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A BIBOROSI KOLLEGIUM. Ez év április havéban kerek kilencszáz esz
tendeje mult annak, hogy II. Míklós pápa (1058-61) a lateráni zsinaton mínden
más korábbi tényező félretolásával kizárólag a bíoorosí testület kezébe tette
le a pápai szék betöhtésének jogát. Ezzel a rendelkezésével egyszerre óriási
mé:r1JéIkben felszöktette a testület tekintélyét és egycsapásra döntő szerephez
juttatta az egyházkormányzat vitelében. Tulajdonképpen csak ezóta beszélhe
tünk róla mínt zárt testületről. Addig ugyanis három külön részre, úgymint a
pűspök-, áldozópap- és díákónus-kardínálísok rendjére esett szét, meíyeket sem
miféle közelebbi kapcsolat nem fűzött egymáshoz.

A három testület közül legrégibb a diákónusok rendje volt. Mióta .ugyaeüs
a pápák a szegénygondozás egészséges rendezése érdekében, legkésöbb a har
madtik század derekán, kerületekre osztották Róma városát, mindegyik kerület
élére egy--egy diákonust rendeltek A kerületek száma, a jeruzsálemi hét diákó
nusra való emlékezéssel, eredetileg hét volt. Később azonban változott a szám,
hol több, hol kevesebb lett. A X. és XI. században áJtalábalIl tizenkettő volt. A
kerületi diákónusok legfőibb feLadata a szegényekről való gondoskodás volt,
(l. Szerit Lőrinc), de melíetde az isterrtisatelet végzésében és a pápai birtokok
kezelésében is fontos szerepet tö1töttek be. Lényegesen különböztek tőlük az
úgynevezett palotai díákénusok, szám szerint hatan, akik az udvarban, a pápa
oldalán viseltek fontos állásokat.

Színtén régi időre, legalább a VI. századra nyúlik vissza az áldozópap
.kardínálísok Intézménye is. Eredetileg minden rumai papot hozzájuk számítot
tak, aíoí ebmczdíthatatlanul be volt iktatva állásába. (Cardo -;- sarok; innét in
cardínatus. cardmalis = beíktatott.) A VI. századtól kezdve azonban már csak
az úgyinevezett tituláris egyházak, vagyis azon templomok papjáét nevezték
így, melyekben az összes szentségeket, főleg a keresztség és a bűnbánat szent
ségét kíszolgáltatták. Az' áldozópap-kardínéltsok száma eleinte színtén ingado
zott, mígmem II. Kalixtus pápa (1119-24) végleg 28-bain állapította meg. Az
áldozópap- kardinálisok saját plébániájuk gondozásán kívül a négy patríarehá
Iís egyházban (Szent Péter = Konetantlmápoly, Szent Pál = Alexandria, Szent
Lőrinc = Jaruzsálem, Maria Maggiore = Antiochia) hetenücímt felváltva segéd
keztek a keresztség és il bűnbánat szemségének ktszolgáltatásábao.

Legkésőbb tűnik szemünk elé a püspök-kardinálisok rendje. A Róma köz
vetlen szomszédságában fekvő, úgynevezett szuburbikárius püspökségek együtt
tes említésével először 735-ben találkezunk. Ezek voltak: Ostia, Porto, AlJbano,
S. Rufino = Silva Candida, Tusculum = Frascati, Praeneste = Palestrma), A
püspökségek száma tehát hét volt, a püspököké ellenben csaíc hat. Ennek az a
magyarázata, hogy a testület feje, műnéven dékánja, az ostiai püspök, előlépése

alkalmával korábbi címét, illetve egyházmegyéjét is megtartotta. A püspök
kardinálisoknak III. Istvári pápa óta (768-72) az volt a főfe:Ladata, hogy a pápa
püsoökí templomában, a lateráni bazlldkában hetenkint váltakozva végezzék
az istentiszteletet.

A kardinálisok tehát általában előkelő szerepet töltöttek be az egyház
kormányzatban és az istentisztelet végzésében, különösen az egyes fokozatok
vezetői: a ríékánok, archipresbiterek és arohídíákonusok. Az utóbbtak egyene
sen a pápa helyetteseinek számítottak, A pápa távollétében és széküresedés
esetén őket illeti az egyházkormányzat vezetése. Érthető tehát, hogy az archi
diákonusság sok esetben lépcsőtokul szolgált a tiara elnyeréséhez, Az áldozó
pap- és díákonus-kardlnálisok kinevezése a pápa kizárólagos joga volt. A püs
pök-kardinálisokat egyházrnegyejük választotta, de megválasztásuk csak a pápa
hozzájárulásával emelkedett törvényerőre,

A kardínálísok, mint a római papság. szerves része, kezdettől fogva fontos
szerepet [átszottak a pápaválasztásban. Sőt a III. István pápasága idején, 769
ben tartott lateráni zsinat egyenesen kimondotta, hogyapápát ezentúl csak
az áldozópap- és díákónus-kardinálísok sorából lehet választani. A püspök
kardinálisok egyelőre nem [őhet.tek számításba, mivel az akkori felfogás a
püspöknek egyházmegyéjéhez való viszonyát ~sz életre szólónax, kövétke
zésképpen felboll1thatatlannak tekintette.
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Az idők azonban sokáig nem kedveztek a laterámi határozat végrehajtá
.sának. A kardinálisok mellett ugyanis a római papság, a nép és a főnemesség

ls beleszólast igényelt a választásba. Ez a körülmény érthetőleg tömérdek za
varra, sőt akárhányszor nyilt szakadásra vezetett. Jellemző, hogy 1046-ban
nem kevesebben, mínt hárman versengtek a pápai eimért: IX. Benedek, VI. Já
nos és III. Szílveszter, Ez a világra szóló botrány arra indította a hatalmas
III. Hennik német császárt, hogy mind a három jelöltet letegye és helyettük
maga nevezzen ki új pápát, Ezen el~árását utána még háromszor megismé
telte és mánden esebben egy-egy német püspököt helyezett Szent Péter szé
kébe. (II. Kelemen 1046-47, II. Damasus 1048, Szent IX. Leó 1048-54, II. Vik
tor 1054-57).

Természetes, hogy az Egyház nem tűrhette sokáig ezt a méltatlan és meg
alázó beleszólása legbensőbb ügyeibe. Az orvoslás egyetlen módjául a válasz
tók körének lehető szűkítése, helyesebben az illetéktelen elemek teljes kiszorí
tása kínálkozott. Igy született meg az 1059. évi lateráni zsinat említett vég
zése, mely a kardinálisok jogának nyilvánította a pápaválasztást. Ezzel elmé
letileg egyszersmíndenkorra megoldódott a kérdés. Gyakorhatilag azonban még
rníndig martadtak fenn nehézségek. Igy például a törvény nem ái1lapította meg
a választás érvényességéhez szükséges szavazatok arányszámát. Ezért többször
megtörtént. hogy nagyravágyó jelöltek, külsö hatalmak támogatásával felénél
is kevesebb szavazattal maguknak követelték Szent Péter székét. E kiáltó
visszaélés megszüntetésére III. stmdor pápa (1159-81) a harmadik lateráni
egyetemes zsinattal 1179-ben kimondotta, hogy a választás érvényességéhez
ezentúl a leadott szavazatok kétharmad többsége szükséges.

A következő lépés a választás külső formájának szabályozása volt. Az
úgynevezett konklávé rendszert, vagyis a bíborosoknak a külvtlágtól való tel
jes elzárközásat először 1241-ben III. Celesztin pápa megválasztásakor próbál
ták ki, de kötelezőleg csak a Szerit X. Gergely pápasága. idején 1274~ben tar
tott II. lyoni egyetemes zsinaton rendelték el. Utána még több kisebb-na
gyobb módosítást eszközltek a választási szabályokon. Legutóbb Szent X. Pius
pápa 1904. január 20-án kibocsátott konstítuciójában kíközösítés terhe alatt
megtiltotta, hogy külső hatalmak bárminő címen beleszóljanak a konklávé
munkájába,

A kardinálisok száma eredetileg 7 püspök, 28 áldozópap és 18 diákénus,
összesen tehát 53 volt, Az idők folyamán azonban erősen ingadozott ez a lét
szám. Eleinte inkább kisebb, mínt nagyobb volt. A XIII. században például
nem igen haladta meg a huszat, Az avignoni fogság és a nyugati nagy egyház
szakadás idején, mikor egyszerre lilit, sőt három pápája és ennek megfelelően

két, illetve három bíborost kollégiuma volt az Egyháznak, természetesen ero
sen emelkedett a létszám. A bázeli zsinat (1431-38) 24-ben kívánta megállapi
tani a kardinálisok számát; határozata azonban nem ment át az életbe. A lét
szám hivatalos megállaoítására csak 1586-iban került a sor. Ekkor V. Sixtus
pápa 6 püspökben, 50 áldozópapban és 14 diákónusban, összesen tehát 70 tag
ban állapította meg a knrdiná'lisok maximális számát. A nagy pápa e rendel
kezése egészen napjairukig érvényben maradt. Legújabban azonban XXIII. Já
nos pápa 23 új bíboros kinevezésével 75-,re kerekítette ki a kardinálisok
számát.

A bíborosok legfőbb feladata, hogy a pápáinak segítségére legyenek a vi
lágegyház kormányzásában. V. Sixtus pápa szavaival élve ők a pápa szeme
és füle. A segítés kétféle módon történik: tanácsadás formájaban a konzísztó
riumban és aktiv közreműködés formájában a kongregációkban és követjárá
sokban. A konztsztórlum a bíborosoknak a pápa elnöklésével tartott titkos, fé
lig-nyilvános és nyilvános gyűlése a fontosabb egyházi ügyek megbeszélése és
a magasabb egyházi hivatalok betöltése céljából. Az aránylag ritkán ülésező

konzisztóriumoknál hasonlíthatatlanul fontosabb szerepet töltenek be a kon
gregációk. Ezek az egyházi ügyvitel legfőbb szerveí s egyben a kormányzat
.á'Landóságának és í'olytonosságának legfontosabb biztosítékai. Megszervezésük
V. Sixtus (15Sll), újjászervezésüle pedig Szerit X. Pius pápa nevéhez fűződik

(1908). Számuk jelenleg ll. Legfontosabbak közűlük: a szent officium, a kon
zisztoriális kongregáció és a keleti egyházi ügyek kongregációja, Ezek élén
maga a pápa áll, míg a többieket (szentségek fegyelrná kongregációja, zslnatí
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szent kongregáció, azérzetesi kongregáció, hitterjesztési kongregáció, rítus
kongregáció, ceremoníálís kongregáció, a rendkívüli ügyek kongregációja és a
tanulmányt ügyek kongregációja) egy-egy bíborosprefektus vezeti. De a kengre
gácíőkon kívül a többi központi hivatal vezetésében és írányításában is a bí
borosokat illeti a döntő szó.

'Természetes, hogy a bfborosok növekvő tekintélye és hatalmi súlya idővel

kiÜlSŐ jelekben is kifejezésre jutotIt. Legfőbb megkülönböztető je:Lvétnyük a szé
leskarünájú, mindkét oldalon 15-15 bojttal díszített vörös bíborosi. kaJ:ap
(pileus, galerus cardinalis). Viselését IV. Ince pápa 1245..;ben engedte meg ne
kik. Ezt követőlegVIII. Bonifác (1294-1303) a bíboröltöny. II. Pál pedig (1464
71), a vörös birétum, vörös köpeny és vörös pileolus (zucchetto) viselésére adott
neikik engedélyt. Ezen jelvények viselése azonban egyelőre csak a világi pap
kardinálisokat iiillette. A szerzetes karddnálísokra XIV. Gergely pápa csak 1591
ben terjesztette ki őket.

Mivel a bíborosok a pápa legbizalmasabb környezetéből kerültek ki, ért
hető, hogy nemzetíségi szempontból kezdettől fogva túlsúlyban voltak közöttük
az olaszok. Egy-egy más nemzetiségű pápa közbeiktatódása mit sem változta
tott ezen. Rosszabbra csak akkor fordult a helyzet, mikor a telhetetlen V. Ce
lesztin (1294) a nápolyi Anjou-királyok befolyására egész sereg francia bíbo
root nevezett ki és ezzel öntudatlanul előkészítette a SZOlffiOVÚ emlékű avignoní
korszakot. Az avignoni fogság és a nagy egyházszakadás után azonban ismét
az olasz elem jutott túlsúlyra. A bíborosi kollegium túlnyomó többségében
olasz maradt, Ez a, magyarázata all1n'atk, hogy a német VI. Adorjám halála óta
(1522-23) mindrnáíg mást, mínt olaszt nem választott pápánaIk. Pedig a tri
enti zsinatra való hivatkozással máe V. Sixtus sürgette, hogy az Egyház leg
fől:fu testületét lehetőleg a föld mínden nemzetéből állítsáík össze. EI"I"e azon!barn
XII. Pius kinevezéseitől eltekintve eddig nem történt komoly kísérlet. De, ha a
jelek nem csalnak, XXIII. Jálnos pápasága ebben a vonatkozásban is gyökeres
változásokat igér. (-bgy-)

VAKOKENEKELNEK. Százötven 'esztendeje, hogy a francíaországi Cov
ro,yben, egy kovácsmester gyermekeként, a vakok írásának feltaUilója, Louis
Braille meglátta II ,napvilágot. Hároméves ~olt, midőn atyja szíjgyártó-késével
fölhasította mindkét szemét és 'lnegvakult. Tanulmányait Párisban végezte, s
oly kiváló eredménnyel, hogy 1828-ban korrepetitor, 11Uljd hamarosan osztály
tanít6 lett. Hat pont variálásából, - :melyekkel az iABC valamennyi betű.jét

kifejezte, -megalkotta a pontírást, ,később pedig, hasonló módszerrel, kottát
il szerkesztett. 1852. január 6-án halt meg.

Szilletéeének: százötven éves fordulóját az egészviUigon rmegünneplik. Ha
zánkban, a Braille-év alkalmából, a Vakok Homérosz Kórusa tartott aw,gl1sikeri
hangversenyt. I

Olvasóinkat bizonyára érdekli, ha rövid áttekintést adunk a kiváló kórus
történetéről, életéről, a vakok énektanulásának, előadásának és IkaTVezeté.é
nektechnikájáról. !

A Vakok Homérosz Kórusát 1927-ben Schnitzl Gusztáv ,alapította. Ellő
szereplésüket 1928-ban tartották. Több daloshangversenyen vettek Tészt, önálló
estek és rádi6szereplések jelzik sikerekben és .IkiWntetésekben gazdag útjukat.

Munkájukban az 1945-54 közötti esztendők bizonyos visszaesést mutat
nak. Ennek legfőbb oka, hogy ezidőtájt Inem állott megfelelően szakképzett
vezető az együttes élén.

Ezek a nehézeéqek: 1954-ben nyertek megoldást, midőn Somorjai 'erern:
karnagyot bízták meg az énekkar vezetésével. Az ő sokoldalú képzettségének,
szaktudásának, szeretetteljes 'türelmének !LZ érdeme, hogy az immár hatvan
tagot számláló kórus az elmúlt évek során ismét .0. régí felkészültséggel lép
hetett a nyilvánosság elé. 1958. évi, jubileumi !hangversenyüket kétszer" meg
keUettismételniük. .

Jelenleg \körülbeZüI ,hatvan ,művet ,tudnak, !s :r:epe1'toárjuk 'felöleli /Iltő-
rwsirodalom teljes zenetörténetianyagát, a preklasszikusoktól rnapjaink'g. Szí
ve~en tanulnak modern műveket: Bartók, Kodály, Bárdos, ,Kadosa vegyukari
alkotásai álland6 músordarabjaik közé tartoznak. Elsőrendű feladatukna1c tart
j.k az 1ij magyar !Szerzők műveinek bemutatá.!át. Igy példáulelmúZ' "b.n
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a Homérosz kórus énekelte másodízben Bárdos Lajos: "ELmúlt a téL" címú
szerzeményét. De éLenjárnaka szovjet ésbarátí inépek kórus1'nűveinek nép
szerűsítésében is.

Az együttes tagjai valamenny~en dolgozók. Többségükben kefekötők, vagy
telefonkezelők. Jóllehet sokuknak komoly Imegerőltetést jelent, hogy a napi
munka után, - főként a peremkerületekből, Csepelről, UjpestrőL, ,Kispestről, a
legnagyobb csúcsforgalomban, - eljussanak a hetenként kétszeri próbákra,
mégis mindegyikük pontosan és rendszeresen jár. Nem kényszerűségből, de
lelki szükségletből. Nekik a közös ének, a művészet egészen Imást jelent és
mást mond, mint nekünk, akik látunk. Ok, (akik fehér ,bottal 'tapogat ják kt
fizikai homályt, megmagyarázhatatlanul, ,olykor szinte csodálatosan élik át és
tükrözik felénk, alkotásban és előadásban, a legszebbet, lmagát !a Szépséget.
Benne élnek és dolgoznak a mi világunkban, a itárnadalomban, me ly szere
tettel és segítő kézzel hajol feléjük. Művészetük által, ujra és ujra meqis
métlődnek, valósággá lesznek bennük a ,szentírási ,szavak: "A 'Vakok látnak I"

Alkalmunk ,volt betekinteni a kórus gyakorlati munkájába.
Minde11.J egyes újonnan betanulásra kerülő darabnál a karnagy mindenek

előtt egy kis kortörténeti bevezetést tart. Megismerteti ia kórustagokkal a kor
stílusát, a zeneszerző és szövegíró életét, munkásságát. Ezután kezdődik a mú
voltaképpeni betanulása. Először részenként megtanulják a szöveget, majd egy
egy részt, a megfelelő dallammal ujra átvesznek. Ezt követi a darab álta
lános kidolgozása, színezése.

Tulajdonképpeni, s a látó kórusoknál megszokott ,vezénylés a vakoknál
nincs. Nem is lehetséges. .A ,vezénylés összmunkája a betanításra szorítkozik.
A különféle dinamikai jeleket, belépéseket a karnagy, előadás közben, halk be
számolássa l, illetve suttogással jelzi.

A Vakok Homérosz Kórusához hasonló énekkar még a Bolgár Népköztár
saságban, mint állami kórus működik. Kisebb kórusok vannak Csehszlovákiá
ban és Kelet-Németországban is.

Az Egészségügyi Minisztérium jelentős összegeket áldoz a felügyelete alá
tartozó együttesre. 'Tavaly például több mínt hatvanezer forintot fordított
egyenruhák vásárlására. Kívánatos lenne azonban, - s még nagyobb eredmé
nyekre serkentene, - ha ezt, valamint a bulgáriai példát is kÖ"Vetve, a Művelő

désügyi Minisztérium hasonló áldozatkészséggel és segítséggel karolná föl az
énekkar munkáját. Gondolunk itt elsősorban rádiószereplésekre, dalostalálko
zók rendezésére, de különösképpen egy külföldi tanulmányút és fellépés le
hetővé téteLére. Ez, - véLeményünk szerint, - nemcsak a Homérosz Kórus
hirnevét öregbítené, de elősegítené egy olyan, vakokból álló magyar énekkar
határainkon túli megismertetését, metu világviszonylatban is nívós és az el
sők között megállja a helyét.

A Braille-emlékéinset kapcsolatosan szóljunk néhány szót a vakok rendel
kezésére álló hazai folyóiratokról. Kevesen tudják, hogy általános, havonta két
szer megjelenő "Vakok világa" című tájékoztatójukon kívül, külön írodalmi,
zeneí, sakk, sport és rádióújságjuk ís van. A, zenei értesítőt a Homérosz Kórus
karnagya, Somorjai Ferenc szerkeszti.

A budapesti székház könyvtárában többezer kötet könyv és kotta között
válogathatnak. Ami hazai viszonylatban nem található, vagy ritkaság, azt
Moszkvából, Londonból, Hamburgból, vagy Párisból meghozathatják.

Több vak zongoraművész működik állami állásban. Igy a Kossuth-díjas
Ungár Imre a Zeneakadémián, Bán Sándor pedig a szegedi konzervatórium
ban tanít. A Vakok Allami Nevelő és Tanintézetében a zenei szakot kizárólag
vak művészek látják el: Bocskay Imre, Jármer Lajos, Zichó József, Greizinger
István és a vakok zenekarának karnagya: Bermdán László. A Magyar Rádió
zenei osztáLyának munkatársa a [iata; Dobos Kálmán, aki legutóbb VIT-díjQt
nyert szerzeményével.

Világviszonylatban meg kell emlékeznünk Gaston Litez orgonaművészról,

a párisi rádió zenei rovata orgona-részlegének a vezetőjéról, valamint a német
Helmut Walcháról.

Végezetül külön szólunk a Homérosz Kórus 1958-as jubileumi hangverse
nyén oly emlékezetes sikert aratott orgonistár6l, Stomfai Károlyr6l, akinek a
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művészetében, - sajnálatos módon, - oly ritkán gyönyörködhetünk.Pedig
1938. szeptemberétől, - első nyilvános bemutatkozásától, - eredményekben
gazdag fellépések egész sorozata áll mögötte. Többször szerepelt a rádióban,
a Zeneakadémián és templomi hangversenyeken. Tehetségének kiválóságát
olyan szaktekintélyek ismerték el, mint tanára: Gergely Ferenc, valamint
Bárdos Lajos és Harmath Artur. Ugy gondoljuk, érdemes lenne, ha plébánosa
ink is felfigyelnének rá és valamely nagyobb plébániánkon egyetlen vágyához,
egy kántori álláshoz juttatnák.

Erdeklődéssel várjuk a Vakok Homérosz Kórusának további fellépéseit és
lelkes, odaadó, a magyar és a világ-kóruskultúra fejlesztésében és népszerűsí

tésében végzett munkájukhoz sok sikert, előrehaladá1st kívánunk. (Balássy L.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Nagy Endre Váradon, Adyval együtt Ikezd!te pá
lyájlá:t. Egy város regénye címmell meg is írta emlékeit ifjúsága Váradjáll"Ól. A
saját ifjúságáról ir benne, életének afféle Mskorálról; nincs mit CSodállk07IDua:J!k.
rajta, ha még ezt a fanyar, íröníkus tehetséget is megejtellte a hőSkor r'OIIlaIIl
t'~kája. Ma már elég sokat tudunk Ady Válradjárol ahhoz, hogy; a Nagy Eindré
ét is a maga igazi mívobtában lássuk. Különoen ő maga vol't az első, aikJi. tilgyel
meztetett rá, hogy nem árt kissé ~yosnak lennünk vele szemben. "SzáIIldé
kosari illem voltam körühtekímtő és 1Já~gyilJag;os - írta, miJkOll" olvasói egy-egy
tévedésére utalrtalk (az Egy város regénye először egy napilaplbail1 jclelIlt meg
folytatásokban). - Előre megmondtam, hogy illem történelmet aikarok. írrrí, sem
statisztikát, sem szociográfiát. A magam emlékezetével akartam bevílágítaní a
mUlJ1Jba, és előre tudtam, hogy ez a világítás egyoldalú lesz. De vállaltam, hogy
iiI1ká'Jjb a tétny!bei1i adatokhoz leszek: hŰJtlein, rnínt a 1írámhoz."

Ez nyílt szó, becsilletes beszéd. Meg is kell fogadni, amit mond: regénynek
olvasni az Egy város regényét, nem pedig hiteles kol"ltörténeti dokumentum
nak. Mert ha ilyen dokumentumnak tekintenénk, először is a nyílvánvaló idő

rendi elcsúszások helyreígazításába bonyolódnánk !bele. Ady "hiteles" fiatalkori
arcképét keresnénk benine? Alí~ 1lalálII1ánJk meg; Nagy Ei!1dre fiaItai AdyjálI1Jak
vonésaiba mínduntalan bclekeverednek a ,,!kész" Ady vonásai. Az, hogy Ady
EndxIődi Sándor ünneplésére "fogát csíkorgatta", semmivel sem lehet hitelesebb
~zlés, mínt Tolnai Lajosé arról, hogy Gyulai jókedvűen nevetett ZiJlaIhy Ká
MY temetésén. Es valószínűleg KTÚdy Gyula portréja sem s~került volna
<lllyoom., amilyen, iba Nagy ,Endre nem a ,,.'kész" KJ)údy felől n~te volna a
lkezdő Krúdyt, De míndezt, természetesen, mégcsak iküogásolni sem lehet. Az
jJró a Iírájához volt hű; nevetséges volna ,teháJt holimi "mlológiai hűséget" kérni
seámon rajta. Munkája forrásml1iI1lkálIlalk aH~ felel meg. Olvasmánynak azon
baII1 nagyon jó.

Nagy Endre legfőbb és legsajátabb íTÓi erénye érvényesül benne: a köny
myed, szellemes, miIIldig valóságos, és valóságosságában mindíg karikírozó ce
ruzaraíz. Talán éppen az ~yen fölényes ikÖI1nyedség;gtel odavetett rajzoik a leg
jobbak emlékezéseiben. Remekül tud elénk vetíteni egy-egy [ellegzetes, fU:rCSIa
váradi, váradkörnyéki figurát; a gyakorlatt rendező és a rutinos íTÓ bíztosságé
val varázsolja elénk azt a panoptikumot, amely aztán mégiscsak ritka hatéles
ségű élményt ad az olvasónak a századforduló Váradjánaik felemás, nyüzsgő,

újgazdag, sznob, erjedő viiliágáról. Nem Ady és illem KI"Údy a!rclrepe az "igaz.i"
a könyvIben, hanem a szomáli ex-kírályé, a szónokló RádI Odöné, vagy Kri
zsár Istváné, ezé a pompásan elta1Já1t poszthumusz JókJai-alaké.

S itt aztán, azoknak a mértéktartó, jó írókJn.aik a módíám, ,aJIcilk keveset
iglémek, de az ígértnél ,többet adnak, Nagy Endre a maga médján történelmet
is, szociowáfiát is nyujt. Az az enumeratio, ahogy a kÖIlYlV utolsó fejezeteibelI1
fölVOil1ultatja előttünk a lótenyésztő egylet évi lóversenyére OOhaijtató "vámle
gyét", egy nagyképű igényekJtől mentes, okos, szellemes sosem-fárasztó, de
kÖinI1yedséglélben azért mindíg lényeges dolgdk!atis súroló író maradandó táIr
sadialmi seregszemléie. Valóbai!1 az, aminek ő maga mondía: megelevenedett
pa;noplikum; egy hamisítatlalIlJul nagy-endrel bábját.ékJban a magya'!" ancien
régime bohókás-dohos, komikus-szomorú halotti menete,

Az Egy város regénye első része a Nagy Endre "életI"ajzául" is tekinrfJhető
Várad - Pest - Párizs című könyvnek; követi míntegy fodytatásiként A kabaré
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regénye, melyet már ismertünk könyvalakJbain (a Nyugat kíadásáoan, 1935
böll, majd pedig ennek folytatása: Párizs, 1913 - könyva1aJIDbain ez is most lát
először napvílágot, akár az Egy város regénye. Szerény póztalanság crel1lemzi
őket, az a majdnem-dílettáns közvetlenség, amely aztán, látszólag paradox, de
valójában nagyonis "szabályos" rnódon, éppen beesületes igétnytalensége és
őszintesége folytán Illemesül ízes írodalommá. "Magamat csak műszemek aII.
kalmaztam, ameilylben egy kor érdekesebb jelenségei észlelőd1ek és fejeződtek

ki" - írta. Es: "Oszinténbevallom, hogy engem csak a magam gyön~
ösztönzött írás közben. Egy kicsit elbaorálgattam albbaina fiók'ban, amelybe
rendszertelenül szoktarn volt emlékeimet beledobální, és az volit az iJlLúziórn,
hogy az olvasónak is lesz egy kis öröme benne, De hiába is tűztem vom k;i.
célo'kiat magam elé. Az író mUJ1Jkáját Illem a :kitűzött cél szabja meg, hanem ti

tehetsége. A legnagyobb megerőltetésselse tudna lent maradni, és a]egmegerol
retŐIJb ugrással se bírna folyton önmaga fölött megmaradni."

Ez a nagyon rokonszenves szerénység - okosság is volt. Nagy Endre jól
tudta, ihogy hiába is próbálma versengeni a Nyugat nagyjaival, egy Mórticz Zsig
monddal, egy KosztolálnyiJ'Vw 'Vagy egy Swmoryval: prózajuk szemléletes erejé
vel, ötletes pontosságával vagy zengzetes zeneiségével nem mérkőzihetilk. Azt
pedig nála jobban legföljebb Karinthy láthatta, mílyen nevetséges, arnikor
vaIl.a:lti a tehetsége-szaota méreteken tú1lllyujtó~od.'Va az orgonát akarja utá-

. nozní a maga derék: kis fuvoláján. Józan szerénységgel megmaradt tehát a má
sodik vonalban, mind1g [bizonyos szabadkozással fogott tollat a kezébe, és
míndígcsek a maga nevében beszélt, sosemtélvedt la hozzá Illem illő prólféta
szerepce. Nem panaszkodott, hogy szűk neki a hazai világ és mínduntalan be
leüti fejét az .ailacSOlIlY mennyezetbe. Rá iJS áll, amit kabaréjáról írt: "Izlésem
mel, mondanivalóimmal és mínden gesztusommal ennek az országnak a vi~

's:rony1aJtaiJhoz voltam méretezve,"
Ebben viszont míndíg előre nézett, az új, a friss, a jó, a sZÍll1iVonaILas :fele.

Valami egészen különleges vegyületet hozott létre: a 5ZÍnlV0I0Ia1at a ro1y1(;onos
engedményben. A kabaré förm sem maradhatott volna, ha nem tesz engedményt
az átlagízlésnek; csaikhogy az átlagízlésnek is sokféle módon lehet eleget t€ll1ll1li.
A csípős vásári [arce is am igyekszik kíelégítení, és a könmyes-szentímentálís
giccs is. Es még a szentírnentalízmusban is lehet bizonyos igény, ha egy csöpp
nyi irónia vegyül belé: ha "nem dől be" saját magának.

A kabaré regénye elmondja akabairé történetét. Nem ,beszél a ikalbarié je
lentőségérűl, "Fő ereje - olvassuk Schőpfldn Aladár XX. századi írodalomtör
ténetében - a mulattatás, a szatíra, persiflage, egy !kis szentimen1ialitássIaL iil
latosított rtrefa, a jókedvű tiszteletlenség... Tónusát az újsál~ón'US adta
meg, nagy sikere mutatta, mennyire beletalált a városi polgámág i:lJlésÉlbe."
Beletia1ált; de fejlesztette, alakította is ezt az ízlést, ennek a kamasz vá:rosnaik
a lelkét, Ha vala:ki vá1laillko.zmék egyszer Budapest szellemi néprajzán;ak a meg
írására, szép fejezetet kellene szánnia benne Nagy Enlrenek és kabaréjának.
Ha van - és van - sajátos "pesti lelkiség", ahhoz ő is adott néhány vonást,
S hogy ez a német magból sarjadt, felemás-furcsa Pest annyira nem német,
hogy népe, az igazi pesti nép talpraesett fürgeségében, szellemességében. ta
lálékonyságában olyan gazdag, könnyed és eredeti, abban valami része Nagy
Endrének is van. Hogy Pest 'Valóban várossá lett, s nemcsak épületekben, ha
nem léleklben is, hogy hagyományt tudott csináilnd magálllalk a hagyoményta
lanságálból, erkölcsöt a szabadszájúságából, hűséget a hűtlenségéből: albban egy
kicsit Nagy Endrének és Ik:aJbarejálllak iJS atalllitválllya. 'Volt. Míg a provilllciálk
konzemratív magyarjai kánhoztatva és borzongva, gyanakod'Va és finnyásan fi
gyelték villódzó ,Ibabiloni fényeit", a város észrevétlenül, szívósen növesztette
hajszá1gyök:ereit az aszfa1tja alá rejtett homolk:ba, amelyen egykor 'Dózsa par
rnsztjai táboroztak.

A könyv elé Ke1lér Andor írt szép, emberi melegű POrtI1"ét az öregedő Nagy
Endréről. u.gyalI1Ő a művésze annak a három kitÜll1ő areképnek, rnelyet 1ró a
toronyban címmel fo,glaJ.t össze. Az első, a címadó Szomory Dezsőrő:J., a másodilk
Ba:Lásthy Marcel1ról, a hall'lllladdk Max'Irov.its Bodíonról, a Szibériai garnizon egy
ideig 1I1agy0lll népszerű írójáról szól.

Valóban Mar'kovi<tg Rodion mondta utolsó tailálkozásuk allmlrrnával Kellér
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Andornak, amit a könyv legutolsó Iapján olvasunk? Vagy csak ő adja "hőse"

szájába ezeket a megszavlelendő szavakat ? "FegyeLmezettséggel, nekifeszülés
sellehet csak író az ember. Az író világa a rnunkaasztala. Nem Iehet egyszerre
két urat szolgálnl: írni és az életet élvezni. Az alkotó csak a feladatára tüg
gesztheti a szemét, persze figyelve az élet jeladásait. Gondolj Buffon mondá
sára: A lángész türelem".

Kellér Andor emlékeket ír meg, arcképeket rajzol, és közben, akarva-aka
natlamul, leckét ad. "Nem lehet egyszerre két urat szolgální" - ez a lecke
summája. Példa Dá Markovits, példa 'Tá Palásthy. Es arra, hogy csak egy urat
szabad szolgálni, példa - rnínden furcsasága, szerepjátszása, különcködése,
klaunkodása ellenére is - Szomory. Ha az írónaac, bármilyen tehetséges is,
fontosabb "feladatánál" a lóverseny, a kártya, a polgári jólét vagy akár a
siker is: műve adja meg az árát, Nem elég tehetségesnek lenni. A tehetségnek
erkölcsének kell lennie. Ha egy tehetségből hiányzik a magamagához való hű

ség, szükségképpen csődöt mond.
Kellér Andor természetesen nem oktat, hanem ábrázol és elbeszél, [ósze

rnűen, pontosan, hitelesen és érdekesen. Hogy ugyanaikkor milyen igénnyel is,
azt mi sem rnutatja jobban, mint hogy ezt a végső tanulságot vonjuk le a há
rom egymás mellé álldtott Ritűnő arcképből.

Ebben a novellisztikus, memoárszerű arckép-írásban találta meg ígazi rnű
faját. Emlékszünk egy Krúdyról rajzolt portréjára (az Asszonyanagybőgőben

novellagyűjtemény előtt): ezt is szívesen látnámk, hasonlók társaságában, kő

tetben. A mi irodalmunk nem nagyon bővelkedik ilyen emlékezésekoen, föl
[egyzésekben, Kellér Andor pontosan úgy ír, ahogyan ebben a műf'ajban kell:

-korrekten. jellemzetesen. könnyedén, de sosem öncélú magamutogatással, ha
nem mimdig a portré szolgálatában; nem kerekít anekdóta-csattanőkérdekében,
hanern a valóság rnínél plasztikusabban hiteles elöállítására törekszik; van
szeme meglátni a [ellemzőt, van Írói képessége meg ~S láttatni azt olvasóíval ;
"nagy idők" tanúja volt és nagy kortársaikkal élt együtt: joggJal reméljük te
hát, hogy emlékeit és tapasztalatait még több olyan élvezetes, ember-közel
ségű és kultúrált könyvben fogja közölni velünk, amilyen Az író a toronyban.

(*)

SZINHAZIORJARAT: Egy "fehér" Bródy darab margójára.
Bródy SándOT a magyar naturalizmus atyja volt s amellett nagy nóhódítÓ. Leg
több színművében maga a címszereplő is nő: "A tanítónő" a falusi élet férfi
vágyainak ostromgyűrűjébe kerülő, de emancipáltan tisztességes leány vergö:
tiését ábrázolja, "A dada" a faluról Pestre kerülő, elsodródott kis cselédlányt,
.a "Timár Liza" a fővárosi erkölcsök sérültjét, a "Lyon Lea" a világháború vi
harába kerülő ortodox r.abbi leányát, akit Konstantin nagyherceg szerelmi
ajánlatának elfogadása miatt a meggyalázottnak hitt apa megöl, és végül a
"Szerető" az elszegényedett magyar zsentrilányt, aki önmaga prostituálá3ával
akarja koldúsbotra jutott családját a nyomortól megmenteni.

Es a Madách Színház ezzel a nemkevés feszültséget nyújtó portrésorozat
tal szemben mégis a Bródy övrjéböl majdnem kirívó, de korrajzi értelemben
sok érdekességet nyujtó "A medikus~' cimű színművét újította föl, amelyben
Bródy mintha csak egri vetélytársától, Gárdonyitól kölcsönözte volna a hab
fehér leányalakokat, akik ugyan elszöknek az egyetemi hallgatók és dokto
randuszok legényszállására, de habtiszták maradnak, boldog házassági révekbe
eveznek és a naturalizmus legparányibb szeplőitől is mentesek. Mintha csak
Bródy, a századelő, sőt a századforduló irodalmi fenegyereke azt akarta volna
megmutatni a Gárdonyi-hivőknek egy csöppnyi gúnyos mosoly kiséretében:
"Tudom én ezt is, ha akarom, dehát éntőlem mást vár a !Színház közönsége."

Ady szerint Bródy sok mindent lefolyatott ebben a csatornázatlan arszág
ban. S valóban jó szem kellett hozzá, hogy alig másfél évtízeddel amillénium

- görögtűzes mámora után Bródy ne csak a fiatal tanítónők és 'a városokba sod
ródott kis cselédek: nyomorát és kiszolgáltatottságát láttasso. meg n színpad
deszkáiról, hanem a férfinyomort, az intellektuális pályákra készülő fiatalem
berek kiszolgáltatottságát is. Igy a szegény vidéki orvostanhallgatóét, akit ap
ja már egyetemre kerülésekor elkötelez némi házitanítói szolgálatok teljesítésé-
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re, és az azokért ellenszolgáltatásul járó ozsonnázgatások abszolválása mellett
a doktor kissé biccentő lábú leánykájának férjéül. És hogy persze a ruiquálmú
fiatalember észre sem veszi a tudtán kívül választott leányzó angyalvoUát, csak
a kényszer-eljegyzés eHen háborog és azt hiszí, hogy ő egy városabeH kis le
ányba szerelmes, aki apja sikkasztása és börtönbekerülése után utána is szo
kik a pesti legényszállásra.

Bródy ebben a darabjában, amelyet eléggé későn, 1911-ben írt, már rutinos
színpadi szerző lehetne, ha teljes meggyőződést mutatva menne belé az akkori
színházi követelmények kassza-erkölcstanába. Itt egy kicsit belemegy, de 'csak
félvállról veszí .Il dolgot, éppen csak megmutatja, hogy tudná ő ezt, a forró
színpadi helyzetek olyasforma kiélezését, amelyből a szakavatott szem amúgy
is látja, hogy nyitott kapukat dönget a színpadi akrobata. A szereplők lélek
tani municíója jóeMre ki van itt egyensúlyo~va, hogy dupla happyending kii
uetkezhessék: be. Bródy tehát cinkos mosollyal járatja be és ki a fehérlelkűJ

leánykákat a legényszáHáson. Az angyallelk'Ú biccentős gazdag leány azért fut
az öt egyetemi hallgató dohányfüstös szobájába, mert a nekiszánt házitanító
két hete elmulasztotta már az óraadást és ezt betegségére magyarázza. De
tudjuk azt is, hogy a sikkasztó apa felügyelet nélkül való leánya is ittlkóvá
lyog már a pesti utcarengetegben, csak éppen olyan szégyenlős még, hogy)
átall az utcák iránt idegenektől érdeklődni.

A helyzet tehát feszült: összetalálkozik-e a két habfehér leányka, elveszi-e
a medikus mégis a gazdag főorvos leánYát, vagy nyakán ragad a sikkasztó
pénztáros egy szál ruhában idefutó sarituiéka: A kbzlekedési baleset elhárul, a
két lány elkerüli egymást s baj csak abból származhatnék, hogy az öt fiatal
embernek együttesen sincsen húsz krajcár a zsebében és a 'sikkasztó papa
sem gondoskodott védtelen madárkája számára egy kis pénzmagról. Szerencsere
az öt egyetemi hallgató között van egy tanári vizsgájára készülő szerzetes
papnövendék is, szintén a kislány városáb61 való s gyermekkori szerelemtől

terhelt ifjú, aki csak kanonok nagybátyja kívánságára készül papnak. S ez,
ha nem is szabályosan, de bohém formák között s az izlést sem túlságosan
sörtően összeadja a medikust a szökevény lánnyal. A fíúk elszálHngóznak éj
jeli szállást keresni s a most már megürüU ágyakban elsz6ródva ismét elég
tétetik az erkölcsnek, mert a két fiatal fekhelyét tágas színpadi lépések és pa
ravánok választják el. "Es a medikus nem tesz lépéseke t.

Ez idáig tiszta murgeri hangulat, Pestre ágyazva s csak a rendezés hibája,
hogy mivel itt nyomorról van sz6, az egész felvonást elnyujtja. Miután Bródy
idejében azt a kis lázadást is leplezni kellett, ami ebben a helyzetrajzban ta
lálható, Bródy ezt gyorsütem'Ú, bohózatos pergésű fölvonásnak szánta. Ily hosz
szasan szétteregetve azonban kissé fárasztó. Félszázad muUán sem lehet bün
tetlenül az író igazi szándékát megkerülve rendezni, mert a darab egyensúlya
fölborul.

Aminthogy föl is borul kissé. Mert most következik a darab döntő fölvo
nása a főorvos lakásában. Az apa egy mártír. Szegény lányt vett feleségül és
orvos létére vízes lakásban keHett lakníok. Kislánya akkor kapta azt a reumát
a lábába, amelytől ma is biceg. S talán éppen ezért a kis ,testi hibájáért fef..
lődhetett igazi angyallá. Mert az. Rajongásig szereti a számára kötőféken oda
ráncigált férfit, Grizeldiszebb a legmondabelibb Grizeldiszeknél. Az apa pe
dig szívgölcsökkel küzd, minden vagyonát, leányát s két kiskorú gyermeke
nevelését is a medikusra akarja bízni. A fiú azonban a leány szemébe vágja,
hogy csak érdekből veszi el, ha elveszi. Es az langyali türelm'Ú leá.nyka most
eleget tesz a' színpad követelményeinek: bár a szíve hasad meg, kiutasítja vő

legényét, pedig a medikus kissé szélhámos papájának éppen az előbb adta oda
a fele hozományát kitévő takarékkönyvet, hogy a fiú húga is boldog lehessen.

A teljes és véglegesnek számító szakítás után a medi~us munkába fog és
bár nem tudja, hogy az apjától kapott pénz éppen megsértett jegyesétől szár
mazik: ledoktorát. Es menne is Amerikába, ha a két habfehér leányzó. vala
hogyan meg nem oldaná a dolgot. Mert a vidéki rpénztáros ildefutott leány
kájáról bizony kiderül, hogy nem is a medikust, hanem a szerzetesnek ké
szülő s érzelmeit éppen ezért el nem áruló ifjúba szerelmes. No de a kanonok
'nagybáCsi halála és örökhagyása megoldja a dolgot, hogy a szerzetes növendék
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immár tanári diplomával a zsebében ne tegye le a végső fogadalJmat, hanem
tiszta lélekkel megházasoohassék. Es a doktorkisasszony is újra megtalálja az
utat a legényszállás felé, kihallgathatja Amerikába készü16 vőlegénye szavait,
meggyőződhetik annak iránta való szerelméről és összekötheti életét az im
már lelkileg is megtalált férfival.

Kerek romantikus mese. Fölépítésében ősi színpadi helyzeteket idéz és
nem csodálkoznánk rajta, ha egyszercsak zenés vígjátékként vagy operettként
látnók viszont. Persze, akkor kiiktatnák belőle, ami benne ma is a legértéke
sebb: a századelő Budqpestjének sok naturalista, de realista módon is enesett
couleurlocale-ját. A darab fölújítása tehát cseppet sem volt hiábavaló, vagy
tanulság nélküli. A rendezés egyik hibáját, a bohém tanya eseményeinek las
sított ütemét már említettük. De ami az első fölvonásban rendezői hiba, az a
másodikban erénnyé válik. Adám Ottó, ez a nagyon tehetséges fiatal rendező

a némaságban rejlő lelki akciót tudja legkitűnőbben érzékeltetni a színpadon
s ehhez most Pécsi Sándorban és Vass Evában, a főorvos és bicegő leányának
személyesítőiben kitűnő médiumokra talált. Az ő alakításuk teszi sikerré a
helyenként már kissé megkopott romantilcájú darabot. S miután néma szenve
désbenvergődik a szerelmes papnövendék is, ő is kitűnő megszemélyesítőre

talál a halkszavú, de itt igen bennsőséges Horváth Ferencben. A kényes hely
zeteket mindenütt ízléssel és mérséklettel hidalta át, amiért mindkettőjüket

köszönet iLleti, hisz a darab is csak nyert vele nivóban. Gyenge Arpád is mé
lyen átélt awkítást nyujt a koldússzegény, hektikás orvosnövendék szerepében.
A medikus és szélhámos apja heteroqén. elemekből összenőtt s lélektanüaq sem
a legbiztosabb alapokon járó szerepeiben jó színészek igyekeztek elhihetávé
tenni azt is, ami hihetetlen. (Possonyi László)

KEPZOMüVESZET. Nagy Balogh János emlékkiáUítása a Nemzeti Galé
,riáJbaJIJ. egy, tiszta emberi lélekről és egy nagy jellemről ad kétségbevonhatatlan
bizonyságot. Mindössze negyvenöt évet élt. Es máJr negyven éve halott, Mint a
MOO'k, kenyéren és vízen és legföljebb egy tál főzeléken élt. K,is}:>és.ti prolila
kásban, nyomasztó szegénységben osztotta meg igénytelen életét öwegy édes
anyjával, aki rnosónő volt és időelőtt megrokkant az örökös házimunkától. Má
zolással kereste meg a kenyerét. De szabad idejében festett. ~or élt igazán.
A legszükségesebb tudnivalókat, az elemi ismereteket megszerezte, egy fél
évig Münehenben is 1JaJIJ.ult. Gazdaságosan. céltudatosan álllÍtotta tecnmkárát
felfolkozott életérzésérnek szolgálatába. Az élet igazsága s ereje a pórusaiban
lüktetett. Érezte, hogy egyéni élete azonmal közösségi élet is, és a míndenséget,
az örőkkévaMságot fejezi M, akármát gondol,tesz és akárhol szívja a levegőt.

Ezért fogta el mélységes felelősségérzés, hogy meg kell nyílatkoznía, számotad
nia arról, hogy a világra jött és nyomtalanul nem hagyhatja el a helyet, ahol
élnie adatott,

Tenyérnyi képein - nagyobb vászonra nem rtellett - megelevenedik a
kopár, sívár kültelek, amit maga előtt, látott,' a kubikos murnikéJba:n gönnyedő

munkásokkal, Otthona, az igénytelen konyhabútorokkal, csorba csuprokkal.
ütött-kopott asztallal, törött székkel. De az apró ablakon beszűrődő napsugár
meghittséggel töltötte meg a szűk helyet, kitáguLt a lélektől és monumentálís-.
sá mótt. Végtelen szerétet áramlik, mírrt mindenkít Illető testvérüzenet élet
telen tárgyain csakúgy, mínt az anyai önfeláldozás eszményét megdicsőítő
Mama-képeím, vagy önéletraíz-sorozatém. Megvesztegethetetlen ígazságérzéssel,
dermesztő komolysággal, kétséget kizáró hitelességgel ábrázolt.

Több is, kevesebb is, mínt nagy festő. Komponálásban, techniikában, lele
mérnybern, tárgyi gazdagságban, kolonitban nem veheti fel a versenyt a festő
gélniuszoikkal, hiszen néhány rajzremekén és önarcképein kívül a ja~a termése
csupán töredék, vázlat. Es mégis nagynak, egyedülállónak, megnemismételJhető,

eredeti művészegyéniségnekérezzük, mert csak a legkíváltságosabbakban ész
lellhető olyarn tisztán, mint benme, az emberi létet Ielmagasztosító alázat, hit
és erő. Nem túlzás, ha Míllet és Rembrandt nevével eszmei rokonságban em
legetjük az övét is.

Egyhangúnaik., únosúntalan változatlannak. egyszerűnek és me~ásjt~a1Jat

lannak tűnő önarcképeivel a legszebb emlékművet állHotta fel magáról, az
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emberről és az egész emoeríségről, a gyarlóság és a fenség egymásbafolyó ár
nyalatával. Nem másított, nem szépített, nem nemesített vagy finomított. Mez
telenítő őszinteségével, hiúság nélkül, szinte angyali elfogultsággal merült el
újra meg újra szabálytalan, jelentéktelen arcvonásainak vizsgálatába. Egy
hangú s mégis kimeríthetetlenü1 izgalmas párbeszéd ez a sorozat. Míndannyí
unknak, míndannyíunkért beszél. Benne lüktet az igazság szeretete, Ezt su
gallja míndahány Nagy Balogh-képmás. (Haits Géza)

NINCSEN CELJA ELETEMNEK ! Nem egy mondja, nem is tiz, vagy ti
zenöt, hanem szinte közhelyként halljuk magányos nőktől, még olyanoktól is.
akiknél egészen nyilvánvaló, hogy munkájukkal fontos hivatást töltenek be:
például orvosnőktől, pedagógáktól.

Férfiak ritkábban használják ezt a frazeologiát, és inkább a feminin al
katúak. Hogy mi ennek az oka? Talán az, hogy a férfiak szemérmetesebbek
belső ügyeik, bajaik és szenvedéseik kitárásában. Talán kevésbé is reflektál
nak belső ügyeikre: egy nap olyan, mint a másik, a munkát el kell végezni, a
pénzt haza kell vinni, várja az asszony és a gyerek, vagy unoka. Es aki "ma
gányos", - agglegény? A szólás-mondás úgy tartja, "él, mint egy király,
meghal, mint a kutya". Ebbe aztán bele is nyugszanak, problémázásra me lan
kóUkus sóhajtozásokra nincs sem ok, sem idő. De lehet laz is, hogy lelkiücet:
jobban betölti a munJcájuk, és az a közösség, amelyben munkájukat folytatják.
Komolyan elmélyednek abban, hogy mit lehetne jobban, eredményesebben
végezni, milyen személyi és dologi akadályok állanak fenn, hogy lehetne eze
ket kiküszöbölni, stb. Tény az, hogy kevésbé panaszolják fel ,a magányosS'ág,
céltalanságérzés gyötrő voltát.

Ha a céltalanságérzésnek okát keressük, először a magányosság fogalmát
kell tisztázni. Vannak, akik népes család közepett, sőt férj és gyermekek mel
lett is magányosnak érzik magukat, és vannak, akik minden biológiai kötött
ség, minden vérszerinti rokonság nélkül állanak a világban, és mégsem érzik
magukat, és más sem gondolja őket magányos, cél nélküli embereknek.

Magányos az, aki nem tud, vagy nem akar felolvadni, beleolvadni valamibe.
Mindegy, hogy mibe, csak valamibe. Láthatatlan, de határozottan érezhető búra
veszi körül a lelkét; elzárja őt mindentől, ami valahogy megbonthatná "EN"
jének zárt egységét, - mindentől, ami nem ő maga, vagy ami nem vonatkozik
közvetLenül reá. Ez a búm izolálja őt; Isten és emberek, ügyek és történések
felé ni~sen tapadásra alkalmas felülete. Ezek a magányos embe1'ek, és ezek
érzik idővel céltalannak, fölösLegesnek, haszon-talannak· életüket.

Ebből a meddőségi búrából általában és legtermészetesebben a két nem
egymáshoz való vonzódása segíti ki az embereket. Ez a vonzódás kiindulhat
egészen önző motívumokból. En boldog akarok lenni, ez az ember boldoggá
tehet engem, ez szeret engem, ez hódol nekem, stb. Mégis igen-igen sokszor
átváltódik egészen önzetlen magatartássá is: én ,akarom boldogítani őt, én
neki akarok könnyebbséget jelenteni az életben, én akarok szolgálatot tenni
neki, stb.

A magányosságból való kijutásnak e természet-szerinti folyamata rendesen
tudat alatt megy végbe, és azért a legtöbb ember biztos és kizárólagos útna~

látja. "Magányos vagy, nép,es családod közepett? Menj férJhez (akkor is, ha;
semmi kilátásod gyermekre, akkor is, ha semmi lelki közösséged sincs a férj
jelölttel) legalább tartozol valakihez"! Mennyi keserű csalódást okozott már
idősödő nőknek ez a tanács! A valóság az, hogya férjhezmenésnek nem szük
séqszerű velejárója a magányosságból való kimenekvés. Ezt a természetes és
ösztönbe irt utat is el kell rendezni, tudatoss,ággal kelt karbantartani.

Még sokkal szűkséqesebbazonban a tudatosságot, ahol a szellemi, természe
ten felüli vonalon kell felkészülni a magányosság ,elkerülésére. Aki nem áll
meg a "mindenáron férjhezmenés" biztos hatású csodagyógymódjánál, annak
mindenekelőtt ki kell tűznie maga elé a célt, amelyet el akar érni. Hogy le-\
hetne elérnie valakinek valahová, ha nem is tudja, hová akar eljutni? Lehet,
hogy valaki csak anyagi javakat, vagy érvényesüLést, sikereket tűz ki maga
elé célul. Ebből ugyan nem lesz boldog élet, de még ez is jobb, mint a teljes
céltalan hányódás, sodortatás. Lehet azonban, hogy valaki azért akar jobb
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gazdasági helyzetbe kerülni, hogy széppé tegye öreg szülei élte alkonyát, és ez
zel máris olyan célt tűzött maga elé, amely boldogítani fogja, mert önmagától
el, mások felé terelte életét, Van valami, amibe beleolvadjon, amivel összenő
jön. Természetesen nem szükségszerű ezt az életcélt a családon belül keresni.
Az emberiség nagy családja, a Haza és az Egyház, a Közügyek, a Művészet, a
Kultúra és ezer más ügy keresve keres olyan embereket, akik önmagukról
megfeledkezve bele akarnak olvadni valami nagy, szent célba.

Ez a "beleolvadás" természetesen nem megy sem gyorsan, sem könnyen.
Kitartás, zavartalan várakozás, bizalom és mindig megújuló lelki ápolás kell
hozzá. Hiszen a földmívesnek is ki kell várnia, míg csírát Inövel, gyökeret
ereszt, amit elültetett. Legfontosabb annak tudatosítása, és áHandó ébren tar
tása; önátadásra van sziikséo, nem pedig önérvényesitésre, birtokbavevésre.
Ebben a vonatkozásban is áll, amit Krisztus Urunk mondott az életről, amit
elveszítünk, ha keressük, és a búzaszemről, amelynek meg kell halnia, ha élni
akar. Aki nem a saját boldogulását, kielégülését, kiegészítését keresi, hanem
odaadja magát, "elpazarolja" idejét, erejét magányos, célnélküli, segítségre
szoruló embertársaira, ez maga nem lesz sosem magányos, cél nélküli emberré.

De mindezek felett még kettőt ne felejtsünk el. Először: valami értékének
nem egyetlen fokmérője a cél. Vannak dolgok, amelyeknek nincs céljuk, de
értelmük van. Az ibolya életének nincs célja. Egy-egy versnek nincsen, a dal
nak sincs. Céljuk, hogy egészen, tökéletesen azok legyenek, ami/c. Hogy hibát
tanok, szépek, teljesek legyenek. Vannak emberi életek is, amelyeknek nin
csen szemmel látható céljuk. Isten azért hiv életre embereket, hogy általuk
bemutasson másoknak "szép életeket". A legtökéletesebbet a "Tota Pulchra"
személyében, és sokkal alatta, de magasan mí felettünk a szenieket adta ne
künk. A családban működő "erős asszony"-tól, a segitségre mindig felkérhető

szürke kis vénkisasszony-nagynéniig. Mindenkinek van szerepe az Isten nagy
színjátékában. Nem az a fontos, hogy királynőt játszik-e valaki, vagy szaba
lányt, csak az fontos, hogy művészileg játsszék! Eletének célja, hogy azt ami
ő, szépen játssza el.

Másodszor: Isten ezt a világot ezerféle jóval és széppel teremtette meg az
emberek számára. Viszonzásul csak egyet kíván, azt, hogy mi is szeressiik őt.

Sokan nem ismerik ezt a kívánságot, sokan félreismerik, sokan könnyelműség

ből nem törődnek vele, sokan dacból és kevélységből. A látszólag cél nélkül
élőknek ezek helyett is kell szeretniök, szolgálniok. az Istent. Önmagát, napi
profán munkáját, imáját, szenvedéseit önmegtagadásait felajánlani engesztelé
sül a világ mulasztásaiért, bűneiért - a legmélyebb cél, amely minden egyes
ember számára elérhető, és amely tartalmat ad a legszerényebb, legelrejtettebb
életnek is. (F.)

A "DALOLO MISSZIONARIUS", a "bisztrók apostoláról", az "Isten truba
dúrjáról" - hogy csak egy két jelzőjét említsük Aimé Duval francia jezsuitá
nak - már említést tett a Vigilia. Duval vatya egyénisége, hivatása, pályafu
tása és az eredmények, amelyeket elért, annyira érdekesek és tanulságosak,
hogy érdemes vele-részletesebben foglalkozni. Annál is ilItkább, rnert nem va
lami szerzetes ruhába öltözött gyémánthangú énekesfenomén. reverendába bújt
Gigli, illem is valamiféle gitár-virtuóz feltűnéséről van szó, hanem valóban egy
egyszerű szerzetesről, aki egyszerű hangjával maga-szerezte dalaival meg tudta
tölteni a párisi Gaumont termet és a Sportpalotát, tizenháromezer embert tu
dott összehozni a londoni Albert Hallban.

Aimé Duval - mint a Ma Paroisse círnű kanadai katolíkus la~baJn olvas
suk - Fr-anciaország északkeleti részében a Vogézekben fekvő 6,300 lakósú
Val-d'Ajol községoen született 1918 június 30-án. Édesatyja, Edmond Duotü és
édesanyja Marie-Therése egyszerű földművelők voltak. Aimé kilenc gyermekük
közül az ötödik. A család nagyon szerény aJnyiélJgi körűlmények között élt.
"NagyiapáJmnak szép hangja volt - mondia Duval atya visszaeanl'éke:zJéseib€lIl
- apámnak úgyszintén. Nagyon szegények voltunk, keményen dolgoztunk, de
solkat énekeltünk, rníndenekelőtt régi népdalokat. Itt kaptam kedvet az ének
léshez."

A kedvet nagyapjától és atyjától kapta, de készsége kífeilődéséhez ismét
csaik a szegénysége járult hozzá. Mint gimnazista gyereknek. naponta két és



fél mérföldet kellett megtennie az iskoláig és vissza egy vén, a TÓffiaiak épí
tette országúton, egy erdőn keresztül, A magános gyaloglás unalmát az otthon
tanult dalokkal enyhítette. Mire középiskoláit - krtűnő eredménnyel - befe
jezte, gyakorlott dalos lett a bejáró diákból.

Húsz éves, mikor belép a Jézus Társaságába. A háború miatt azonban már
egy év múlva el kell hagynia a rendházat. Egy mérnölokarí csoport közkatona
jaként Szirtában teliesőt szelgálatot a háború végéig. Utána visszatér a nová
cíátusba, folytatja tanulmányait, Szümídejét Párisban tölti. Bérel egy öreg
gitárt - napi 5 franket fizet érte és azon tanul.

Első dalát pappászentelése éjszakáján szerezte, A szentelés után nyomban
motorkerékpárra kell ülmie, hogy Grenobleból ideiglenes állomáshelyére,
Toulouse-ba hajtson. Egyedül robog az elhagyott éjszakai úton. Mint magános
óráiban szekta: énekelt, A nap boldogsága kicsordul szívéből, önkéntelenül
dalba rnondja el örömét:

Istenem, barátom
ha kézen fogtál
Síromig bátran
veled megyek mostmár.

Toulouse-ban fiat.alok pasztorálásárvral bíztálk meg. Egy a~~ommal egy
csapat leány megkérte, énekeljen nekik valamit. Gondolt egyet, rázendített a
rnaga-költötta kis dalra, és alaposlan meglepődöbt, milkor a lányok zajosan kö
vetelik, hogy énekelJjen még.

A "Seigneur mon Ami" sláger lett. Míkor Toulouse-Iból áthelyezték Dijon
ba, már több dala nyomtatásban forgott közkézen.

Tázsaságbelí sikerei adták főnökeinek a gondolatot, hogy egy olyan terület
misszionálását bízzák rá, amely legtávolabb esik a templomtól és a vallástól,
Ablból a meggondolásból indultak ki: ha van kűlőn Ielkípásztora a rendőmég
nek, a tűzoltóknak, taxisofőröknek, szállodai alkalmazottaknak, az artístáknak,
a mozinak, a rádiónak és televíziónak, rníért ne lehetne a szórakoztatóípar
egyik legfontosabb ágának, a sanzonéneknek. egyáltalán: a bísztrók, a mulató
helyek népének is? Kinevezték a szórakoztatóipar lelkészévé. Ebben a mínö
ségben működik immár nyolcadik esztendeje, Gondozza a mulatóhelyek igen
gyakran nagyon fáradt, megtört és szomorú alkalmazottnlt, megfelel a hozzá ín
tézett kérdésekre, tanácsot, eligazítást nyújt, ha nehéz helyzetbe, zsákutcába
kerül 'közülük valamelyik. Mínthogy ezen az ingoványos területen könmyű ne
héz helyzetbe, lelki válságba keveredni, rengetegen fordulnak hozzá kérdéssel,
tanácskéréssel. Az utóbbi időben már két segítőtárssal kénytelen dolgozni, akik
levelezéseit intézik. Buzgó apostola a rábízott nyájnak, amelyben bizony sok a
felkete bárány. .

Apostolkodásának eszköze az is, hogy fellép: dalait saját gitár kíséretével
szórakozóhelyelcen és hangversenytermekben énekli. Nem volt könmyű eljutnia
odáig, hogy a legnagyobb koncerttermek js nyitva állmák előtte és zsúfolásig
megtelnek. ha fellép. Nem csupán a maga ídegenkedését kellett legyőznie, ha
nem a szórakoztatóhelyek tu'Lajdanosaiét is. A jó urokinak a hajuk ís égnek
állt a vakmerő ötlet hallatára, hogy egy pap kiálljon a rnulatóhely, vagy a
hangversenyterem dobogójára és ősi népdal- vagy a legúj1abb dzsesz-melódiára
olyan szövegeket énekeljen, amelyek nem a szokványos szerelmi ömlengéseket
'tartalmazzák, hanem Isten dícséretét. Még azt se lehet mondaní, hogy índoko
latlan volt ídegenkedésük. Amíre Duval atya vállalkozott, valóban vakmerő

'kis~let, olyan, amely körül a nevetségesség, az eröltetettség, sőt az ízléstelen
ség kudarca leskelődik.

Mégis akadt egy-két "tulaj", aki megkockáztatta a vál~ozást. Duval atya
kiállt a pódíumra, néhány szóval bekonferálta a dalait, aztán elővette gitár
ját és énekelni kezdett, Fergeteges sikert aratott velük míndenütt, A sanzon
jai annyira igazi sanzonok voltak, az énekes egyszerű, fakadó hangj,ából BII1Y
nyi belső tűz sugárzott, hogy a hallgatóság nem tudta magát kivonni hatásuk
alól, nem tudott velük betelni. Szerzőjük olyan gondolatokat. fogalmazott meg,
és hozott felszínre bennük, amelyek a szórakoaní, feledni vágyó ember szíve
legmélyén lappaniganak és amelyek - ha eltorzuhva is - irányHják még a
Ieledést és mamort kereső éjszakai életet is.
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Mondd, Istenem, rnondd, ég Ura,
aki a világot csináltad,
míért csirnáltad éjszakámat
oly hosszan-hosszan-hosszúra ?

Nemsokára külön atrakció lett, a Iegvonzóbb szám a szórakozóhelyek mű

wl"ábaln. A vakmerő vállalkozás annyira sikerűlt, hogy a legelőkelőbb szóra
kozóhelyeIk versenyeztek a pap énekesért. Újabb és újablb dalaival egyre tő

ikéletesebben találta el a hangot, ahogyan a szórakozní \"ágyó embernek érté
keset, magasrendűt kell mondaní, de úgy, hogy ne fárassza, ahogyan fel lehet
emeln! őt, anélkül, hogy elkedvetlenítenénk.

Aimé Duval sonzonjairiak egy része kifejezetten vallásos jellegű. Másik
részük vallásos, de anélkül, hogy egyetlen szó esnék bennük Istenről és bűn

ről. Minden alkotását a francia népdal, vagy a néger spirituálé ihleti.
Dalait röviden, pár szellemes szóval, bevezeti és megmagyarázza. Például

édesapja haláláról és édesanyja vigasztaáásáról szóló dalát így: "Ime egy san
zon, amelyet azért írtam, hogy megpróbáljam rnegvígaszualní előzvegyült édes
anyámat. Hiszen tudj,áJk, ilyenkor senki sem tudja földeríteni az embert, SE

Guy Mollet, se de Gaulle tábornok, sőt maga Napoleon se tudná. Csak Isten
tudja megvigasztalm." Aztán rákezd énekére:

Alom-árusok,
boldogség-kufárok,
édesanyám házát
ille látogassátok,
magá/barn él otthon,
özvegy lett szegény ...

Duval mama, a hetvenöt éves hegyvidéki francia parasztasszony, sOkat sze
repel fia költészetében. O a dalok első hallgatója és ibírálója is. Az énekes pap
néha fél Francíaországot átutazza, hogy elénekelje új alJkotását édesanyjának.
Ami azt megragadja, az a jó, az biztosítja a sikert. Az egyik nagy párísl kon
certhelyiség a Gaumont terem i!gazgatója.,. anti meghívta fellépésre az "énekes
papot", kitalálta, hogy fel kellene hozatni Duval mamát is az előadásra, hadd'
nyugtassa meg jelenlétével a mindig Iárripalázzal küszködő Aimé atyát. Duval
m:a:ma,aíki egyik fia ,vanyájáJn él, kiadta otthon az utasítást: "Vigyázzatok a
nyulaimra" - és, elutazott Párisba. Londonba is elkísérte pap fiát az Albert,
hallJbam. tartott koncertjére. A londoni francia követ segítette ki a repülőgépből

S a koncérten oly méítósággal ült a. lordrmajor párholyában, mínt az öreg ki
rályné.

Eddig tízezer különoöző helyre hívták meg Duval pátert énekelni. Ha csak
eddigi meghívásainak kívánna eleget tenni, hanmíncháróm esztendőre előre

foglalt volna mínden estéje. Kezdetben mmdenhová elment, ahová sZÓiítottáJk.'
Voli úgy, hogy valahol késő este befejezte rnűsorát s nyomban felült motor
keOOkpárjára, hogy másnap este valamelyik másik városban felléphessen. Bele
is betegedett a hajszába. Most már megválogatja helyeit. Csak oda fogad el
meghívást, ahol a lelkek érdekében fontosnak látja fellépni, mint például fi

Peugeot művekben, ahol nernrégíoen háromezer munkás előtt énekelt.
Duval atya számára az éneklés, nem szereplésí alkalom, nem kereseti for

rás, hanem mísszíós tevékenység, Nem előre kikötött díjakért léP fel. Amit ön-o
ként adnak neki, azt se tartja meg magának. Átadja előljáróínak, azok pedig
a rend intézményeinek fenntartására és szegények támogatására fordítják, épp
úgy, mint rengeteg példányban forgó hanglemezeinek jövedelmét is. (Van
olyan lemeze, rnely 500.000 példányiban készült.) Maga megmaradt szegény
szerzetesnek, Assziszi Szent Ferenc az eszményképe. kre a Szent Ference,
aki midőn látta, hogy társai nem értenek meg valamilyen igazságot, lantot
ragadott és énekben mondta el nekik. (Sinkó Ferenc)

BESZELO HAZAK. Hatvany Lajos, a nagytudású irodalomtörténész, aki
egyben \lZ "Nyugat" egyik szerkesztője és a moilern magyar literatúra áldo
zatkész propagátora és mecenása volt, ebben a diszes kötetben összegyűjtötte

azokat az adalékokat és visszaemlékezéseket, amelyek iroilalmi nagyjaink bu-
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dai és pesti lakóhelyei1e és életkörülményeire vonatkoznak. Sajnos, sok regl
írónk (pl. Verseghy, Vasvári) pestbudai lakásáról, tartózkodásáról, hétköznap
jairól rendkívül keveset tudunk. A múlt századtól kezdve a ránkmaradt emlé
kek számosabbak, részletesebbek és megbízhatóbbak, leggazdagabbak természe
tesen a XX. század irodalmi megújulásának vezetőiről és résztvevőiről szóló
memoárok és miUőrajzok.

Hatvany Lajos és a kötet többi szerzője megszólaltatták Budapest néhány
tucat házát. Es a házak beszélni,vallaní kezdtek. Egy belvárosi épület azt
mondja el, falai között tanult Dayka, mint kispap. Egy öreg budai ház arról
emlékezik, egyik szobájában halt meg Szindbád, Nagybotos Viola és Rezeda
Kázmér életreálmodója, Krúdy Gyula. Egy ház "a város peremén", vasúti sí
nek közelében, arról a sok boldogtalanságról tanúskodik, amelyben lakójának,_
József Attilának része volt. A mai olvasó irodalmunkat is és fővárosunkat

ís jobban megismeri és megszereti, ha belemerül ebbe a könyvbe.
De a könyv nemcsak a jelennek készült, hanem a jövőnek is, az utánunk

következő nemzedékeknek. Hiszen száz vagy kétszáz év múlva talán nem
lesznek meg azok a házak, amelyekben Vajda vagy Babits lakott, és nem
lesznek meg azok az utcák, amelyeknek kövezetét Reviczky vagy Ambrus
Zoltán taposta. De utódaink ebből a könyvből (és a többi hasonló jellegű do
kumentációs munkából) valamelyes képet tudnak majd alkotni maguknak ar
ról, hol és hogyan élt, milyen körülmények között alkotott egy-egy nagy ma
gyar író, milyen volt az a környezet, amelyben egy-egy remekmű megfogam-
zott a művész lelkében. .

A cikkek tekintélyes részét a kötetet összeállító Hatvany Lajos írta.
(Petőfi, Arany, Jókai, Gyulai, Ambrus, Kaffka, Ady, stb. lakásai.) Még csöpp
nyi terjedelmű tanulmányocskái is az tuoatott esszéistát mutatják be, és iga
zolják Somlyó Zoltánnak a "Nyitott könyv"-ben írott, reávonatkozó szavait:
"Magyar betúért tűzbe menni kész, szívét s agyát új ,hangoknak kitáró, nyu
gati szélben bátor -tengerész", ki "hogyha tollhoz nyúl, a szava ékes".

Hatvany Petőfi életének legalaposabb ismerője. Evtizedekkel ezelőtt már
eljegyezte magát Petőfi életútjának tanulmányozásával, a tű-es évek végén
jelent meg "Feleségek felesége" c. könyve JÚliáról. A második világháború
előtt és alatt, mint száműzött, Oxfordban tovább folytatta a Petőfire vonatkozó
anyaggyűjtést, és így született meg a legátfogóbb Petőfi-monográfia, az ötkö
tetes "Igy élt Petőfi". E kötetben is Hatvany írt Petőfi pesti éveiről, politíkai
és exisztenciális küzdelmeiről, Júlia iránti szerelméről, baráti ,köréről és sze
mélyi surlódásairól. Egy Hatvany átuü [elelenenitett. történet éles fényt vet
Petőfi tiszta egyéniségére, erkölcsiségére. Egy vidéki rokon jön fel Petőfiékhez

látogatóba Pestre. Sándor még alszik, Júlia fogadja a vendéget, aki egy kosár
falusi elemázsiát hoz a fiataloknak. Júlia gyorsan eldugja az élés kamrába a
csomagot, nehogy Sándor tudomást szerezzen az ajándékról, mert ő soha, sen
kitől, még rokontól vagy baráttól sem fogad el semmit. - Derűt keltő a Jó
kaí-Laborfalvi házaspár "lakásviszonyainak" leírása. Jókai is, első felesége
is nagy állatbarát volt, kutyák, macskák, madarak, sőt még kismalac is fut
kározott a szobákban, ahol állandó zsúfoltság és bizony rendetlenség honolt.
A házaspárnak szép jövedelme volt, de a nyílt$zívű, jólelkű, minden bajbaju
totton segíteni akaró Jókai fúnek-fána,k váltókat írt alá. Róza asszony sem
tudott bánni a pénzzel, és így gyakran nehezedtek >rájuk anyagi gondok. 
Hatvany mint egyetemi hallgató Gyulai Pál tanítványa és titkára volt, a nagy
kritikus életének alkonyát szeretettel, melegséggel idézi fel. - Az Ady-fejezet
is Hatvany műve, hiszen Ady életsorsának egyik legközelebbi tanúja ő volt.
Szívetszorítáan írja le azt a látogatást, amelyet az 1918-as őszirózsás forra
dalomkormányküldöttsége tett a haldokló, testben-lélekben megtört Adynál.

Hatvany írásai mellett elsősorban Komlós Aladárnak a századvég és szá
zadforduló költőiről (Vajda, Reviczky, Kiss József) szóló adatgazdag, de az élve
zetességet sem nélkülöző írásait kell kiemelnünk. Belia Gy,örgy írásai szak
szerűek, de szárazak. Füsi József Szabó Dezső-cikkének novellisztikus befejezé
se teljesen feleslegesnek tűnik előttünk. Stella Adorján Molnár Ferenc szipor
kázóan szellemes lényét, Kellér Andor Szomory extravaganciáit és Szép Ernő

kedves egyéniségét jól érzékelteti. Megrázó Kosztolányi Dezsőnek Osvát Ernő
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(Dévényi Iván)

Oh Pest, óh ismert,
Csúnya, heves, szomorú vackok,
Oh uccák, uccák,
Be szépek és be újak vagytok.

utolsó napjairól szóló írása, értékesek Kosztolányiné, Tóth Eszter dr. Móricz
Virág, Somlyó György emlékezései nagy hozzátartozóikról. '

A könyv megemlékezik a XIX. század irodalmiszalonjairól, valamint a
XX. század nagyjelentőségű irodalmi kávéházai.ról (New York, Hadik, Bucsin
s2fky, Philadelphia, stb.), amelyeknek olyan nagy szerepük volt az írók közötti
érintkezésben. Gink Károly felvételei kiválóak, egyikről-másikról (Nagy Lajos
íróasztala, Radnóti Miklós szobája) kedvünk lenne bővebben szólani. A század
elején volt néhány nagyszerű iotoaraius (Székely Aladár, Rónai Dénes), akik
szoros kapcsolatban állottak a kortárs írókkal, képzőmúvészekkel. Gink az ő

példájukat kívánja úgylátszik követni, és ezért minden elismerés megilleti őt.

A Bibliotheca kiadó által 1957-ben kiadot t könyv végére érve, Ady szavai
jutnak eszükbe:

SZENT IMRE FOGArDALMANAK SZINHELYE. A veszprémi vár szímeí
ben megújult barolokleple alatt rejtőző evezredes emlékek egy több mínt ezer
éves új értékkel gvarapodtak a közelmúltban. Szó esett már az Új Ember ha
sábjain az 1957. évi veszprémvári ásatásokról, amelyek a székesegyház északi
oldalán, a szcmínáríum kis kertjében napfényre hozták Veszpremnek a Gizella
kápolna mallett legszebb árpádkori művészetí emléket, a XIII. századi Szent
\iy'Örgy kápolna maradványait, Pontosan úgy, ahogy Nagy Lajos királyunk
1358..,baJlll kelt adománylevele erről a kápolnáról írja: "Faragott kövekből gyö
nyörűen épült és csodaszépen volt kifestve." Persze ennek a sokszázados szép
ségnek csak a töredékeit láthatjuk viszont az ásatásaik eredményeként: a ká
polna faragott kövekből készült lábazatát és a falmaradványokon az egykori
falfestmények foltjadt. Egymásután kerültek elő akápolll1a belső berendezésé
nek rnaradványaít, a Mátyás király kortársa, Vetési püspök által a kápolná
ban állított Krísztus Teste oltár vörös márvány töredékei, a magyar rene
szánsznak elég gyéren található, éppen ezért értékes remek faragványaí, Okle
veleink adatait, eddigi helytörténeti ismereteinket ki,egészítő,.meglepő lelete
az ásatásoknak Vetési Albert püspök vörös márványba faragott szarkoíágja,
címere és sírfelirata. Hogya nagy püspök nemcsak oltárt állított a Szent
György kápolnába, de ide is temetkezett, eddig nem tudtuk. Azt vászont tudtuk,
hogy Vetési kedves embere volt Mátyás k.lrályriak. S ezt most megerosíti sír
felíratának egyik som: "ALBERTUS .. ,. REGI MATHIE ACCEPTISSIMUS .•."

Az 1957. évi veszprémvári ásatásoknak azonban - jog,gal mondhatjuk ...:..
korszakos eredménye: már befejezés előtt állott a XIII. századi, igazabban ta
lán XIV. század eleji Szerit György kápolnának feltárása, amikor annak fam
gott ikő lábazata alatt az ásatásokat vezető Hold Imréné muzeolókus rábukkant
egy korábbi, teljesen azonos nagyságú körkápolna alapjeíea. Míg a felső, XIII.
századi nyolcszögletes kápolna a székesegyházzal páchuzernosaa, tehát kelet
északi irányban fekszik, addig az alatta talált kerek kápolna pontosan kele
telt. Annak bizonyságául, hogy építésekor még nem állott a székesegyház. Igy
került napvilágra ebben az alsó, kerek kápolnában Veszprémnek a honfoglalás
előtt épült legrégibb, IX. századi szentélye, a Szent Imre legenda eredeti Szent
György egybáza, Szent Imre fogadalrnának színhelye. Korábbi ez a Géza feje
delem idejében épült, a pannonhalmi alapítólevélben már' 1002-ben említett
első veszprémi székesegyriáznál, a Szent Mihály egyháznál és 1020 táj án, amí
kor Szent Imre benne fogadaimát teszi s amikor már készen állott Gizella ki
rályné új bazilíkája, ez a Szent György egyház a legenda szavad szerínt már
"nagyrégi és feletti megavult" volt.

A Szerit Imre legendát mínden valószínűség szerint 1130 körül Fulco ven
dégdiák írta. Először Kálmán ki1rály öccsénél. Almosnál diálkos:kodott, később ,
Szeráfiri esztergomi érsek szolgálatában állt, majd egymásután öt veszprémi
püspök irodájában dolgozott és 1l46-ban a veszprémi püspökök szentendreí
kúriájában végrendelkezett. Szerit Imre legendájában olvassuk: "Történt egy
éjjel, hogy (Imre herceg) imádkozni titkon, csak egy szolgája kíséretében ama
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nagyrégi és felette megavult egyházba mene, amely Veszprém városában Krisz
tus legdrágább vértanuja, Gyöngy tiszteletére van építve ..."

A török idők százados rombolásainak porrelhője úgy eRepte a Szent Gyfu'gy
kapolma emlékét, hogy a helyére nézve is téves nézetek lettek általánossá.
Szerit Imre fogadalmának színhelyét nem a most feltárt Szerit György kápol
nában, hanem a székesegyház alternplomában kereste a XVIII. századi téves
hagyomány, azt tartva, hogy az altemplom egykor Szerit Gyöngy tiszteletére
vólt szemtelve. Ennek a napjainkig tartó téves véleménynek kíalakulásában
közrejátszott az a tény, hogy 1369-től ott találjuk az alternplomban Szerit Imre
oltárát, és előmozdította ezt a hiedelmet az is, Ihogy az altemplom és annak fő

oltára Szűz Máría tiszteletére volt szentelve. Már pedig - arniről legendája
nem tud - egy későbbi hagyomány szerínt Szent Imre fogadalmát a Szerit Szűz
képe előtt tette.

Ezzel szemben a tényez: 1304-től kezdve egész sor oklevelünk van, ame
lyeik az altemplomot emlttík, de soha más néven nem nevezik, mirnt "cripta"
vagy "cripta beate Marie Virginis". A Szent György kápolnát viszont nevén ne
vezik okleveleink és kétségtelenné teszik, hogy nem Iehet azonos az altemp
lommal, mert a kápolnáról szóló 9 oklevelürik egybehangzóan azt mondia, hogy
a Szerit György kápolna a székesegyház oldalán, még pedig az északi oldalán
állott, ott, ahol most az ásatás azt feltárta, Megdönti egyébként a XVIII. szá
zadi téves bagyományt ez az egyetlen lényeges meggondolás is: a legenda sze...
rirnt Szerit Imre fogadalmát Szent György vértanúnak ódon és nagyon régi,
vagy amint Tormay Cecil szepen fordítja Kis magyar legendáriumában a "ve
tustissirna et antíquíssíma't-át: "nagyrégi és felette megavult" egyházában tette.
Az 1007-ben született Szerit Imre fogadalmát - Vgy mondják - 13-14 éves
korában, tehát 1020 táján tette. Már pedig ekkor biztosan készen állott a te
metkező helynek szánt altemplomával együtt Gizella királyné vadonatúj já ép,í
tett bazilikája. Hogyan lehet ebben keresni a "nagyrégi és felette megavult"
Szent György egyházat ?

S hogy Szerit Imre nem a székesegyház altemplomában, hanern a most
feltárt alsó, IX. századi Szent György kápolnábaal tette fogadalrnát, erre ta
núbízonyságursk egy, a XVIII. századi íroknál sokkal autentikusabb, mert kő

zépkorí, XV. századi okirat. Vetési püspök, aki mínt említettük, "élő márvány
ból" oltárt állított a Szent Gy'Öl'gy kápolnában, a 'kápolna részére búcsút kér a
pápától. II. Pius pápa teljesíti Vetési kérését és 1463. jún. 30-00 kelt bullájával
búcsút engedélyez "Szent György vértanúnak a veszprémi Szent Mihályról ne
vezett székesegyház mellett álló nagy kápolnájának, íahol - amint ezt Albert
veszprémi püspök, Mátyás Magyarország királyának követe Imondja - Boldog.
Imre isteni Bugalatra örök tisztaságat fogadott."

A Szent Imre legendének ez a rnost feltárt ősrégi Szerit Gy(iI'lgy egyháza
mínden valószínűség szerint 1276...ban Csák Péterek dúlásának esett áldozatul
s a székesegyház szentélyéveí, altemplomával és a Gizella kápohnával együtt
épült újjá a XIV. század elején. Most előkerült maradványai nemcsak Vesz
prémnek legnagyobb történelmi értéke, de országos viszonylatban is egyik leg
régibb emléküll1lk. A honfoglalást közvétlenül megelőző fmnik-szláv kor hagya
téka a IX. századból, egykorú a nyitrai Szent Emmerám egyházzal és a Zobor
hegyi Hypolit apátsággal, a zalavári három templommal, a balatonlellei Szerit
Kelemen bazlltkával, Somlóvásázhely (Tomawa) Szent Rupert egyházával és a
csak említésből ismert pécsi és savariai templomépftkezésekkel. A honfoglalás
előtti és utáni idők kultusz-folytonosságának a püspöki székhelyek közül egye
dül Veszprémben fellelhető bizonyítéka, egyben aliapja és magyarázata Vesz
prém, nagy történelmi ktváltságának, hazánkban első és legrégibb püspök
ségének.

Hisszük, hogy városunknak ez a most napfényre került nagy történelmi
értéke rnielőbb méltó keretben a városnéző ezreik számára is hozzáférhető lesz.

(Gutheil Jenő)

A JAPAN KATOLICIZMUS napi eseményeiről, megnyilatkozásairól eléggé
gyakran adnak hírt a különböző katolikus sajtótudósitók és lapok. Szellemi
életiikről azonban keveset tudunk. Pedig kitűnő, érdekes íróik is vannak. Ira-
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.da~muk multjáró~ és jelenérő~ közö~ összefogla~ó tanu~mányt az Informations
Catholiques Internationa~es.

A japán katolikus irodalomnak tiszte~etreméltómúltja van. Az egyház egyik
nagy szentje és ~egnagyobb hithir.detője, Xavéri Szent Ferenc vo~t e~ő ösztön
zője és munkása.

Mikor 1549-ben Nagaszakiban p.artra lépett, a szigetország lelki, sze~~emi

pusztaság vo~t. Egy hosszú polgárháború, mely előzőleg zajlott le, megrendí
tette a nép hitét a budhizmusban és a sintoizmusban. Az e~ő hirdetők hama
rosan hatalmas sikereket értek el. A nép szomjasan, mohón itta az evangé~ium

szavait. Azt kapta bennük, amit a budhizmusban és a sintóban né~külözött: a
mélységet és világosságot. Az ázsiai ~élekrő~ sokszor mondják, hogy természe
ténét fogva misztikus hajlamú. Nos, a japán pé~da azt bizonyítja, hogy szom
jazza a rációt, az értekm józanságát. Néhány esztendő alatt az akkor két mil
liót kitevő japán népbő~ hétszázezren vették fe~ a keresztséget.

Az egyre szaporodó katolikus társadawmnak iroda~mat is kellett adni. Az
e~ő japán katolikus könyvek írói a XVI-XVII. századi európai hittérítők,

jezsuiták. De csakhamar feltűnnek mellettük a benszülött japán tol~forgatók is.
A hitigazságok magyarázata, a szentek é~ete e könyvek központi tárgya. De
megjelennek - mesefordítások is.

A japán irodalom sajátságos stilizáltságával arisztokratikus je~legű volt
addig is, akkor is és az a legmodernebb időkig. A XVI. és XVII. század japán
katolikus iroda~ma népi je~legű. Mikor a modern japán irodawm a maga for
rásait és eWzményeit keresi, a XVI. századi japán katolicizmushoz kelt vissza
nyú~nia. Ott ta~á~ja meg azokat a kifejezési formákat, amelyek révén köze
kbb kerülhet az egyetemes kultúrához.

Az első korszak legfontosabb könyve a "Keresztény tanítás", afféle átme
net katekizmus és prédikációs gyűjtemény között, 1591-benje~entmeg eWször
Nagaszaki környékén, latin betűkkel. De csakhamar, majdnem ugyanabban az
időben, kiadták japán betűkkel is. Az irodaWmtörténészek véleménye, hogy
Xavéri Szent Ferenc prédikációinak kivonata. A szent figyelmét a Maláji fél
szigeten hívta fe~ a világ szélén fekvő szigetországra egy Yajiro nevű japán.
O tanította meg Xavérit japánu~ írni és beszé~ni. A szent egyik eLső dolga voU,
magyarázatokat írni japán nyelven a tízparancsolathoz és a hiszekegyhez.

Az e~ő bennszülött álta~ írt japán katoLikus könyv 1605-ben jelent meg
Kyotoban, Japán akkori fővárosában. Címe: "Myotei beszélgetései". Szerzője a
buddhista papból jezsuitává lett japán, keresztény nevén: Fábián testvér.. A
könyv a pogány Myosho és a keresztény Yutei párbeszéde. Három kötetben
jelent meg. Kettő maradt fenn belőle. A keresztény Yutei támadja a konfucia
nizmúst és a sintoizmust, bár elismeri, hogy azok erkölcsi e~vei jó alapot szct
gáltatnak a magasabbrendű és tisztultabb keresztényerkölcsiséghez.

Ugyanez a Fábián testvér írta meg a "Heike család történetét". Tulajdon
képp az európai misszionáriusok számára késziiit kézikönyv. A cé~ját alcíme
fejezi ki: "Azoknak, akik meg akarják ismerni Japán nyelvét és történetét,
ez a könyv igen megkönnyíti azt." EWszavában is ezt hangoztatja: "Azoknak,
akik a J6 Hírt közölni akarják a japánokka~, meg kell ismerniök e nép szo
kásait és nyelvét."

A negyedik jelentős japán katolikus könyv ebbő~ a korból a "Kinku Shu",
a japán közmondások betűrendbe szedett gyűjteménye. Kézikönyv ez is pre
dikáM papok számára, hogy az evangélium igazságait tömören, röviden tudják
magyarázni, közelebb hozni hiveik gondolatvilágához.

A nagy japá.ni keresztényüldözés vihara elpusztította Xavéri Szent Ferenc
szépen zsendülő vetését. Néhány családba visszahúz6dva maradt meg a kato
licizmus lappang6 szikrája. Japán lezárta kapuit az európaiak eWtt, csak azok
a ho~landusok léphettek partra Nagaszakiban, akik haj~and6k vo~tak alávetni
magukat amegalázó szertartásnak: rátapostak a földre dobott keresztre vagy
Mária-képre.

Az elzárt kapuk 1870-ben nyíltak meg újból. A kilencven millióra szaporo
dott nép körében azóta mindössze 220 ezerre tudta növelni hívei számát a ka
tolicizmus. Japán nekivágott a nagy kisérletnek: átvenni a [enér faj civilízá
cióját, technikai tudását, kultúráját a kereszténysége né~kül.
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Az új történelmi szakaszban az első japán író, aki a ke-reszténységgel fog...
.lalkozik - pogány: Ryunosuke Akutagava. 1892-ben született Tokióban. Meg
ismerkedett az európai irodalommal, Beaudelaire és France lettek kedvenc ol
voományai. Először inkább irodalmi szándékokkal, Urai és romantikus hatások
kedvéért nyúlt az első japán keresztények életéhez. A témakeresés közben
azonban szükségképpen rá kellett bukkannia Krisztusra. Nem tudta többé ki
vonni magát hatása alól tragikus haláláig. Meg nem tért, Krisztusban az em
bert látta. "Rashomon" cimű múvét, mely megfilmesítve Európában díjat is
nyert, az ember Krisztusról írta, amilyennek ő látta.

A másik modern japán író, aki közelebbről megismerkedett a keresztény
séggel, Rofu Miki, a neves költő, tovább jutott az úton. Először az európai
hedonizmus filozófiájával kacérkodott. De az nem nyujtott számára megnyug
vást és boldogságot. Tovább keresett és eljutott a katoliciz-musig. Trappista
kolostorba lépett.

A második világháború után sorra jelennek meg az új katolikus írók. Méll'
pedig olyan alkotásokkal, amelyek az egész japán olvasóköz6nségre mély, nem
egyszer megrázó hatást tudnak gyakorolni.

Ilyen Sumie Tanaka önéletrajzi könyve: "In hac lacrimarum valle" (Ebben
a siralomvölgyben). Sumie Tanaka asszony rádió- és televíziós dramaturg. A
ke'l'eszténységgel korán megismerkedett, a katolicizmussal csak később, mikor
tanárnő lett a Sacré Coeur-ben, A szentmise itt, a Sacré Coeur kápolnájában
rázta meg lelke mélyéig. Még sokáig nem keresztelkedik meg, de rálép a ke
,gyelem útjára. Az keresztút lesz számára! Férjhez megy, gyermeke születik. A
kicsike súlyos beteg, állandó fejfájás gyötri. Az anyai szív viadalra száll érte
a betegséggel és a - gondviseléssel. Osi japán varázsigékkel és .modern orvos
ságokkal kísérletezik. Semmi sem segít. Szenved a gyermek és vele együtt az
anya. A szenvedés közben gondolkozik, elmélkedik, kutatja az emberi gyötre
lem értelmét, tanulja a kereszténységet. S átéli azt, ami annyi' keresztény
szívét hasítja ketté. Rádöbben, hogy a szenvedés Isten ajándéka, a kegyelem
eszköze. De ugyanakkor nem tud belenyugodni, hogy az ártatlan szenved, a
gyermek hozza meg a legsúlyosabb áldozatot, hogy az anya megkapja az Isten
kegyelmét. A gyermek meghal, az anya megérik a keresztségre. A bátor önval
lomás mély hatást gyakorolt a japán olvasóközönségre.

A háború után a japán irodalmi életbe oly számban törtek be a nófrók,
-mint addig még soha. Igazi tehetség köztük Sumie Tanaka mellett: Ayka Sono.
1931-ben született. ~eresztény iskolákban nevelkedett, de csak tizenöt esztendős

korában keresztelkedett meg. Nem hirtelen megtéréseredményeként lett ka
tolikus, hanem bizonyos fejlődés után. Nyiladozó értelmével lassan rádöbbent,
hogya katolikus hit magasabbrendű,mint az ősi japán hiedelmek világa.
. Elbeszéléseinek, drámai műveinek tárgya rendszerint nem közvetlenül val
lásos jéllegű, de mindegyiken átsugárzik a keresztény erkölcs magasabbrendű
ségében vetett hite. Legismertebb drámai alkotása: "A lélek visszatérése ,a vi
lágba", a legkényesebb japán témához: a hazáért elszenvedett hősi halál prob
Zé:májához nyúl finoman, éle merészen.

A fiatal japán katolikus írók között sajátos egyéniség Shuzaku Endo. 1923
ban született. A második világháborút annyi bajtársával együtt ő is végigszen
»edte. A háború után elkerült Franciaországba, Lyonba. Két súlyos élményt
adott számára franciaországi tartózkodása. Atélte a fehérek között a színes em
ber gátlásokkal, aZacsonyabbrendűségiérzésekket teli életét. Ezt a gyötrődést

-írja meg "Sárga emberek" című művében, mely otthon az Akutagaváról neve
zett irodalmi díjat szerzi meg számára.

Másik mély élménye - a keresztény középkor. Mint annyi japán értelmi
ségi, ő is újra és újra feltette magában a kérdést: mi a forrása a fehér ember
kultúrateremtő erejének. A középkori nagyszerű dó.mok előtt döbbent rá, hogy
ez a hatalmas kultúra a keresztény hit mélységeiben gyökerezik. Azóta, hogy
visszatért hazájába, ezt a kultúratermő hitet sugározza műveiben.

Mély benyomást keltett a japán olvasókban Thokuji Shi.mojama egyetemi
tanár, orvos-pszichiater könyve: "A boldogság feltételei". Shi.mojama 1919-ben
született. A háború után megjá.rta ő is Európát, itt végezte el orvosi tanulmá
nyait. 1950-ben tért vissza Tokióba s az ottani jezsuita alapítású egyetemen
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működik. Könyvében azt a bizcmytalanságot és féLeLmet veszi bonckés alá.,.
mely Japánban még jobban hataLmába kerítette sok gondoLkodó ember szívét
és eLméjét, mint a világ más részein. "Korunkban mindenki szivében ott lap
pang a félelem, és nyugtalanul kérdezzük agyunkban: vajon holnap is .süt-e
még a nap?" Meggyőző erővel tud rámutatni arra, hogy a kor minden szen
vedése végső fokon az emberi lélek tisztulásához vezet.

Nem volna teljes a [elsorolás, .ha nem említenénk Takashi Nagaya kato
likus orvos emLékiratait, aki végigélte Nagaszaki rettenetes napját, mikor fel
robbant felette az atombomba. A könyv azok közé az írások közé tartozik,
amelyek megrázták a japán közvéleményt.

A XVI. és XVII. század japán katolikusainak éLetéről szóL a "Bronz Krisz
tus" című film, metuet most adnak a francia filmszínházak. A film Yoshio
Magayo japán író hascmló című könyve alapján készült.

Erdekes egyénisége a japán katolikus irodalomnak Candeau atya.. Baszk
földön született, mint az első európai, aki japán nyelven írt: Xavéri Szent Fe
renc. Misszionáriusként kerüLt Japánba. Könnyed humora, jóízű stilusa nem
csak a katolikusok figyeImét keltette fel, hanem az egész japán oLvasóközön
ségét is. Korai halála - 1956-ban - komoly veszteség az európai kultúra köz
vetítése szempontjából a távolkeleti világban.

A Szentírás teljes japán fordítását eddig nem tudták elvégezni a sziqet
ország katolikusai. Megelőzték őket benne a protestánsok. De a hiány pótlása
folyamatban van. Hosszabb ideje munkálkodnak rajta teológusok és írók. Egyes
részeit 1950-ben kiadták. Mostanábon várható ,a teljes szentírás megjelenése.

(s-ó)

• Felelős kiadó: Saád Béla
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