epizódok és a művész alkotó időszakának vonzó fejezetei.
Passuth komoly, művészí etikumát dícséri, hogy ezt az érzékeny és nehe
zen követhető korszakot nem teszi síma, járható parketté, az olvasónak
alaposan bele kell mélyednie az anyagba, ha meg akarja ismerni Monte
verdi értékes zenei munkásságát. S a könyv az első és második praktika
elmélete, a motetták, a madrigálok és a drámai zeneművek részletes be
mutatása mellett sem zenei szakmunka, hanem költői újraélése egy te
remtő művész életpályájának.

Passuth, aki korábban a hatalomért folytatott harcot, a történelem
izgalmas lapjait ábrázolta barokkos csillogású műveiben, most a humá
num, az aranynál kevésbé fakuló értékek felé fordul. Mélyebb összefüg
géseiben vizsgálja az embert és meglátja az anyagi világon túlmutató
erőket is. Már nem elégíti ki a történelmi keret aprólékos illusztrálása,
egyre inkább a kor és az alakok belső átélésére törekszik. lrásmúvészete
egyre mélyebb, egyre gazdagabb s könyvei egyre szebb és mélyebb é~

ményt nyujtanak méltán népes olvas6táborának. (Szeghalmi Elemér)
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