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AZ ÚJ KETNYELVŰ SZERTARTASKÖNYV-TERVEZET JVIASODIK RE
SZE. A Vigilia 1957. novemberi számában híIrt adtunk arról, hogy az 1957. au
gusztus 21-23. közott a budapesti Központi Papnevelő Intézet falaí között
tartott Országos Liturgikus Konferencián dr. Gigler Károlyelőterjesztette"A
latin-magyar Collectio Rituum tervezetét", azaz a kétnyelvű rituálé I. részét,
amely az eddigi esztergomi rituálé első, a szentségekkel és néhány szemtelmény
nyel foglalkozó részét tartalmazza. Most örömmel ismertetjük meg olvasóinkat
az ülusztr ís szerző által 1958~ban összeállított II. résszel, mely "De benedicti
onibus" címen az áldásokat foglalja magában az esztergomi rituálé II. része és
Appendixe alapján, a Rituale Romanum 1952-es tiprkus kiadását is (Tit. IX.)
rnesszemenően figyelembe véve.

Formailag a tervezet az első részhez hasonlóan a zsoltárokat Sík Sándor
1955-ben megjelent új fordításában közli, míg az újszövetségi szentírási helye
ket a Békés-Dalos-féle 1955-ös fordítás alapján hozza. A fordítás szöveghez
alkalmazkodó, érthető, magyaros és modern irodalmi nyelvű.

Az áldás - rnint tudjuk - a szentelmények egyik jelentős csoportj ához
tartozik, szoros értelemben véve ima, mellyel a püspök vagy a pap az Egyház
nevében Isten kegyelmét kéri a megáldott személyekre. vagy azokra, akik a
megáldott tárgyakat használni fogják. Az áldás kétféle: 1. 'könyörgő (invokatív),
rnely személyeket vagy tárgyakat Isten oltalma alá helyez; 2. szentelő, kon
szekráló (Ikonstitutív), mely személyeket vagy tárgyakat a profán használattól
elvon s teljesen az Isten szolgálatára rendel.

Az első fejezet tartalmazza az általános szabályokat. Áldást általában fel
szenteH pap adhat; érvénytelen az áldás, ha nem az Egyház által előírt for
mulát használják; az áldásban elsősorban 'katolikusok, a hittanulók és - ha
nincs egyházi tilalom - az akatolikusok is részesülhetnek a hit világossá
gának, vagy ezzel együtt a test egészségének elnyerése céljából. A mísén kí
vüli áldásoknál a pap öltözete: karing és megfelelő színü stóla. Az áldást min
dig állva adja, födetlen fővel. Amikor a hívek többen vannak, az áldást na
gyobb ünnepélyességgel lehet adni: elején és végén ének, szeutirási olvasmány,
rövid beszéd, zsoltár, litánia vagy megfelelő könyörgés kíséretében.

A második fejezet a vízszentclést ; a harmadik pedig azokat az áldásokat
hozza, melyokkel az egyházi év folyamán találkozunk: a nép meghintése szen
teltvízzel. borszentelés Szent Júnoskor, a vízkeresztr víz. arany, törnjén és mirha,
kréta és házszentelés, gyertyamegáldás Balázs napkor, húsvéti időben ház- és
ételszentelés, Nagyboldogasszonykor fűszentelés.

A személyek megáldásának szcrtartásait tartalmazza a negyedik fejezet:
papi áldás, pápai áldás a hívekre lelkigyakorlat végén, áldás ereklyével, az
induló és érkező zarándokok rncgáldásu, az édesanya megáldása szülés előtt és
után, áldás házassági jubileumkor, a gyermekek megáldás! formulái.

Az ötödik fejezetben az állatok megáldást szövegeit olvashatjuk: külön
böző jószágok és igavonó állatok, ló, beteg állat, szárnyas és méh.

A házak és helyek benedikcióját a hatodik fejezet tartalmazza: alapkőle

tétel. szcmináríum, ház, nászszoba, iskola, könyvtár, levéltár, könyvkiadó,
nyomda, mészégetö kemence. érc-, tégla- vagy cserépégető kemence, legelő,

szántó, csűr, malom, gyümölcsösök és szőlők, istálló megáldása és árvíz el
leni áldás.

A különféle ételek és italok megáldasi szertartásaí alkotják a hetedik fe
[ezetet: kenyér, gyümölcs. szőlő, orvosság. bármilyen étel, ital az állatok szá
mára só és zab, valamint a vetések megáldása.

A legterjedelmesebb nyolcadik fejezet a szent, istentiszteleti célokra szol
gáló dolgok megáldását foglalja magában: templom alapkőletétele, templom,
illetve kápolnarnegáldás, templom rekonciliációja, házikápolna megáldása, te
mető benedíkciója és rckonciliációja, harang, orgona, cibórium. monstrancía,
terítő, gyertyatartó, pal.la, korporálé, erek.lyetar-tó, szerit olajokat tartalmazó
edény, kereszt, kép, keresztúti stációk. a Fájdalmas Anya stációi, rózsafűzér,

gyertya, egyházi ruhák, reverenda, körmenett zászló.
Az utolsó kílencedík fejezet azoknak a dolgoknak megáldását foglalja ma-
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gáoan, melyek az ernber használatára szolgálnak: harang, hid, kocsi, vasút,
hajó, repülőgép, forrás, kút, tűz, tűzoltószer, távírda, áramfejlesztő erőmű,

hegymászó felszerelés és "benedictio ad omnia": e formulát azoknak a dolgok
nak megáldásánál lehet alkalmazni, melyeknek nincs a rituáléban saját áldás
szövegük.

Izelítőűl álljon itt a következő három könyörgés magyar fordításban:
A méhek megáldása: "Mindenható Urtsten, az eget és a földet, s rajta és

benne az állatokat te alkottad az ember javára. Te parancsoltad, hogy az Egy
ház szolgái méhviaszból készült gyertyát gyujtsanak a templomban, amidőn

a szent szelgálatot végzik, bemutatják és magukhoz veszik Fiad, Jézus Krísz
tus szentséges testét és vérét. Szálljon le szent áldásod ezekre a méhekre és
méhkasokra, Sokasodjanak, mézet hordjanak és maradjanak mentve mínden
bajtól. Munkájuk gyümölcse szelgáljon a Te, szent Fiad, a Szeritlélek és a Bol
dogságos Szűz Mária tiszteletére".

A gyógyszer megáldása: "Istenünk, csodálatosan teremtetted és még cso
dálatosabban újítottad meg az embert. Amidőn halandó testét betegség sújt
ja, sokféle gyógyszerrel sietsz segítségére. Hallgass kegyesen kérésünkre és
áraszd a rnennyböl áldásodat erre a gyógyszcrre, hogy a beteg testének és lel
kének egészségére szolgáljon."

A repülőgép megáldása: "Magadért alkottál mindent, Istenünk és a termé
szet valamennyi erőit az ember használatára szántad. Kérünk, áldd meg ezt a
repülőgépet. Szolgáljon arra, hogy egyre mcsszebb terjessze neved dicséretét és
dicsőségét, baj és veszedelem nélkül egyre gyorsabban szállítsa az ember ja
vait. Ebressze mennyországod vágyát híveidben, akik benne a magasba száll
nak."

A német elgondolást dr. Wagner János, a trieri Iiturgi'kus intézet igazga
tójának jóvoltából is figyelembe vevő 137 oldalas tervezet pontosan 100 bene
dikciót tartalmaz. 10 ezek közül csak latinul végezhető, mert benső egyházi
dolgok rnegáldási formuláit foglalja magában: szemínáríum megáldása, temp
lom és temető rekonciliációja (igen ritkán végzett szertartások), valamint bi
zonyos szerit tárgyak benedíkálása: terítő, gyertyatartó, palla, korporálé, erek
lyetartó, szent olajat tartalmazó edény, egyházi ruhák benedikálása.

Szrvből kívánjuk, hogy papjaink az Apostoli Szeritszék engedélye alapján
míelőbb a kétnyelvű rituáléból végezhessék az áldásokat és így közelebb tud
ják hívő magyar népünketvínní a bennük rejlő mélységek megértéséhez és
átéléséhez. (Kov,ách Zoltán)

A SZERETET ILLEMTANA. Két levél is érkezett hozzá'nk moiStanában
aggódó szülőktől. Mindkettő arra kér tanácsot: hogyan lehetne megértetni a
minden szépre-jora oly fogékony ifjúsággal a modor, az illem jelentőségét?

Rádióban, s,ajtóban, tanári komferenciákon is gyakran esik szó a nagyobb iL
lerntudás és illemgyakorlás szükségességéről. Az idősebb nemzedék fejet csó
vál, megbotránkozva hallgatja a fiatalok mai beszédmódját, és nézi öltözködé
sét, viselkedését. Elfelejti, hogy amióta vilá<g a világ, mindig volt, aki a fiava
lak viselkedésével szemben azt hajto,gatta: "Szörnyű és rettenetes, a mi időnk

gen nem igy volt I"
Viszont az az ifjúság, amely olyan lelkesen kívánja a mást, az újat, a [or

mák elvetését, nem veszi észre, hogy az, amit mint vivmányt ünnepel, és ami
ről le nem mondana a világ minden kincséért sem, az tulajdonkt'ppen reactio.
Reactio arra a sok "kell"-re és "nem szabad'r-ra, amellyel - bizony nagyon
sokszor feleslegesen - keserítették kisgyerekek fiatal é~9tét. Egy nap szdzszor
köszönni ugyanannak a néninek, bemutatkozni, meghajolni, "illede/tmeiSen"
megvallani, hogy kit szeret jo'bballt, a papát vagy a mamát, stb. - jaj de sok
keserűség fűződik mindezekhez / Sokkal jobb most, amikCYr az ember röviden
odavágja: "Csókolom" ésa dolog el van intézve. Ez már olijam. vívmány,
a.melyhez feltétlenül ragaszkodni kell. Hiszen egy idő múlva a na,gyma~k

belátják, hogy úgyis hiába harcolnak bizonyos modor (szerintük modortalanság)
ellen, .viszont az ifjúságban is derengeni kezd valami belátás, hogy amit ők el
akarnak vetni, nem is csak amolyan üres forma, hanem bizony nagyon sok
szor értékes belső tartalom kifejeződése. Mind ,a két részről történik egy I.é:-
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pes egymás feLé. Főleg ha közbem egy még újabb köszönési forrmáv,al egy még
újabb nemzedék lép a porondm, amely most már úgy mondja, hogy .csau )"
vagy "szia.sz!" Az ifjú nemzedék megáll gondolkozni, hogy tuLajdonképpen mi
is az az "illem" ?

Az illem bizonyo" általános,an elfogadott érintkezési szabályok összessége.
Ezek a szabályok különböző időkben, különböző emberesoportoknál, különbö
zők. Ha mindenki aláveti magát ezeknek a szabályoknak, akkor laz emberi.
érintkezés símán folyik. Csakhogy ezek a szabályok és formulák nem nulla
nak a felhőböl készen, mint az csó, hanem valamikor nem voUll-k, aztán Lettek,
keletkeztek. Ezt a keletkezést ixüami szükséglet hozta létre -uagy esetleg
vuLakínek a tréfás kedve. Valaki, akit társai szerettek, nem úg'y mondta, hogy
"szervusz", hanem "sziasz", aztán tánai is kezelték igy mondani. Dimttá lett,
sőt olyan szokássá, ameiuet, aki nem követ, vét az ilLem és a jó modor ellen.
De ha ez így van, nincsen-e igazuk azoknak, akik azt mondják: "Nem érdekel
az illem, azt teszem, ami nekem jól esik, de 7lem törődöm má,sok vébeményé
vel!" Szeretném megkérdezni az ilyen emberektől, hogy mi lenne, ha minden
jármű és minden gyalogos ott közlekedne és akkor és úgy, ,u,mikor és ahol
és ahogy neki tetszik. Ha a zenekarban mindenki úgy hango/ná hegedűjét, aho
gyan az ő lelkiállapotának a legmegfelelőbb. Ha a mozdonyuezető akkor indi
taná a vonat ját, amikor éppen megette a zóna-pörkölt jét stb. Az emberi érint
kezést is egymáshoz kell illeszteni, harmo'nizálni, kötelező szabályokkaI rendez
ni. Nagyon naív egyűgyíí embernek kelleine annak lennie, aki ezt nem látná
be. Pedig az illemnek még valami mélyebb értelme is van, mint az, hogy pil
lanatnyilag éppen mi a diratos, iitetoe szokásos.

Ha gondolkozunk azon, hogy miképpen is élhetnének az emberek szépen
és békésen egymás mellett, nagyon egyszerű megoldás kínálkozik: "Amit akarsz,
hogy neked tegyenek az emberek, te is tedd meg nekik; és amit nem akarsz.
hogy neked teg'yenek az emberek, te se tedd nekik."

Krisztus Urunknak ezek az óriási jelentőségű szavai egészen világos út
baigazitást adnak a legelemibb, leghétköznapibb illemszabályok lényegének
(tehát kötelező, vagy nem kötelező voltának) megité~éséhez is. Adott esetben
egyszerűen [el kell tennem magamnak a kérdést: Kedves, kellemes, hasznos
volna-e nekem, ha velem tennének így vagy úgy az embel'ek? - és ezzel a
kérdés el is van intézve. Amennyiben pedig számomra egészen semleges dolo'g
ró~ Vian szó, akkor alkatmazkodom a többséghez, megint csak azért, mert ezt
kívánja a szeretet ésa szerénység.

Ha tehát az a szokás, hogy kaituplenqetue köszönünk egymásn,ak - így
fogok köszönni. Ha úgy, hogy három ujjunkkal szalutálunk, akkor úgy. Nem
ímtos. De ha valaki mínden mondatát úgy kezdi: "Te! Idefígyelj!" - az bi
zony már vét a szeretet-parancsolta memszabá~yok ellen, mert jogt,aLanu~, i~

tetétit.eieniit veszi igénybe más ember idejét, fígyelmét olyan donogra, amely
kizárólag neki magának fontos vagy érdekes. Ugyanez áll a villamo.sban,
vonatszakaszban, vendéglőben és bármi más közös helyiségben való hangos
beszélgetésr6L Minden embernek .10ga van barátjáv.a~, vagy ismerősével be'
szélgetést folytatni ott, ahol tartózkodik. De viszont a többi utast nem feltétle~

niil kell, hogy érdeketie az én operációm részletes története, vagy hogy mi
lyen szavakkal traktáltam múlt szombaton társbérWmet, vagy ő engem. Mi
lenne, ha az egész villamoskocsiban mindenki orditv,a beszélne? És ha mástó~

rossznéven veszem, mi címen engedélyezhetném magamnak?

Ha valaki ügyesen, szellemesen tud valamit előadni, jogáJban án - sőt

lehet szeretetszoloálat is - másokat szórakoztatni, felvidítani oele; de már az
etiész társaságot egész estén keresztül mindenestül a saját hangom számára fog
lalrü le, az már illetlenség. Illqtlenség az is, ha az előttünk szóló szavainak
nem is haguva kicsengési időt, belevágunk: "Ez semmi, hanem én egyszer" ...
- mert megfosztja embertársunkat attól az örömtő~, amelyet szellemessége
folytán joga lett volna élvezni. Illetlenség oalakinek: kérdésére azt feLelni:
"természetesen", "hogyne", "magátó~ értetődik" - mert ez olyanféle itélet6t
foglal magában: "Milyen ostoba kérdés, ezt mindenki tudja!" (Más elbírám
a.lá esik az efféle [elelei, ha valaki valamiben segítségünket kéri.)
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HLetlenség embel·társunk szavait keLLő ok néLküL kijavítani, he,Lyreigazítani.
Senkinek sem esik jóL, na rábizonyuL, hogy rossz az emlékezótehetséue, vagy
hogy nem pontos megfigyeLő. Különösen nem iLLedeLmes ez idősebb emberekkel
szemben, akiket az ilyen helyreigazítás érzékenyebben érint, éppen mive~ ná.
luk a fentemlitett hiányok már a korral járván, valóban fennálDnak. Nagyon
nagyon nem illik egyszerű szüleinket megszégyeníteni szavaik, vagy viseLkedé
siik kiigazításával: az ő verejtékük árán tanultunk náLuknál többet!

Hogy milyen ruhát illik: feLvenni? Ebben talán az egyetlen eUglazító: ami
az időnek és alkalomnak megfelel. Sporthoz másként öltözünk, mint Látogatás
hoz, bálba másként, mint murikaheiure. Itt tehát nem szerepel a szetetet íL
lemtana ? De igen! Ha péLdául hangversenyre megyek, vagy színházba, vagy
ezüstlakodalomr,a, vagy hasonló alloilmakra, nem jelenek meg hanyag öltözet
ben azon ,a címen, hogy szegény vagyok, vagy hogy nekem a zene a, fő, nem a
parádés öltözet, vagy hogy az ezüstlakoc1almas pár megbocsát, hiszen ők tud
ják, milyen fáradt vagyok, stb. A szegénység nem szégyen és a kuttúl"éhség
nemes szenvedély, de a többi ember, aki ott van - talán nagy áldozatok árán
- ünnepi estét akart magának és vendégeinek szerezni és nekem nincs jogom
hanyag öltözékemmel annak színvonalát lerontani. Azé1·t, amennyire csak telik
tőLem, gondozott öltözékben ket; megjelennem. Vonatkozik ez ,az otthorni, vagy
üzemi ebédeléere is. Nem oLyan nagy munka la munkaköpenyt lec10bni az ebé
delés idejére, ennyivel tartoznánk egymásna.k. Ugyanígy megkivá·nhatná: az
ember, hogy nyaraló kollégáink a napnak bizonyos szakában már tegyenek
pontot a "csak kényelmesen" jelszóra és - mondjuk, úgy déLután öt óra táJjt
- mégse szalarigáljanak már pongyolában, fürdőköpenyben. Önmagunkat tisz
teljük meg, ha embertársaínkat megtiszteljük kissé választékosabb öltözköriés
sel. Helyet kér itt az a szellemes mondat: "A fiataloknak joguk van szépen
öltözködni, - az öregeknek kötelességük!" Tegyük szebbé környezetünket gon
dos öltözködésünkkel is.

Ha látok valakit, akit nálamnál idősebbnek, gyengébbnek, [úrcuitabbnak:
gondoLok, vagy aki nálam fontosabb, feleLősségteljesebb munkát végez (pé~

dául főnököm), úgy illik, hogy átadjam helyemet, eLőre engedjem az ajtónál,
stb. Nekem is jól esnék, ha ilyen figyelemben részesülnék. Ha azonban az il
lető nem fogadja el a felajánlott kedvezményt. akkor az az illedelmes, hogy
engedelmeskedjem neki és azt tegyem, amit ő óhajt, ne akarjam az én.elqcm
dolásomat ráerőszakolni. Ha fiatalabbak, idősebbek vannak együtt különböző

lcériuelrriesséqii helyeken, természetes, hogy az idósebbeknek adják át a ké
nyelmesebb helyet, mert ők, ha már equszer elhelyezkedtek, nem igen szeret
nek helyet változtatni; az ifjúság viszont úgyis szevet mozgoLódni és helyzetet
változtatni. Kinos látvány, amikor idősebb nők vraLami támlátlan széken kupo
rognak, és a jóL l:isp01·tolt udvarló, vagy "táncpartner" diványon, vagy karos
székben terpeszkedik.

Ha valaki netiéz terhet cipel, illik felajánlani segítségünket. ("Amit akar
tok, hogy nektek tegyenek .. .OO) Ha nem fogadja el, nem illik közelharcban
ragadni el tőle méqi« a csomagot. Ki tudja, mi oka nan reá, hogy nem akarja
kiadni a lcezéből! Ha vaLaki messziről jön, 17,ag1/ igen fázik, illik megkínáTini
egy csésze teáoat. kávéval, néhány [alat ennivalóval, de ha visszautasítja, nem
erőszakoskodunk.(Legfeljebb Q visszautasítás formájából következtetünk, hogy
komoly-e? Ha vaLaki csak annyit mond: ,,0, nem akarlak fánasztani !", bele
hallhatja az ember azt is, hogy "innék én szívesen", stb., - és eszerint cse
Lekszik.)

Illik-e tegeződni fiúknak, láriuoícruüc ? Ez semieoes dolog. Nem semleqes
az, hogy ne legyek lcezdemé mjezi) sem egyik, sem mási!, irányban, mert ezzel
máris inimasuun at helyeztem a többiek elé. Mi.ndencsetrenem illik a 'T7Wst
frissen szerződtetett gépírónéinek Letcqeztii a főnökét, de nem illik: szociális
egyenrangúsá.g cimén tegeződést kezdeni a takarítónénivel, ha a többiek nem
teszik ezt, mert ez a többiek ,~zerénytelen kiokbatásának tűnhet fel.

Illik-e fíúkn,ak-Lányoknak karonfogva járni, csólcolódzni, szóval "kicsit sza
badabban viselkedni" ? Pár évvel ezelőtt hosszabb ídeig játszo,ttak nálunk egy
francia darabot. Ennek egyik leaszebí» jelellete, a.mikor a fiúnak megvaLLja
szerelmese, l0:>g1/ viszonya volt valakivel. rts mentséglére (Tolnai Klári ragyogó
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elöadásában) azt mondja: Igen, odasuitam. magam, szegény és magányos voltam,
sohasem gondoltam, hogy vaLakinek valaha ilyen értéket fogok jelernteni. Ha.
tudtam volna, hogy valaki egyszer úgy fog értékelni, mint te most, még a Lehe
lettől is óvakodtam volna, amely tisztaságomra homályt Ijorit.

Ezer részletkérdést lehetne még feltenni, de úgy gondoljuk, a válasz mind
egyikre ugyanaz: a semleges dolgokban belesímulni a többség magatartlÚlába 
a lényeges dolgokban a szeretet parancsa szerint: ,amit akarsz, hogy neked te
gyenek, vagy ne tegyenek, te is tedd, vagy ne tedd másnak. (F.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Elbeszélni, mínden ellenkező látszat ellenére,
nem is olyan <könnyű dolog. Az Íiréik ugyan sokszor úgy tüntetik föl,minil:ha
könnyű volna; ez azonban többnyire szemfényvesztés. Mcsélni kezdenek va
lamit, szót szóba öltenek, a történet mintegy magától kikerekedik, s az olvasó
észre sem veszi, mennyi fortély, fegyelem, művészet és éberség kell aluhoz,
hogya "magától menésnek" ezt az í llúz íóját fölkeltsék benne. Nem, ne essünk
tévedésbe, bárhogyan elbűvül is az írói varázslat: semmi nem rnegy magától;
mindent meg kell csinálni, latra .kell vetni, meg kell szerkesztení - s a lát
szólag szerkesztetlent a leginkább. Könnyen csak a dilettánsok f'ecsegnek. Az
írá még akkor is nehezen k, ha egyáltalán nem érzi írás köziben a tolla sú
Iyát ; az írás nehézsége egyáltalán nem is az írással kezdődik. trni talán már
nem is olyan nehéz. Hanem az írásig eljutni: az igen. Kihordani a témát. Föl
nevelni magunkban egy valóságot, egy világot, egy lassan önállósodó organiz
must, saját életünkkel táplálni titkos köldökzsinórokon át, s aztán "megszülni",
kitenni a világ elé, úgy, hogy m.tndebből semmi se lássék: verejték és vajúdás
nélkül, olyanformán, ahogyan a bűvész rázza ki a galambot a kabátja ujjá
ból. Van, aki tíz, tizenöt, húsz évig hordja magában azt, amit meg kell írnia,
hja magában tíz, tizenöt, húsz éven át úgy, hogy tollat sem vesz a kezébe. Tíz
szer, tizenötször, hússzor újrafogalmazza magában ezt vagy azt a részletet, ezt
vagy azt a mondatot, Nem is vílágrengctö nagy igazságokat. Csak azt, hogy X.
belép a szobába - s tíz éven át knnlódik vele, koresi azt az egyetlen, lényeges,
pontos szót, amely egyszerre megoldja a dolgot, és X. valóban úgy lép be,
ahogyan belépni szekott. vagy abban az egyetlen, rendkívüli jelentőségű, töké
letesen mtndennapí pillanatban belépett. Vagy, hogy Y. azt mondja: szép idő

van; de ezt úgy rnoridja, azzal a hangsúllval, azzal a rebbenésnyi gesztussal, az
zal a le sem fényképezhető reflexszel az arcán, amiben egész lénye, jelleme,
sorsa, igazsága vagy hamissága benne van. Ezek. többek között (és rnennyí
van még l), az elbeszélés nehézségei.

Ezek az elbeszélésnek azok a nehézségei, amelyekról Ottlik Géza szól ki
tűnő regénye, az Iskola a határon preludiumában. Hogyan lehet megragadni.
hogyan lehet közölni a sokrétű valóságot az egyértelmű szavakkal ? Elmondani
a ,.teljes és hű" valóságot? Hogy - mint az író mondja - a zűrzavarból rend
támadjon, a dolgok formát kapjanak, s az élet él'thetetlensége érthetővé vál
jék? Ezen tűnődik, ahogy töprengve lépeget lefelé barátja nyomában a Lukács
fürdő lépcsőjén - de "az sem igaz, hogy a Lukács-fürdő lépcsőjén töprengve
lépegettem lefelé. Ez nem a teljes valóság, sőt nem is a hű valóság. Jóformán
minden szavam hamis és pontatlan lesz, alighogy kimondom. Megengedem,
csakugyan töprengtem ; de ez egyáltalán nem jellemzi a pillanatot" ... A pilla
natok általában sokkal bonyolultabbak, tartalmasabbak, semhogy egyetlen dolog
jellemezhetné őket. Az író éppen ezt a nehezen megfogható bonyolultságort
akarja megragadrü ; ez az, amire azt mondja: a teljes és hű valóság. Valóság,
mely most van, de összes előzményével telítve, teljes rnúltjával súlyosan. Anél
kül azonban, hogy valóban súlyos is lenne ettől a súlytól. Ottlik Gézából tö
kéletesen hiányzik minden lélekelemző nagyképűség. minden freudista vagy
bergsonista igény. Bármily kevéssé illenek hozzá az ilyen tudóskodó kifejezé
sek: nem esztétikai érdeklődesselhajlik a mult fölé, "az eltűnt idő nyomában",
hanem morális elszántsággal. Morális igénnyel, amit természetesen, ígaz! ÍTó
hoz illően, sajátos iróniával leplez. "Voltaképpen hogy a fenébe jutott idáíg ?"
- vetődik föl benne a kérdés a barátjáról. Hogyan lettünk azok, akik vagyunk.
Hogy jutottunk idáig? Úgy kezdődött, hogy ... De annak, ami ekkor meg ek
km kezdődött, szintén van előzménye. És ennek az előzménynek is. Ahhoz,
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hogy egy embert, egy jellemet megértsünk - már amennyire egyáltalán le
hetséges -, ismerni kell nemcsak mai állapotának előzményeit, hanem az előz

mények előzményeit is. Nemcsak a történetét. Az ös tö rténetét is. Nemcsak
Szeredy t az uszodában: nemcsak Szeredy váradi kalandjait a háború alatt; ha
nem az iskolát is a határon.

Csakhogy ez nem is olyan egyszerű. Illetve nem mindenkinek egyszerű.

Elmondani egy diákkor történetét: ebben voltaképpen nincs semmi nehézség;
százan is megtették már, különíéle változatokban. A nehézség ott kezdődik,

amikor az író, mínt Ottlik Géza, nem éri be az egyértelmű fényképpel - az
zal, amelyet emlékeiben a fölszinen őriz, valami békés megegyezésben önma
gával; a nehézség ott kezdődik, amikor valaki csőkönyösen ragaszkodik a "tel
jes és hű" valósághoz. Egyetlen kép nem elég neki; egyetlen kép még csalhat:
egyiket a másikkal kell ellenőrizni és kiegészíteni. Az egyik kép az elbeszélőé:

ahogyan Bébé élte át és őrzi magában "az iskolát a határon". A másik: Medve
Gáboré, egyikori társáé, aki halálakor ráhagyta emlékezéseit. Ottlik Géza két
"forrásból" dolgozik: emezzel folyton korrigálja és megpótolja amazt. így ad
egy helyett két dimenziót clbcszólósónek.

Írói fogás? Igen is, meg nem is. Amennyiben fogás, érett mesterséubelí
trükk, annyiban :nagy veszély lehetősége is; könnyen csáotthatja gépies játék
ra az írót, holmi fény-interferencia-kísérletre, vagy é()penség~21 ötletes mon
tázs-játékra, s végülis arra a bűvészmütatványra, hogy két valóságot táncoltas
son egyszerre egyetlen szál kötélen úgy, hogy utóbb ügyes szemtényvesztéssel
még a kötelet is eltüntesse: kiszökjön a káprázat légüres terébe.

De nem; ha a regény elején egy pillanatra félünk is attól, hogya váltások
(az elsőszemélyes elbeszélés meg a Medve-féle emlékirat változatásai) gépiessé
válnak: a merev .módszcrcsség" veszélyét hamarosan elsodorja az epikum
áradása. És arról is egy-kettőre meggyőződhetünk, hogy lényegében mégsem
fogásról, módszerről van szó, hanem valami másról. Valami mác-már agg:ílyo
san lelkiismeretes írói magatartásról, Írói becsületességről mind a valóság,
rnind az olvasó írámt: hogy az elérhető "hűségből és teljessógből" semmit ne
ejtsen el. Elsősorban azért ne, mert minden mellőzést, akár a legkisebb tanú
vallomásét is, erkölcstelennek órczné olyan perben, amelyben nem kisebb do
logról van szó, mint arról: ki vagy, és miért vagy az, aki vagy.

Erre a kérdésre természetesen az a legelső válasz: azért, mert ilyennek
születtern. Akik huszonhárom őszéri a határmenti iskola kapuján belépnek, egy
sereg hajlamot, adottságot, örökséget visznek magukkal. Már egyéniségek ,
Szeredy is, Medve Gábor is, Bébé is. A többiek is. Ami elkezdődik velük, az
nem annyira egyéniségük nevelése, mint inkább eltiprása, megsemmisitése,
megnyomorítása. Hosszasan lehetne itt írni ennek a nevelésnek a barbársáaá
ról, brutalitásáról, butaságáról. korlátoltságáról, rtdegsézéröl, merev kaszt-jel
legéről (Apagyi epizódja !); hosszan lehetne írni arról a mártéktartásában szirite
nyomasztóan szuggcsztív művészetről is, ahogyan Ottlik Géza mindezt ábrá
zolja, De ezek olyan i,ga7""ágok és erények, amelyek még a legfölületesebb 01
vasót is nyomban megragadják. Megragadják elsősorban nagy hitelükkel. Min
denki ismer diákkorából egy-egy hatalmaskodó, klikk-vezér Merényit, egy-egy
szenteskedő Tóth Tibort, kedves-udvarias Colaltót, talpraesett Czaxót ; Ottlik
alakjai szinte észrevétlenül nyernek polgárjogot kinek-kinek a saját diákkorá
ban. S az egész könyvet - tegyük hozzá - akár vádiratnak is föl lehet fog!ni
egy embertelen pedagógia ellen. Teljes joggal; bár Ottlik Géza minden való
színűség szerint nem ezzel a föLtett szándékkal írta a regényt. Mit alcar t ? A
"teljes és hű valóságot". De éppen ezért lett olyan súlyos és megfö~lebbezhe

tetlen vádirat a könyve. S így egy másik "hogyan jutottunk idáig" kérdésre is
felel - illetőleg feleltet az olvasóval. Ha egy nevelésből ilyen elképesztően

hiányoznak a mélyebb humánum értélkei, akkor aligha lehet csodálkozni rajta,
hogy a neveltek egy része rnímden különösebb nché cség nélkül, a korlátoltság
végzetes jóhiszeműségével (ami talán mindennél rosszabb) jut el oda, ahová
eljutott: a fasizmus különféle sz ínű és mitológiájú, de lényegükben azonos vál
tozataiba.

A neveltek egy része. A Merényi fajták, a Tóth Tibor faj ták bizonyosan
Elénkebb képzeletű olvasának bizonyára semmi nehézséget nem okoz elképzel-
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ni Merényit s újra összeverődött bandaját még egyszer a határrnenti Iskola
kertjében, negyvennégy utolsó napjaiban. És Szerody is aligha cseveghetett
volna ötvenhétben a Lukács teraszán barátjával, ha váradi kalandra után
negyvennégyben, történetesen egy Merényi vagy egy Varjú karjai közé sodró
dik. Mert vannak, akiken fogott az ilyen határmenti iskolák nevelése még ak
kor is, ha kicsapták öket; és vannak, akiken még alókor sem fogott, ha ki
tüntetéssel végeztek. Bébéri sem fogott, Szeredy.n sem, Medvén sem, Jaks Káí
mánon sem. MM ott, az iskolában voltak Iasiszták és humanisták, hatalom
őrültek és emberek. Voltak, akik a nevelés irányában nőttek. És voltak, akik
a nevelés ellenére - súly alatt a pálma - emberré. Az olvasó akár előre is
megmondhatja róluk: ki merre tart. Schulze tiszthelyettesről is tudja, hogy az
utolsó pillanatig üvöltve fogja értelmetlen halálba vezényelni katonáit; de
Orbán bizonyára vissza fog fordulni a határnál. Ugyanígy tudja Medvéről,

hogy nem lehet fasiszta; de Merény i vagy Varjú jóformán nem is lehet más,
hiszen márís az. A nevelésnek kellett volna mindent megtennie, hogy ezeket
a hajlamaikat megnyesegesse. De éppen fordítva: ahol humanítást, emberséget
gyanított, azt nyírta-myes te eltökélten..

Keservesen, fájdalmasan, de nem mindig sikerrel. Voltak, akiket mégsem
sikerült puszta géppó és számmá silányítania; alök ebben akohób3'n mégis
talpig emberré forrtak. Nem emberek ember-f'a.rkasává, hanem egyszerűen. vég
legesen emberré. Szívósan, az ösztöneikkel. s aztán egyre inkább tudatosan:
mint Medve Gábor, a magányos, akinek "tízezer lelke van", s aki utolsó föl
jegyzéseiben ezeket a mondatokat írta, mintegy az Iskola a határon végszava
ként - és alighanem az író "filozófiájaként" is:

"Úgy szcretem felebarátaimat, mint önmagamat. Ugvanazzal a fajta sze
retettel. Nem jobban. Tehetetlenül, közönyösen, megmásíthatatlanul. Hát nem
veszitek észre, hogy nektek is tízezer lelketek van? Az idő visszafordíthatatlan
koordinátája mentén virtuális lehetőségeinkből mindig csak egy tud megvaló
sulni. A fogható valóság színén élünk, elszakadva. Az érzékelésen túli, időn kí
vül i, nagyobb valóság terében azonban folytonosan összefüggünk egymással va
lahol. Indáink metszik a világot, aztán továbbnyúlnak. ki, egy ismeretlen di
menzióba, mint elszakítatlan köldökzsinór, s ott vagyunk egybekapcsolva,
egyetlen egés?Jként,abban a teljesebb kontinuumban.

Másként hogyan érthetnénk meg, végül még a néma gyerek szavát is?
Hogyan volna lehetséges az a csoda, hogya mi siralmas eszközeirrkkel, szó
val, tettel, rúgásokból, tréfákból, otromba, elnagyolt jelekből, mégis megért
jük egymást? Hogy közölni tudunk többet, mint a mondanivalónk? Hogy fel
fogjuk azt is, ami nincs benne s ami bele sem férhet kifejező eszkőzein'kbc?

Másképp hiábavaló volna minden igyekezetünk. 19y pedig, gyarló látsza
tokból, a létezés felületében reménytelenül nyujtózkodva egymás felé, és ha
lott formák segitségével, é lő valóságot tudunk létrehozni, ha a felületre merő

leges irá.nyú, ismeretlen dimenzió felé ható erőkre szakadatlanul figyelünk.
Mert konvergens, egy metszőpontból kiinduló sugárnyaláb tagjainak is tekint
hetjük magunkat, hiszen annál jobban köreledünk egymáshoz, mínél beljebb
haladunk önmagunkban, magányunk közös centruma felé - noha a szűkebn

vagy tágabb gömbfelületeken, melyekböl diszkrét pályákat, elszigetelt pont
halmazokat ütünk ki, esetleg egyáltalán nem érintkeehetünk."

Minél beljebb önmagunkba, annál közelebb egymáshoz. Az Iskola a határos:
az írónak ilyen önrnagába-hatolása, a felszín kihült képei alá, az emlékezés
még forró rnélyrétegeibe - a legmélyebb és legkollektívebb magányba, abba a
közös őstalajba, ahonnét alakjai kínönek, amelyben kiformálódnaüc. Az örök
jelenként bennünk élő multba - s ezért kezdödík a regény, mielőtt valóban
elkezdődnék, a jelennel: a Lukács fürdőbeli beszólgctéssel, s ezért köti az el
beszélést időnkint egy-egy szál ahhoz, ami majd a diákkornál később lesz'
ugyan, de már megvolt - s amit valaminő titkos módon mind meghatároz az,
ami az ősvilágban történt, az ősködben a csillagok szétszóródása előtt, az is
kolában a határon.

Mint ahogy meghatározza valahogyan Medve Gábor nehézkesen matemati
kai kifejezésekbe burkolt "filozófiáját" is. Hogy a szeretete színte reményte
len: tehetetlen és közőnyös - mint rnondia; határtalan és reménytelen. A7k,
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aikit úgy összetörtek, ahogyan őt, hogyan is lehetne más ? Mint egy szkeptikus,
aki hisz, mert nem tud nem-hinni; mint aki ölelni alkar, de levágták a kar-iatt.
A lemetszett karú humanitás jelképe is a fasizmus őrült Európáiában.

A három fiatalember a dunai hajó fedélzetén, a nagy nyári éjszakában. a
határmentí iskola három növendéke a regény végén - már három férfi. Most
lépnek ki a kohóból. Sorsuk vázlatát már látjuk. De reméljük, hogy még ta
lálkozu:nlk velük: hogy az Iskola a határon - napjainlk egyi'k legjelentősebb

(és Iegművészibben megírt) regénye - történetiiknek csak első fejezete volt. (*)

SZINHAZI ORJARAT: A z Ű g y n ö k h a l á l a. Amerikában úgyszólvarn
a letmemaetiob intézmények közé tartozik az ügynöki foglalkozás. Ahogy a
noroéaek, svédek, hollandok tekintélyes hányadát a hajózás és a haw.szat, a
dánokét a bacon-szalonna és a naj termelése foglalja el, Amerikában a vere..
setiure termelő mammutipar temérdek nagytáskás, ludtalpúvá nY011W1'lodott IS

halálra hajszolt embert foglalkoztat s ezeknek legfőbb nemzeti kötelességük,
hogy akár bóvli az áru, akár kevésbé az, meggyőzzék róTJa az áruházakat és a
vevőkört, hogy az ő cégük gyártmánya a legigazibb non plus ultra. mi1lŐ&ég.

Veszélyes társasjáték ez, .soklcal: több halottja van, mint a jált:~kkC!lSzinókn;ak s
Artur Miller, Az ügynök halálának megéneklője egy ilyen ,mirl,denét elveszteni
vélt öreg ügynökről rajzol megrendítő emberi képet két fölvonásban és egy
requiemben.

Miner humanista és szocialista egy személyben, ahogy iHeyermans is az
voU, mikor a "Remény"-ben színpadra állitotta Hollandia ,halásziparámak á,lc..
dozaiaü, a temérdek siró özvegyet és árvát, akikről egy régi, saját zsebre dol
gozó üzleti szellem nem volt hajlandó még szociális olajcseppeket potyogta,tva
sem gondoskodni. De Miner humanizmusa más, differenciáUabb emberi bajok
felé is érzékeny szeizmográf. Az öregedés problé.máJja éppúgy érdekU, mint az
elzüllő fiatalságnaka szülők összeroppanásával szimultán drámája. Oreqséq,
betegség, nyugdíjtalanság - a nyugdíj Amerikában meglehetősen ismeretleTh
fogalom -, a "fiakban" való minden emberi remÉJny csődje, amely a jó drri
mában és a 1"OSSZ életben rendesen egyszerre zuhan az emberre.

A kép sötétségéhez hozzátartozik, hogy hitükből kiüTÜU,némi puritám s
rég hazuggá kopott eszméből táplálkozó, azaz sanyargó társadalmat mutat sneq,
- de hisz ,az elpogányosodó Amerikáról van .szó - amelJynek ,hitpótlélooí, a
sportban, az anyagi biztonságban és egy bálvánnyá emelt prosperity-ideálban
merillmek ki. Igy hiányzik belőlük a keresztény túlvilághit ,kiegyensúlyozó ere
je s tragíkumuk azért olyan tömör, mint egy görög négzetdrá;ma alakjainu,k
megváltás után ,hördülő sikolya.

Csak egy asszony, egy ösztönös emberségből és szeretetből szolgálmi. is
tudó lény lop egy kis fénysugarat a darabba, .mikor valami gyűlölködő, bosz
szút lihegő szóra óvóan emeli föl szavát: ,iannak is emberi lelke van ..." De
milyen elvesző, milyen magányos és túlharsogott eza halk sóhajtáJssal fakuló
keresztény tiltakozás. Az anua. nem birkózhatik meg a családjárhan és mind
nyájuk környezetében ásító lélektelenséoi rémmeL

Mert a darab másik sarkpontja a "dzsungel törvénye". A vilálg történetét
a kegyetlenség, a vér, az emberen tipró emberúllat: képe jeWemzi ősidőktől

fogva. A kereszténység csak annyiban hozott enyhülést, hogy egyesekben tuda
tosította Krisztus parancsait és lassú evoluciót indított el az emberi jogok ki
vívása felé. De Amerika lU kereszténységből is borzalom árán vett ízelítőt. Az
indián lakossáqot. szinte gyökeréig kiirtó, vagy rezervációkba, őserdőkbe, el
pusztult kuUurájú kősivatagokba szorítók, s helyettük néger rabszoLgákat be
hU1'colók előbb katolikusoknak nevezett spanyolok, majd protestáms hitre es
küvő angolok ooltak, Hiába tiltakozott egy-egy igazi keresztény: a spanyol Las
COJSaS atya vagy egy Beecher-Stouse a színesek ,gyötrése eHen, a (borzalom szinte
gáttalanul hömpölygött tovább. A katolikus szellemiség annyit mégis elért,
hogy a latinvéTÜ katolikusok legalább részben elkeveredtek rI. színesekkel, s
távoli jövők eddig még elképzelhetetlen nemesedésű emberpéDdámyai - egy
minden fajta legjobb tulajdonságaiból összetett ember felé ltárt kaput. A rpro
testáns szellem legsötétebb foltja azonban éppen a fajtisztCLSági őrület etiűré

sében nyilvánul meg, hisz ahol ők többség,ben vannak, éppen ott tombolt s
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tombol részben még ma is a négerek, katolikusok és zsidók elleni Ku-klux-klan
tátrsadalmi terrorja.

Miller azonban dicséretes drámaírói ökomámiával csak sejteti, hogy a
"dzsungel törvénye" cimű gyűjtőfogalom alatt nemcsak a szines és védtelen
népek kiirtását, legázolását vagy raoszotaasorba hajtását érti. A dzsungel tör
vénye csak erősebbet és gyöngébbet ismer és o: ,fehér épp oly sziv,esen legáZlOI
jaa [ehért is, ha a gyöngébb kiszolgáltatottságával erre módot nyújt neki,

Akiirtott bennszülöttekkel kezdődő modern amerikai törtfnelem - habá-r
az itteni őslakók egyrésze még vérengzőbb volt - tovább folytatódott a ,nyugat
felé zúduló pionir terjeszkedés, az arany- és gyérnántmezők föltáráiSa .és a nagy
ipar gigászi méretű kifejlődése idején. S Arthur Miller éppen ait mutatja meg,
hogy ezekből az eredőkből milyenné formálódhatott egy napjainkbeli á'tlJa.g
amerikai család élete.

Willy Loman apja vagy nagyapja még asztalos volt, gyantás illatú céd
rusfenyőt gyalult bőlcsőnek, ágynak, koporsónak s szabad idejében még a ter
mészettel is együtt lélegezhetett: még talán virág is nőtt a kertjében. WilLy
Loman ma is csak ak/cor f.ölszabaduUan boldog, ha kis házán valami asztalos
vagy kőműves ,munkát fusérolhat, de már nem 'veti meg a lopoct anyagokat s
fiainak is elnézi, hogya szomszéd épitkezésekről homokot, lécet, miegyebet
lopjanak a házhoz. Az egyik bálVrány ugyanis a családi ház, lamit huszonöt évi
részletre váltottak muurukhoz s amin hol ez romlik el, hol laz. Nem is momd
hatók szegényeknek éppen, mertha a háztörlesztési, a biztosítási, a frigidaire s
egyéb részletek gyötrik is őket, házukat már körülnőtte a nagyváros s a hu
szonöt éveveritékkel tápláU házat telekspekulánsoknak jó áron el lehetne;
adni. De a ház is bálvány és aki megrögzött anyagi ideáljaiban, szerencsét
lennek keü annak lennie.

Willy Loman idejében és szerencsés váll!!sztáJssal nősült. Lindl!!, a felesége
szép is, jó is és két denéknekinduló fiút ,szült neki. WilLy emeUett még, ősi

nasztalgiával, sárgarépát, retket és spenótot is szeretne termeLni, de annyiT:ll
körülnövi őt a nagyváros, hogy többé még a fű sem akar kisal'jadzani kert
jében. Fiainak elnézi a kis lopásokat - az élelmesség egyik jele ez is - és az
iskolai föladatok keriilését, ,~ inkább a sp01'tra buzdítja őket, mert Amerikában
a sporton át a legkönnyebb boldogulni s főleg az egyetemekre bejutni. Erős,

rámenős fiakat akar nevelni, akik ismerik a dzsungel törvényét. Mert a dzsun
qelbe menés félig-meddig szimbolikus vlágya, régi kísértője Willynek. Volt neki
egy bátyja: Ben, aki tizenhét éves korában bement a dzsungeIbe vnVahol Afri
kában és ,húszegynéhány éves korában "megcsinált" gazdag emberként 'jött ki
belőle. Hogy ez milyen erőszakkal, jog- és embertiprással járt, arról kevésbé
értesülünk. Ben a ,dzsungel törvényét váltotta be vérrel 'és vassal hízlalt al
,jassággal. De Willy nem ment el fivére hívásám a dzsugelbe - inkább az
akkor még fénylőnek mutatkozó ügynöki pályát választotta.

S mikor ti függönyelőszőrmegy föl előttünk, a hatvanon túli, megrokkant
Willy t látjuk, amint mintakollekciójátvonszolV'a, üzleti útját rmegszakítva éj
jel váratlanul hazatér. A darab expoziciója kitiínő. Bif 'L01na11, asportfiúnak
indult, de ziillésben. kikötő kedvesebb magzat is hazatért - persze letörten. S
az örökké mosolygó Happy, a másik fiú sem lett semmi. Keres valamit, de
haza nem ad belőle, nem nősült meg s pénzének nagyrészét éjjeli pillangókro.
költi. Közben az anya maga mos, súrolja a padlót, s habár az ura harisnya
ügynök, horribile dictu:stoppolja a harisnyáit. S ha ezt Willy, - akinek ha
risnyakollekcióját Bostonban egy kéteshírű démon dézsmálJ,a - észreveszi,
mindig lelkiismeretfurdalási dührohamot kap. De az anya tudja, hogy neki
minden filléren spórolnia kell, annál inkább, mert körűlötte a férfiak önáltató
álomvilágban élnek.

Az önáltatás, a magunkra szuggerált hazugságok fölidézett démoaninak ha
láltánca aztán az egész darab. Willy Loman megöregedett, már kevesen is
merik űzletkörében, vidéken kell ,folyton utaznia s mM nem birja a könyör
telen munkahajszát. De ő, aminthogy egy életen át árúit dicsérte föl minden
kinek, hogy ügynökként boldogulni tudjon, magával is el akarja hitetni, hagy
jó árut árult s jó volt, amit csinált. Saját magát, családtagjait is ilyen földi
esérő, ámító szemmel nézi s hogy az önáltatások háLójába gabal'lJOdott, .,.ém-
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képekkel, csődfélelemmel és öngyilkossági tervekkel vias1rodó Winy eLMezu
hanhasson az önismeret nála már csak haLálba vezető útján - hiszen túl ké
sőn kezdte el -, ahhoz Miner a napjainkban szoloisos, ha.bár előbb-utóbb e~

cséplődő formabontó drámaszerkezetet talált ki.
"Hol hibáztam el?" játék kezdődik tehát, mint azoknái a hamar elromló

gyermekjátékoknál, ahol a föltett kérdésre a megfelelő helyeken parámyi zola
vörös és sárga lámpácskák gyúlnak föl pozitiv vagy negativ [eleletill; Willy
Lomatt már a halálé, akár igy, akár úgy. De lejátssza a halálba menő ember
nek ama állítólagos világos pillanatát, amikor villámgyors idő alatt egy egész
emberi élet bűne és erénye tolul föl a haldokló elhomályosuLni kész rece hár
tyája előtt. S Miner drámatechnikája folytán itt a néző szeme előtt is. A
monoLogue interieure-t is szeUemesen oldja meg a szerző. Willynek bukásában
fő rögeszméje, hogy nem volt elég erős, elég kartnos és kegyetlen, mikor nem
indult el fivérével Alaszkába vagy az afrikai dzsungelbe. Ben, ez a iizsururelbe
hatole és dzsungel-törvényszerűen élő testvér már rég halott s mLgYéJl)],.szerz<~.5e

már-már legenda a családban. O az, akinek sikerült s aki Afrikában élő

fiaira szép vagyont hagyott hátra. Es valahányszor WiHy a múltjával bir'O'kra
kél, ez a halott élő alakban jelenik meg és hivja "fivérét a dzsungelbe: imost
vanitt az alkalom, siess, indul 'a hajó, most még "mindent" elérhetsz. Egy
élőnek látszó huUa-rémalaknak vallja igy be WiHy, az éppen gyöngeségében
és emberi esendőségében megnyerő ügynök önvádjait. S mily finom irónia rej
lik abban, hogya kapitalizmus lejárt dzsungel-erkölcseit éppen - egy halott
képviseli a darabban.

A haláltáncos "hol hibáztam el" játék ugrálva folyik multon és mán át
- Priestley ezt a Conway családban egyszeri idÖJ"endi és főlvonás cserével
megdöbbentőbb hatással ábrázolta -, Miller formabontása ziláltabb, a [ilrn- és
rádiójátékok hatását érettebben tükröző, viszont a néző kombináló-képességét
is jobban igénybe veszi. Sokszor kísérteties hatást ér el a halott Ben szere
peltetésével. Legmegrenditőbb jelenete talán mégis az, mikor a sport-eredmé
nyei míatt már három egyeteml'e is előjegyzett maturandus fiú váratlanul el
bukik az éretiséqin, Az Önhitté nevelt kamasz rémületében az apja után szö
kik Bostonba, éjnek idején megleli apja szállodáját, ahol az éppen azzal a
hölggyel szorakozik, aki korlátlanul dézsmálja harisny,akoUekcióját. Massactiu
sets államban vagyunk, ahol szigorú szállodai törvények dív nak s a többszöri
vad kopogtatásra Willy - elbújtatva a démont - ajtót nyit. Rendőrség he
lyett súlyosabb felelősségrevonás következik: a fia áll előtte. Az álszentpuri
tanizmusban nevelt fiú összeomlik a szobából kisurranó nő láttára. S mikor
jóval később az apa "hol hibáztamel" játékában a sor a fiára kerül, akiről

tudni szeretné, miért is züllött el és vált tolvajjá, hirtelen fölelevenül és le
játszódik előttünk ez a jelenet is, mint lelkiismeretfurdalásitényező.Nagyon
jól tudjuk, hogy egy kellő ember- és önismeretre nevelt, erkölcsi és belátáLsi
törvényekben fölnőtt ifjú ettől még nem adja lopásra magát, ha belsőleg ere
dendőleg nem rokkant már amúgyis. JeUemzően amerikai, álszent-puritám re
akciót képviselő beállítás azonban ez, bár megrenditő hatása bennünket, nem
puritánokat is megráz. A megbüntetem az apák vétkeit a fiakban ószövetségi
törvénye ez, amit a szerző rendkivül hatásosan alkalmaz.

S hogy ennyi keserű önleleplezés közben egy csöppnyi enyhülést is perme
tezzen az eltikkadt nézőtérre, A. Miller formált egy szenvedő keresztény amya
alakot is a középpontba, egy kötelességét mindig teljesitő asszonyt. Linda
aurája annuira messzesugárzó, hogy egy szomszéd férfit, a ház elmaradhatat
lan barátját is sirigtartó néma szerelemre indít s a férj öngyilkolSsága után
Charley a család főtámasza, a mindenkitől elhagyott özvegy temetőbe kitw
mogatója.

Sajnos, a Nemzeti Színház igen rangosnak mondható előCLdá,sa a darab
nak ezt a nagyon elrejtett, de mégis búvópatakként végigvonuló momentumát
jóformán alig érezteti. De ez a Charley-Linda melódia 'valóban oly finom,
hogy talán csak' intimebb szinpadon érvényesülhet igazán. Kemény László
talán túlságosan is szíkár diszkrécióval játssza ezt az önmagában hmmvamo>:lá
szerelmeet az örök asszony: (Linda) Somogyi Erzsi 'iránt, aki ebben a szerepe
ben pályája legszebb diadalához érkezett. Somogyi Erzsi az örök Solvejget je-
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lenítette meg, amerikai fe~hőkarcoMk tövén ülve a 1Wrvég vadászkunyhó he
lyett. S érdekes: az örök meMdia, a lélek halhatatlan melódiája zengett tistM
Jényébő~ lélekbemarko~óanés [eledhetetleníit.

Tímár József, anagy partner most érkezett haza a Nemzeti Színházbt! s
ez a hazatérés egyúttal diada~út. A nem is egészen az ő összetettebb - nem
amerikaian naív - egyéniségéhez mő szerepben, Ottó Frank aLakításához mél
tóan 'nagyot alkotott: Ott a Madách Színház intimebb ,akusztikájában a ne
mességében egyveretűbb szerepben jobban megdobogtatta a szivünket végte
len. egyszerűségéveL Itteni föladata sokkalta bonyolu~tabb. Neki kell vállán
hordania a formabontásból származó álLandó intenzitásváltozás minden Lázas
hánykódását. Mégis sikerült szuggerá~nia az egész hatalmas nézőteret. Egyes
jeleneteiben megdöbbentően adta vissza a ~é~ek után kapkodó, lassan haldokl@
ügynök emberi nyomorúságát.

Epitenék: már föl az új Nemzeti Színházat, v,agy állítsák vissza akár egyet
~en megmaradt kövébő~ és régi képmásaiból a Múzeum körút sarkáról elor
zott régit, hogy az ország legeLső s.zínészeinek ne kelljen a művészin túl még
kiilon. erőmutatványokat is véghezvinniök. Tímál· József így is megrázta ia régi
Népseinház összes pilléreit - pedig csak egy halálbavonszolódó szegény ügy
nököt játszott. S a színpadi Loman két fia? KálLay Ferenc, a nőcsábászásba

korhadt átlagfiú volt a kiegyensúlyozottabb: ha ketleti kamaszosabb s később

elhasználtabb is. Kálmán György időnként panaszba, sírásba csuk~ó hangvál
tásai nem voltak elég ösztönösele Fizilcumánál fogva v,an benne úgyis elegen
dő dekadens, démoní jelleg. Itt sportférfit játszik, akinek gyönge jellemét ezek
a végletesen sirásba csukló hangváltások jól jellemezhetnék (erős testbengyön
ge lélek), ha Kálmánnak már az erős testet is nem kellene nagy művészettel

kiépítenie magából. Mikor tehát elcsuklu«, könnyen azt hihetjük, nem is volt
crós testben sem soha. Jó nyomon van azonban, hogy ezt az összetett rekuzé
játékot is kiépítse magábóL Balázs Samu kísértetalakja megdöbbentően seuo
gesztiv epizód-rem2k~és. Telibetaláló epizódfignrákat kapunk Goszioniti JánOJS
tól a pincér, Máthé E1'zsitől a bostrmi démon és Sós Edittől egy newyorki éj
jeli lepke szerepében. Marton Endre rendezése a Linda-Charley ,vonal kí
építésének elhanyagolása mellett is em~ékezetes élményt hagy 'a nézőben.

(possonyi László)

Kf~PZŐMŰVÉSZET.Találkozas két szobrásszal. Egy fiatal magyar művész

növendék, Csáky József, az első világháború előtti éveleben felszedte sátorfáját,
és - mint maga írja önéletrajzában - "a münchení poros akadérniák pe
nészgombáitól menekülve", kiment .Párizsba. Itt azután a modern szobrászmű

vészet nagynevű mcstcróvó Iej lődőtt. Hazájában a nevét szmte eltelcitctték,
1926-ban jelent meg róla egy vékonyka füzet mindössze, .

Csáky Párizsban bekapcsolódott annak a szebrászcsoportnak működésébe,

amely a kubizmusból kiindulva alakított ki új iskolát. Az orosz Archipenko
. és Zadkínc, a litván Lipchitz, a román Brancusi, a magyar Csáky és Beöthy
voltak a legjelentősebb egyéniségei ennek az együttesnek, - csupa kelet
európai művész. Jelentőségük korszakos, ugyanaz a szobrászatban, mint Pi
cassóé, Matisse-é, Braque-é a piktúrrában. Csáky érdemei közöttük elvítatha
tatlanok, munkásságát a xx. század művészetét tárgyaló egyik Iegkivádóbb
könyv, Pierre Coucthion "L'art indépendant" c. munkája (Ed, Albin Míoheí,
Paris, 1958) is elísmeröen regisztrálja.

A hetvenegy esztendős Csáky József 1959-ben hazalátogatott Magyaror
szágra. Egyidejűleg munkáiból a Kultúrkapcsolatok Intézetében kis kiállítás
nyílott. (A jóbarát Bölöni György utolsó írása a katalógus-előszó volt.) Sajnos,
a művésznek csak gipsz-szobrait állították ki, a nemesebb mátériából készült
művek hazaszállítása egyelőre nem volt megoldható. Artisztikum, szellemes
ség, dekorativitás, tiszta szet-kezet jellemzi Csáky műveit, - amelyek azonbaa
némelvkor hidegek, s közel állanak az Jparművészethez. Henry Moore, korunk
kiemelkedő angol szobrásza igy fogalmazta meg a nagy müvészet fő ismérvét:
..balanoe between the theorem and the heart", - "egyensúl)"t a teória és 21
szív között". Csáky egyes műveinél ez az egyensúly felbillen, a teória javára,
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s a szív ravasara. De bravúros művészete így is szép érték, s különösen finom
tusrajzai maradéktalan gyönyörűséget váltanak ki.

A másik rég nem látott szobrász Földes Lenke, akinek mumkáit a Fényes
Adolf teremben láttuk, Benkő Erzsébet iparrnűvész és Tuka LászLó grafikus
alkotásainak társaságában, Földes Lenke is az idősebb nemzedék tagja, mun
kárt Antoine Bourdelle és a nagytekintélyű kritikus, Maurice Raynal is mél
tánylással fogadta. Nálunk Kassák Lajos, Révész Béla és Kárpáti Aurél írtak
megbecsüléssel munkáiról, amelyek közül egyik a párizsi Luxembourg múze
umba került. Földes Lenke a kisméretű márványszoorok mestere, szobrait
azonnal belefaragja a nemes anyagba. Egy-kétaraszcs munkái asszonyi Iigu
rákat, nagyrészt gyermeküket istápoló, ölelő anyákat ábrázolnak. A formai
modernséget nem keresi különösebben, Ielkívilágához az archaikus művészet

áll közel, e tekintetben közel áll Medgyessyhez. Földes lehánt minden egyszeri
s esetleges vonást alakjairól, őt az érdekli, ami a Nőben, az Anyában minden
korban azonos. Meleg női líra jellemzi Földes Lenke szobrait, az a hang, amely
Kaffka Margit, Lányi Sarolta, Reichard Piroska, Várnai ZSeni, Rítoók Emma
műveiből ismerős. Érdekes Földes művészetét összevetni Csákyéval. Mindkettőé

mínőségíleg magas plasztika, de amíg Csáky taps unkat váltja ki inkább. Föl
des teremtményei lelkünk húrjait jobban megrezegtetrk.

Bernhard Berenson. Október második hetében, kilencvennégy esztendős

korában meghalt Firenzében Bernhard Berenson, az elmúlt évtizedek egyik
legnagyobb művészettörténészeés krítikusa. XXIII. János pápa a betegágyában
fekvő agg tudóst külön áldásban részesítette.

Berensori 1865-bEm született Litvániában, zsidó vallású családban. Fiatal ko
rában kivándorolt Amerikába, s rövidesen felvette az amerikai állampolgár
ságot. Húsz esztendős korában katolizált. Berensori élete legnagyobb részét Itá
liában töltötte, a Trecento, Quattrocento és Cinquecento mcstereivel foglalko
zott művelbem, amelyek méltán váltak világhírűvé. Giovanni Morelli exakt,
gondos részletelemzéseket végző müvészettörténetí iskolájának volt Iegkirna
gaslóbb képviselője. Szakszerűségés a tárgy iránti nagy szeretet jellemzi mind
megannyi murnkáját. -t l.orcnzo Lotto; The Florentine Painters of the Re
naissance; Vemet ian Pa.inters of the Reruaissance ; The Central Italian Painters
of the Renaissance; The Drawings of the Florentine Painters, stb.) Oeuvre
katalógnsai rendkívül alaposak. Egyik alapvető jelentőségű műve az 1927-ben
kiadott "Three essays on Method", Berensori munkássága nélkül a műtörténeti

kutatás ma sokkal hátrább tartana, és tudásunk sokkal kisebb lenne a velen
cei, firenzei, északolasz és középolasz festészet területén.

agyelme tudományága körében mindenrc kiterjedt. "Italien pictures of
the Renaissance" c. könyvében megemlékezik az esztergomi Keresztény Mú
zeurn egyik nagyértékű kis Trecento-képéről is. (Prótétafej.)

Berensori a század eleje óta szeretett Firenzójoben, Giotto és Dante váro
sában élt. Gyönyörű lakása falain hatalmas értékű festmények függtek, - ezek
rnost a bostoni múzeum tulajdonába kerültek. Berensori kora legkiválóbb em
bereivel érintkezett, firenzei otthonának vendége volt .,A vörös liliom" szer
zője, Anatole France, azután Marcel Proust, Santayana, a bölcselő és mások.

Berenson Amerika legtekintélyesebb művészeti szakértője volt, akinek vé
leményét és ítéletét a műgyűjtő gazdag emberek gyakran kérték ki. Tévedhe
tetlenség és a legteljesebb korrektség jellemezte attr ibuációit.

Nagy tudós volt, a Winckelmannok, Momrnsenek és Burclchardtok f'ajtá
jából, és igaz, tiszta ember, aki szép és eredményes életet élt. Megilletődött

szavakkal mutatott fel sok remekművet a világnak, s az ő élete maga egy
rendkívüli műalkotás volt,

Miháltz Pál kiállítása. A szentendreí művésztelep egyik törzstagjának. Mi
háltz Pálnak gyűjteményes kiállítása! rendezték meg az Ernst-múzeumban, a
festő 60. születésnapja alkalmából. Miháltz egyenes úton haladva alakította ki,
évtizedek elrnélyedő rnumkája árán, finom és nemesveretű művészetét, amely
a modern francia festészettel mutat rokonságet. Hangoskodást, álpáthoszt, üres
gesztusokat nem ismer ez a művész, Mértéktartó, nem akar többet, mint ami
re képes. (Ritka erény!) Alkotásait a festői megművelés gondossága jellemzi.
Munkáí kisrnéretűek: többnydre szobai vagy rnűterrní entertörök. kisvárosi
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utcaképek néhány házzal és fával, csöndéletek és beszédes önoortrék. A szíkár
férfiaIT magas homlokával, keskenyajkaival ugyamazt a halk tóthárpádi bá
natot fejezi ki, mint a tájképek és szababelsők megtört színei, halvány sár
gái, tompa kékjcí, fékentartott vörösei. Műtermébenélő visszavonult művész, de
a kor levegője őt is megérinti. "Rabságban" és "Az üldözött' c. képei az 1944-es
szomorú idők légkörét és a rnűvósz humanisztikus el'kötelezettségét fejezik ki.
Más művei az ostrom pusztításait ábrázolják. 1951-iben festette "Kazánkovács
brigád" c. nagyobb kompozícióját. E mű teljesen mentes az akkori időkben

gyakori sémaszerü megoldásoktól.
A kiállított művek többsége az elmúlt három év alkotása: leányok, fiúk,

csellózó és zongorázó nők, ciklámenek, őszirózsák, tulipánok, napraforgók, nyá
ri és őszi kertek, madarak. Míháltz finom ábrázoló, lágy, bársonyos tónusai
(a pasztellkréta kedvelt technikája) a valóság mélyérzésű átköltései. Olyan
művész, akinek az emberi a fontos és nem a csillogó arabeszkek bűvészrnutat

ványai, Képei között járva-kelve Osvát Ernő bölcs szentenciája jutott eszünk
be: "A valóság meglátásához kell csak nagy képzelet"

Domanovszky-kiállitás. Domanovszky Endre Kossuth-díjas festőmüvész

1947 óta festett képeit mutatta be októberben a Műcsarmok. Az 1907-ben szü
letett mcster változatos úton haladva jutott el mai nagylélekzetú fortnanycl
véíg, Kezdetben a római iskola köréhez tartozott, majd él formaromboló irány
zatok vonzási körébe került, e képei nem állottak mcssze a teljes absztrakció
tól. Egy időben artisztikus gobelin-ek is kikerültek a keze alól.

Domanovszky t már régóta nagy technikai felkészültségű, kiválcan szer
kesztő és monurnentális hajlandóságú festőink közott tartottuk számon. Az el
múlt 10-12 esztendőben szamos alkalmat kapott a művész, hogy nagyüzemek
és egyéb új épületek falain megvalósítsa i,gényeiben és méreteiben egyaránt
nagyszabású elképzeléseit, Egy dunántúli bányászváros rnozijának elöcsarnokát
díszítő sgrafittója a táncoló női alakok ritmikus összefűzésével és a könnyed,
lendületes mozgás művészi ábrázolásával tűnik ki. 1948-'ban festett "Bányá
szok" c. tömör, háromalakos képe a legszebb modern munkásábrázolások közé
tartozik. Néhány rnunkáján azonban, így a főbejárattól balra és jobbra függő

mezőgazdaságí tárgyú pannóiri nem sikerült teljes mértékben megvalósítania a
két alapvető elem, a rajz és a szín összhangját. E képek erőtlenek, színszegé
nyek, és a kívánt gondolati tartalmat csak töredékesen képesek kifejezni.
"Készülődés" c. képe, amely két változatban is szerepel, bálba induló falusi
leányt állit elénk. Érdekes, hogy a Chiriconak és a .movecento" többi meste
rének, azután a kubístáknak és konstruktivistáknak iskoláit megjárt művész

munkáin itt Munkácsy és Koszta hatása is érzik
"Akt" c. nagy vásznának női alakja indokolatlanul nagyra méretezett, s

nem hat szerencsésen. "Sárga garnitúra" c, vásznán is vannak megoldatlan.
plakátszerűen elnagyolt részletek. Maradéktalan gyönyörűséget elsősorban né
hány kisméretű figurális képe és csendélete vált ki, pl. a pompás testőísógű

"Kört€Ik". Legszebb munkája talán a "Borospincék", amely - nem alaptalan
szuperlatívusz talán ilyen nagy szót kimondani - Rouault és Maurice de Vla-
mincIk magasságáig emelkedjk, ,

Domanovszky egyes munkájáról lehet ugyan bíráló megjegyreseket tenni,
de nem kétséges, hogy a művész tehetsége még további nagy lehetőségeket

rejt magában. Az ötvenkét esztendős Domanovszky Endre további fejlődése

és teljes kibontakozisa előtt - most, amikor minden művészi eszköznek fö
lényes birtokosa - tárva-nyitva áll az út. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (Pi""rt· Dervaux a lládióz",,.,kar élén.) Dervaux Euró
pa egyik legnagyobb karmestere. Már ahogyan egy-e,gy mű kezdete e,lőtt mély
kcmcentráltsággal a zenekar fölé emelkedik, a nagy élmény várakoz!ilsánwk vil
lamos feszültségét teremti meg. Aztám, ahogy csodálatosan könnyed és pontos
mozdulatokkal vezeti, az együttes szinte megjiatalodik a keze alatt; a vonósok
új fényben ragyognak, a fúvósok salaktalanul kezelik a témákat, s il mű szín
keverékéből oly ,hitelesen bonrokozik ki maga a >szerző - akár Saint-Saem,.
akáT Ravel, <llkár Schumann -, hogy a hallgató úgy érzi: az alkotó maqa is
í!1l/, ilyennek akarta múvét. Dervwux karmesteri alkotását kivált ez teszi TIJa!l1J-
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'Byá: a1wgy erőteljes egyéniségét aláveti a mű szeUemének és a szerző akarat&
nak. Talán legszebb példája voU ennek, amikor Schumann TV. szimfóniáját
szólaltatta meg a Rádiózenekar élén.

Schumann életműve, mint maga a rOl11J,Untika: kúsza, kaotikus, bOlnyo1.tult.
Sokrétű is, olyasformán, mint híres zenekritikái; nem egységes·en IM és Hél
bennük, hanem megkétszerezi, sőt me:gháromszorozza magát: a szigorú-koonOf"
Raro mester alakja mellé föLidézi magából a lángolva lelkesedő nore.stant,
meg a lágy Eu.sebiust; Lehet, hogy későbbi tudathasadásának első jele ez; de
mindenesetre jele annak a sok eszmei kúszaságnak és ellentmondisnak, ami a
romantika viLágát, zenei viLágát is jelLemezte. Műve: akár a periszkóp váilto
zatainak egymásra következő alatczatai: sok nagyszerű, szikrázó pillanat, sok
színű látomás. De az apróbb remeklések mellett vannak oáttoeattanul szuggesz
tívan ható nagylélegzetű alkotásai is - s ezek közt a legszebbek egyike a
IV. szimionia.

Ez is a romantika viLágát hozza elénk, de megjelenítésében reaLisztiku
sabb, hívebb a nalosáonoz, Ahogy az első tétel ábrándos bC1?ezetését főlváltja

a gyorsuló 1?ariációk sora, lehetetlen nem gondolnunk párhuzamként a kor
kottéezetére, meluben hasonlóan követi nyomon a lángolást a dezilluzionizmus,
a vanitatum vanitas érzése, hogy aztán ismét fölfelé törjön a költő ihlete s
1?égül az egeket dön}esse tébolyult titán módjára. Majd ismét a földön va
gyunk: a románc szinte népdalokat idéző lágy éneke következik, s utána «
Scherzo parasztosan koppanó dallama; végül pedig, a finale elsöprő akkord
jaiban a zeneköltő lendülete valósággal a sziéráíeba szárnyal.

Miruiez nem mindig megy némi hosszadalmasság nélkül, kivált ha a kar
mester nem formálja ki 'kelLőképpen a mű benső vonalát s az ihlet kaotikus
kavargásának, hulLámveréseinek s elsímulásainCLk nem tud szilárd gerincet ad
ni. Mi sem kimnuebb, mint elveszni SchumCLnn elragadó érzelmi örlJényLésé
ben. Dervaux nagysága éppen az, hogy elejétől végéig uralkodik ezen a for
gatagon, anélkül azonban, hogy eredeti jelLegéből kilJetkőztetve akár hidegeb
ben logikussá, akár lágyabban érzelmessé értelmezné át. Hogy az imént mon
dottakra vísszautaljunk: ő nem hol Raro, hol Eusebius, hol Florestan, tuinem.
egy személyben és egyszerre mind a három, CL megosztottságnak abbCLn az
egységében, mint maga Schumann. Nem részesítette előnyben a zeneköltő ar
cának egyik 1?onását sem: nem alkotott démoni képmást, de révetegen CLngya
livá sem változtatta a schumanni arcot. Fölébe emelkedett a műnek, eqészé
ben tekintette és éHe át, csodáLatos biztonsággal, fölénnyel 'és érzelmi azo
nosulással.

A Magyar Rádió Szimfónikus Zenekara ezen ,az estél1 a nagyszerű dii"i
gens keze alatt ísmét meggyőzően bebizonyitotta, hogy EurópCL legjobb együt
tesei közé tartozik.

(Néf:}' étJszáza<l karnaramuzsikája n Bortok. tf'l"t'm/Jt'Jl.) Zenei közízlésünk
egyre fejlettebb voltát mutatj CL, hogy CL zene csúcsa.irCL, a kamarazene bírodal
mába is mind népesebb közönség kölJeti művészeinket. A Négy évszázad 100
maramuzsikája című bérlet tizenöt estén preklasszikusoktót máig, Bartókig,
Schönbergig kíséri lJégig a kamarazene útját. Nagy sikere 1?olt már a tavalyi
hasonló bérletnek is, bár az sem műsorának szinességét, sem az e!őCLdók mí
nőségét illetőleg nem vetekedhetett az ideivel.

Fokozott várakozásunknak az első leoncertok meg is feleltek. Ritkán hal
lott műveket élvezhettünk, többnyire magas színvonalú előCLdásbCLn, mely 
talán a terem intím hangulata is részes ebben - a 'kamamzenélés bennsősé

ges családiasságát is föl tudta idézni. (Ez a meghittség és közvetlenség egy
egy kis kisiklás iránt is elnézőbbé tett.)

Vivaldi, Purcel, Couperin, Hiuuiel, Bach - JohCLnn Sebastiam és Johann
Christian - egy-egy művét hallottuk (Hiiruieit Kósa György stilushű tolmui
csalásában, Bachot Gabos Gábor emlékezetesen szép e!őCLdásában); régi olasz:
dalokkal ismerkedtünk meg Sándor Judit szokás szerint kulturált és stítuso~

éneklésében és - kedves színfoltja volt egyestnek - Szabolcsí Bence zon
garakíséretével, mikoris CL lelkes ünneplés nemcsak a kitűnő művésznőnek

szólt, hanem a kisérőnek, Európa egyik legnagyobb tud6sának is (aki mintha
csak azt példázta volna, milyen szép és fölemelő dolog, ha ooLaki úgy tltdj«



mel1valósítaní magában tudorruiny és művészet szövetségét, mint ő); és 
meglepetésül - keresztmetszetet kaptunk a XVI-XVIII. század maquar ének
ierméséból. Mig a Nyugat régi énekeiben az árnyalatos fino'mságot élveztük
(a Budapesti Madrigálkórus szép előadásában), addig ezekben a 'dalokban való
ban a szívünk dobogását éreztük: Tinódi lantos buzditásá.ban a török és német
közt élelhalálharcát vívó magyarság jajszavát, vagy Buga Jakab énekében a
halálveszedelmek közt is törhetetlen bizodalmat. Különös a zene! Ezek a mű

vészileg talán pj'imitívebb énekek alighanem többet tudtak adni népünknek
annakidején, mint más, tökéletesebb muzsikák a magulcénak. ,Monteverdi, Pur
cel, Lassus. Htirulel, Bach zenéje melieii szinte parasztian naivak; de a kor
maouariánci: épp igy, egyszerű és megrendítő őszinteségükben, szívbőlfrokadt

közelségükben mondhattak többet, mintha Tinódi történetesen valami el5kelő

és békés udvarban ellenpontozott lantzenét szerzett volna vájtfülű udvlarí né~

pek gyönyörűségére. Török Erzsébet, mint mindig, ha igazi "magy,ar stílusról"
van szó, remekelt. A hangjával is, meg a szívéve l is.

(A kiibúnyai S:;pnt l,úszló énekJwr.) Fennállrísának negyvenedik évfo1'duló
ját ünnepelte a múlt év novemberében a kőbányai Szent László énekkar. A
szép dátumot egyházzenei hangversennyel tették ernlékezetessé, Az énekkarért
bemutatott s::entmisén Haydn Nelson miséjét szólaltatta meg Incze Aurél kar
7Ulgy nezetéseoet a jubiláns ének- és zenekar.

A Nelson mise, ez a nagyszerű és kissé hosszadalmas mű, alkalmas arra,
hogy előadásán lemérhessük egy kórus 'teljesítm§nyének erényeit és hiányait.
A kóbánuaiak esetében ezúttal inkább erényekről beszélhetünk, hibájuk alig··
alig akadt. Hangvételük tiszta volt, zavaró "lecsúszáso1c", melléfo,gáso'c nélkül;
hangzásuk kiegyenlített, egységes; s a hangzás orgonával való al-itámasztása és
megerősitése is szépen sikerilli, A kitűnő orgonista egyszer sem vétette el a
tempót, és regisztrálása kifogástalanul hatott. Az énekesek ugyan végül mintha
kissé elfáradtak volna; de nemcsak a hosszú mű tehette erős próbá11a őket,

hanem minden bizonnyal a szokatlanul [oqas időjárás is. A kellemetlen hideget
elsősorban a szólisták éreztélc meg.

Hogya kórus milyen pompás teljesítményekre képes, azt elsősorban az
áldozás alatt énekelt Allelujával mutatui meg. HCindelnek ezt a közismert
remekét sokszor hallottuk már templomban ís, hangversenyteremben is, tie
ilyen átéléssel, ilyen lendülettel csak nagyon ritkán. Valóban Alleluja volt:
Isten fölszabadult, áradó dicséí'ete. S méltó betetőzése is negyven, sokszor
nehéz és lciizdelmes esztendő munkájának; de ugyanakkor méltó kezdete a:
következő évek sikeres munkájának is. (Rónay László)

KÉT VAK. Nem valahol utcasarkon muzsikáló két vakról szól naplónk
szava. Két férfiú, mind a kettő nagyon öreg lett, egyik sem jutott el a teljes
katol icizrnusig, de egy életen át keresett, és közel áldott hozzáruk és mindkettő

életének alkonyát a testi vakság borította sötétségbe. Tán azért, hogy belsőleg

eljusson a teljes világosságra? nem tudjuk Mind a kettő sokat írt, az egyik
inkább pedagógus volt, a másik inkább író: de egyként olthatatlan vággyal
szemjazták embertársaiknak szolgáLatát. Az egyik még él, a másik már halott.

Friedrich William FÖTsteT az egyik, az élő. Június 2-án ünnepelte a bécsi
egyetem, melynek rövid ideig tanára volt, ünnepélyes "Feierstundéban" ki
Iencvenedik születése napját. Berlinben, 1869-ben született, édesatyja kiváló
tudós, az obszervatórium igazgatója volt. Felekezetnélküli lévén, gyermekeit
teljesen vallás nélkül nevelte. Ez meg is látszik Förster legels5 művén: emel
kedett szellemű, de minden vallástól mentes, természetes etikán alapul. Ta
nulmányai és számos utazása lassanként a kereszténység felé fordította, első

sorban a katolicizmus felé. Nem lett soha katol íkus. Legérettebb műveimek

egyuke: "Christus und das menschliche Leben", mely a másodtk világháború
előtt jelent meg, rengeteg embernek lett javára. Egy évig Becsben, azután
hosszú éveken át Münchcnben volt a pedagógia professzora. Nevelésről szólé
művei németül félmillió példányban [elentek meg, sok rnoderm nyelvre, töb
bek között magyarra is lefordították őket,

Ausztria és Németország nacionalista körei kezdettől fogva élesen elitél
)ék ncmzetközisége miatt, Alighogy Hitlerék átvették a hatalmat, még 193:~·
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ban "Landesver<rater"-nek bélyegezték s az állítólagos hazaáruló miriden rnű

vét indexre tették és zúzdába szállttották. Csakhamar megfosztották állampol
gárságától is. Svájcban élt, majd immár számos év óta New York'bam. Most is
ott tengeti szúkreszabott állami kegydíjból életét, jelenleg színte egészen meg
vakult már, szellomileg azonban teljesen ép. Neveléstani művei számtalan ne
velőnek és neveltnek jó szolgálatot tettek, egyeternessógűk éppen azon alapul.
hogya természetes erkölcstarira épitenek. Néhány esztendő óta a német Fried
rich William Förtser-Gesellschaft sorozatosan újra kiadja a tiszteletreméltó
aggastyán műveit.

A másik, akiről megemlékezünk, már halott. Giovanni Papini ez, aki a tö
kéletes szellemi nihilizmus után, miután megírta Vomo finitóját - az ember
történetet, .ki mindermcl végzett - katolikus lett. Szellemes, nagy rnúvészettcl
írt könyvei óriási sikert arattak. Teljesen katolikusoknak nem lehet nevezni
őket. ÉLete utolsó éveiben pedig újra eltávolodott kissé a katolicizmustól. Mé
lyen megrendítő azonban utolsó könyve: "La spia del mondo". Megr ázóak a
teljesen megvakult nagy író elmélkedései. "Mindinkább vakon, mindinkáblb
mozdulatlariul, mindinkább hallgatagon élek. A halál pedig csupán a hallga
tag mozdulatlanság a sötétségben. Apró adagolásban tehát mindennap kissé
meghalok Mint valami homöopata recept szcrm t. Remélem azonban, Isten
megadja nekem a kegyet, hogy a legutolsó napot ép lélekkel érjem meg ..."
Kesernyés, .kissé pesszimista élettilozófia bontakozik ki utolsó könyvének lap
jain. J\Il.6g a derű is félelmet takar szerinte: "Nevetni annyi, mmt félni. Az
ember az az állat, amely nevetni tud. Mert egyedül csak ő tudja. hogy meg
ken halnia ..." .

Michael Pfliegler, bécsi professzor írja ezzel az utolsó rnűvel kapcsolatban
Papímról, hogyavilágosságtól és az élettől egyaránt búcsúzó éles mondatait
enyhíti az a szörnyú magányosság, amelyet átélni kényszerült. Viszont Papinit
éppen az teszi értékessé, hogy írásaiban a hit mégis villámszerű híhetösécgel
jut szóhoz, oly hihetőséggel, amely - Pflicgler szerint - u:itJkán található
meg a hi tszónokoloban, ami alighanem nem is lehet máskép. Papini ugyanis
éppen az okosokat óhajtaná gondolkodásra bírni és - amint vól i - kevésbé
boldogtalanná tenni. A mód, ahogyan ezt teszi. Pfliegler véleménye szerint
utá nozh utatlan. (Radó Polikárp)

JEGYZETLAPOK. (Péter bácsi.) A Guggcr hegy tövóböl tartok hazafelé. A
nap lement, mind sűrűbb a homály. A ll-es végállo:násnál egy csapat gyerek
tanakszik. Az egyik váratlanul kiválík a csoportból, hozzám lép.

,- Jóestét bácsi. Merrc tart?
Így, ilyen választékosan: hogy merre tartok. Míkor mondom, hogy haza a

Rózsabornora:
- .JÓ - csatlakozik mellém -, akkor mehctünk együtt.
A Kapy utcáig, mert ők ott Iakmak, a Kapy utca sarkán. Hamarosan meg

tudom - mert beszédes fiú -, hogy heten vannak testvérek, ő a negyedík ;
most végzi a negyedtk általánost, eléggé szerot tanulni, s ha jó lesz a bizonyit
ványa, alíghanern kap egy kerékpárt. Apja kőműves, jó munkás, nagyon sze
retik a helyén, el .nem engednék máshová a világért sem. A házukat maga
építette; takaros kis villa, ernlékszem is rá, hiszen gyakran járok erre.

- A Péter bácsi is - mondja.
- A Péter bácsi?
- Hát. A Veres Péter bácsi. Jó ismerősöm nekem az. Az a híres író. Biz-

tosan tetszett már hallani róla.
- Hogyne.
Valami lehet a hangsúlyomoan, ami 'röpke .gyarrút kelt benne, mert fe

lém fordítja okos kis madárarcát s fürkészve figyel a bomályban.
- Talán ismenn i is tetszik?
HiI1telenelhatált'ozással, jó ösztönnel letagadom, hogy ismerern. Dehogy

ismerern. Legföljebb hírből ...
Megnyugszik: jólesik neki, hogy ő ismeri és én nem. Oktathat, magya

rázhat, Érezni a hangján a büszkeségét.
- Nekem személyes ismerősöm. Erre szokott sérální ; bajusza van. csíz-
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maja, meg olyan rövid kabátja; annak a zsebébe teszi a ikezét,ahogy jár. De
hogy az mílyen író! - s csettint egyet. - Szokott nekem adni a könyveiből ;
csuda könyvek. Ahogy az le tudja írní, milyen rvolt régen az a nagy szegény
ség ... De most sajnos nem lehet olvasni, most minden a tanulás, mert külön
ben fuccs a brmgának. Éln rnondom a bácsinak, érdemes olvasni. Tud az
öreg - jegyzi meg elismerőleg. - Én mondom, hogy tud. Ha erre jár a bácsi
és lát egy olyan bajuszos kiska:bátos csizmást, hát holt biztos, hogy az. A
Péter bácsi. El is megyek hozzá hamarosan, itt Iakík nem messze, hátha varn
új könyve ás ad nekem belőle. Mert mindenből ad nekem, mind megvannak
nekem a könyvei. Na, én itthon is vagyok. Minden jót, bácsi - mondja na
gyos fölénnyel. - Ez a mi házunk. Jó utat!

Azzal átlép egy alacsony sövényen s eltűnik a domboldalon a sötétben.

(A katolikusok Jogáról.) André Gide kérdezte egyszer: "Miért olyan éles a
katolikusok foga ?" Mauriac idézi ezt a mondatát egyik írásában. s hozzáteszi:
,.Igaz, Louis Veuillot, Léon Bloy, Bernanos haraptak. És Claudel sem éppen a
szelídségével érdemelte ki, hogy örökké lássa Azt, akiben hitt." Mauriac sze
rint a jó ügy érdekében vívott polémia voLna az a 'biztosító szelep, amelyen
egy egyébként fegyelemre és szeretetre kötelezett hívő imdulatai kiszabadul
hatnak. Ebben még volna is valami igazság; de amikor igazolásul Jézusra hi
vatkozik. Jézus haragjára, amiben - mondja -a Icghasonlőbb hozzánk, em
berekhez: nos, akkor aztán már engem sem győz meg jobban az okf'ejtése,
mint Luc Estangot, aki egy "Keresztény-e a szatíra" című cikkében foglalko
zik ezzel az egész kérdéssel. Mert - kérdezi Estaug - ki hasonlíthatja a maga
haragját Krisztusóhoz ; ki állíthatja a maga haragjáról teljes jóhiszeműséggel,

hogy az szent harag? Nincs-e a mi "legszentebb" haraajamk'ban is valami,
aminek bizalmatlanságot kell ébresztenie 'bennünk a haragunk "minösége"
iránt? Nincs-e ott sokszor "a hihetetlen öröm - idézem -, amit az írónak
néha az egyetlen lendület:ben, egyetlen nekifutással írt mű szerez, mely alig
hogy kíkcrült a kezéből, márís a célban remeg, a nézők óh ! és ah! kiáltásai
közott. Csakhogy ez a céltábla élő szív, kedves keresztény úr-! Hogy ígaz ügy
szolgálatában repült el .a nyíl? Elismerjük. Hogy X. vagy Y. megérdemelte,
hogy megleckéztessék ? Igen, megérdemelte. De nem szabadna, hogy ez ennyirc
jólessék önnek. A felebaráti feddésnek semmiféle örömmel nem szabadma jár
nia annál, aki a feddést végrehajtja. "Mert bizony nem egyszer előfordul 
mondja Luc Estan.g -, hogy az igaz ügyért való hevületében egy-egy vitázó a
karzattal tapsoltat ja nem mind ig igazolható kirohanásait; nem egyszer elő

fordul, hogy a tévedés üldözése közben szívonszúrják a tóvedőt, akit pedig
megmenteni kellene; és bizony ha valakit elragad polemizáló lendülete, nem
egyszer izgalmasabb föladatnak érzi, hogy egy embefit kiüssön, mint hogy egy
eszmét megcáfoljon.

Én a magam részéről mindebben szóról szóra igazat adok Luc Estarignak.
Jól emlékszem még fiatalabb éveinnből Z. heves katolikus polémíálra, több
nyire azok ellen, akiket valaminő okból utált, vagy akikre féltékeny volt, a!kiik
nem dicsérték eléggé, vagy nem tartoztak a klrkkjéhez, aktk nem hagyták
megvágni magukat, vagy akik ellen Iőlbórclték. Természetesen ilyenkor mindig
az ügy szolgálatára hivatkozott és a szcntek zászlaját emelte magasba. Máig
emlékszem a megrőkönyödósrc, amit gátlástalan kalózkodás a keltett; védelme
többet ártott az "ügynek" száz támadásnál. De hagyju'k Z. hajdani hadjáratait
és köpönyegforgatásait. Meggyőződésem, hogy az ilyen személyekre menő po
lémia még akkor sem lehet teljesen tiszta, ha tiszta ügy érdekében folyik ás
tiszta ember folytatja. Maga a műíaj eleve, in sich tisztátalan. Kell-e Léon
Bloynál tisztább ember? Mégis - személyes polémiái inkább taszítana'k, mint
vonzanak S hiába magyarázza nekem a kitűnő (sajnos, korán meghalt) Albert
Bégulm (Léon Bloy, mystique de !a douleur círnű könyvében) Bloy "prófétasá
gát" és haragjának prófétai voltát: én a prófétát sehogyan sem tudom nemhogy
rnéltányolní de még csak megtalúlni sem az ilyetén kitételekben. mint: "Ha
Tailhade egy héten belül nem teljesíti föltételemet - (azaz nem áll ki mellet
tem, holott én kiálltam mellette) -, akkor kikészrtem a kéztratomban." (Ami
Bloyt illeti: egyébként is jobban szerotném őt, ha valamivel kevesebb volna
benne a választottság tudata, s a világ egy kissé kevésbé forogna a Léon Bloy
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haragjai, sérelmet, sértödései és - valóban nyomasztó - anyagi gondjai
körül.)

Luc Estangnak az imént említett cikke leülönben egy Emmanuel Gauthier
nevű szerző könyvével foglalkozik: "Le génie satirique de Louis VeuiUot" a
címe. Azon túl, amit Estang ír róla, nem ismerem ezt a munkát; megvallom.
Veuillot életművét sem búvároltam túl alaposan; ezért eleve el ismerem: le
het, hogy nem vagyok igazságos. (De Veuillot esetében csak enyhe kis tör
lesztésnek számít, ha valaki nem egészen igazságos vele.) Amennyire is merem:
az utolsó keresztény század egyik legelszántabb, Iegharcosabb, leghatásosabb,
legikevésbé rokonszenves és végeredményben legkevésbé hasznos alakja. Mes
1iere olykor aszatírának - mondja Estang -, de nagyonis örül a nyilainak,
nagyonis az a látszata a dolognak, hogy gyűlölködik; hiányzik belőle a nagy
lelkűség, olykor (Chateaubriand, Lamartine életében turkálva) alantas; rend
szeresen él a hitelrontás módszeróvel ellenfeleivel szemben; portréiban igaz és
költött (illetve rágalmazó) vonásokat kever nagyonis Iöhsmerhetó alakokról.
ami "fr61e la vilainie" - mondja tapintatosan Estaug. Vagyis ez már nem
egészen fair dolog, sőt! Korában, rövid lejáratra, pillanatnyilag használha
tott a katolikus ügynek; egy ügynek pillanatnyilag mindig használ, ha valaki
vitriolos szivacsot dobál jobbra-balra az érdekében. De hogy hosszú lejáratra
hozott-e gyümölcsöt ez a módszer, az - Luc Estang szerint - igen-igen két
séges. Azt hiszem, nem is kétséges. Kétségtelen, hogy nem hozott. Az ilyen
rövid lejáratú sikereket a kereszténységnek késöbb aztán többnyire nagyon
keservesen kellett és kell megfizetnie.

Azt gondolom, különben sem az a dolgunk, hogy Jézusnak éppen a szent
haragját utánozzuk. Nem mondom, ezt a legkönnyebb utánozni: a haragot
(persze jobbára szeritség nélkül). De a haragvó Jézust csak annak lehet joga
utánozni, aki előzőleg már nagyon-nagyon utánozta a jó, a szelíd, a szeretó,
a türelmes Jézust. Minden egyébtől eltekintve: ez sokkal meggyőzőbb is.

(Goethe és a Népstadion.) Mínthogy szívescn járok futballmeccsre, alkal
mam nyílik rá, hogy élvezzem a Népstadiont. Szép, nagyszabású, közönséggel
telve lenyügöző, kivált nyáron: az ezer és ezer világitó fehér ing a naptényben.
De mí az, ami "imponál" benne? A nagysága? Az arányai? Abetontömeg
harmóniája? A zöld gyep és a szürke beton ellentéte? Igen, mindez, kétség
kívül. De még ezen fölül is valami; mindezek rnőgött még valami. Goethe
Italienische Reiséjét olvasom; ebből tudtam meg, hogy mi ez.

1786. szeptember 16-án Goethe megtekinti a veronai amfiteátrumot. Ezt
jegyzi föl róla: "Amikor beléptem, s még inkább mikor körüljártam fönt az
építmény peremét: mintha valami rendkívülit, valami nagyot láttam volna, s
ugyanakkor mégis semmi különlegeset. Nem is üresen kell ezt látni, hanem
emberekkel tele, mint legutóbb II. József vagy VI. Pius tlsztcletérc történt. A
császár igazán hozzászokott a tömegekhez, mégis meglepődött. De mindennek
osak a régebbi időkben volt meg a maga igazi hatása, amikor a nép még in
kább nép volt, mint manapság. Mert egy ilyen amfltcátrum valójában csaJk
arra való, hogy a nép maga imponáljon benne magának, maga élvezze benne
magát."

Ez az: az önmagának imponáló nép. Ez a Népstadion lelke. (r. gy.)

•

Felelős kiadó; Saád Béla
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