
NAPLÓ

A VIGILIA 25 ÉVES

Huszonöt év! Papi ember életében a 25. év az ezüstmise esztendeje.
Valami ilyen ezüstmise-félének érzem a Vigilia szolgálatának 25 évét is.
Aprimicián: 1935. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, mikor neki
indultunk az oltári szolgálatnak, a program-adó első cikkben ilyeneket
írtunk: "Programunk: őrtállásban és virrasztásban várni az Úr Krísz
tust. A virrasztás nem bóbiskoló, szunyókáló aggastyánoknak való, hanem
álmatlanságot biró fiataloknak - természetesen az üdvözítő örök nor
mája szerint: nem a test teszi, hanem a lélek; való mindazoknak, kikben
megvan a jövő hivatottjai számára magától értetődő egyetemes foglalni
vágyás, az elmozdíthatatlan érték-hierarchia szellemében: "minden a
tiétek, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár a
jövendők; mínden a tiétek; ti pedig Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az
Istené" (Kor. I. 3, 22); és való azoknak, kikben megvan az a plaszticitás,
mely mindent át tud járni a maga lelkével. Ez a vigiliás szellem és csak
ez van hivatva elébemenni és elébedolgozni a holnap nagy titkának."
Mikor a háború után új életre ébredt a Vigilia, ilyen vallomásokkal in
dult neki a munkának: "Nek ünk az irodalom szent dolog. Mindenekelőtt

hivatásos küldetés, bizonyos értelemben apostoli életforma. Hisszük, hogy
Isten bízta ránk a talentumot és a küldetést, és tudjuk, hogy egykor szá
monveszi rajtunk. Nekünk az írás szerit dolog, áhítat és szerelern tárgya:
szent szenvedély. -- Szent dolog magyarságunk is. Nekünk a magyarság
Isten gondolata, a mi magyarságunk pedig .Isten-akarta feladat, köteles
ség és felelősség. Ö szabta ránk, hogy magyarul legyünk emberek, és ma
gyar földön építsük az Ö országát.-- És szerit nekünk a kereszténység
is: az élő Isten egyszeri történelmi kinyilatkoztatása, az élő Egyház misz
tikus és életadó közössége, az Istenben való örök élet mérhetetlen fon
tosságú földi előkészülete, hitnek és szerétetnek végtelenűl egyszerű élet
programja, titokzatos életlendület és csodálatos Kaland: időre és örökké
valóságra szóló szeatséges életforma, amelyben benne van minden, ami
emberi, és minden, ami az Istenből az ember számára hozzáférhető."

És most, mikor végiglapozzuk a kedves fehér füzeteket, amelyeket
annakidején olyan szívbeli örömmel forgattunk, megmozdul bennünk a
lelkiismeret... és meglegyint a kérdés: megfeleltünk-e a nagy célkitűzésnek,

amelyekkel kétszer is elindultunk Isten nevében? Ki merne erre a kér
désre igennel felelni? Csak az Evangéliummal szólhatunk: "Haszontalan
szolgák voltunk, csak azt tettük, ami kötelességünk." Egyet azonban biz
tosan éreztünk az egész negyedszázadon át: amit magunk elé tűztünk. jó
volt, szükséges és halaszthatatlan, És egyről megnyugtat a lelkiismere
tünk: amit adtunk, becsületes szándékkal, tiszta szívvel, egész erőnkből

adtuk. .

És még valamit. Huszonöt éven át szüntelenül előre néztünk, mindig
a jobbat, a tökéletesebbet, a fejlődést akartuk szolgálni, minél gazdagabb
irodalmat, minél fejlettebb társadalmat, minél mélyebb és egyetemesebb
kereszténységet. Így érzünk ma is, előre nézünk ma is. Erre a további
szent munkára kérjük a mi ezüstmísénken a Szeritlélek Úristen áldását.

Sík Sándor
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AZ OSZI FBCSKE ÉNEKEI. (Sík Sándor: Űszí fecske. Versek. Szt. István
T'án's. kiad. 1959. Bp.) A kötet olvasásakor az első néhány vers izlelgetése után
az az érzés támad az emberben: aligha van katolíkus költő életének és élet
művének jellemzésére találóbb szimbolum a fecskénél. Ennek a sebesszárnyu.
kéthazájú, eredendően magyar, de seholsem - vagy talán mindenütt - ottho
nos rnadárnak a sorsában benne feszül a katolikus költő életének és művéne..

mínden szépsége, nagysága és problémája.
A katolíkus költő két hazája, amelyről sohasem feledkezhet meg: a föld

és az ég. Részletesebb tartalmi összefüggésben így sorolhatnők tovább a pár
huzamokat és "ellentéteket": Isten és világ, Teremtő és teremtmény, test és
lélek; szellem és anyag, természet és természetfeletti, véges és végtelen. Amikor
a költő az egyikről ,gondolkozik vagy énekel, mindig a másik távlataíbanv-a
másik fényében, mondhatni "jelenlétében" él és alkot. Sokszor egy-egy vers
nél nem is tűnik fel kifejezetten az a "kettősség", ez a lehető legnagyobb tel
jességre való törekvés, - ez nem is lehet míridenkor a költő szándékában -.
de egy-egy életrnúoen legtöbbször világosan és határozottan megmutatkozik.
Sík Sándor azok közé a kevesek közé tartozik, akik tudatosan, színte költői

prograrnszerűséggelvállalják és hirdetik ezt az egyetemességet. "Kétarcú an
gyalnak vagyok gyermeke én, Kétarcú élet, kétarcú ének" - rnondja a kötet
megjelenése óta közölt A kétarcú angyal c. szép versében (Vigilia, 1959. dec.).
Mintha csak kulcsot akarna kezünkbe adni az Űszí fecske teljes megértéséhez
elbben a versben:

"Ha más azt mondja: föld!
Hadd énekeljem én:
Föld, föld, nyujrózzál ég felé!
Ha más azt mondja: ég !
Hadd énekeljem én:
Ég, ég, hajolj a föld fölé!
S ha más azt mondja: vég!
Hadd énekeljem én a véges-arcu végtelent,
S a véget, mely a végtelenbe nő !"

A teljességnek az igénye, az egyetemességnek a költészetben k ifejezhetó mea
ragadása irányítja Sík Sándor ihletét. S ezt most, "őszi" verseiben még in
kább csodálhatjuk, mint azelőtt.

Mert csodálatos igény, csodálatos élmény az övé! Ebben a szemléletben
"egybering közel és távol Szived hullámzó r itrnusával, Amely magát némán
kitárta A mindenségnek, mint a Mátra." (Mint a Mátra.) A létezés, "hogy vala
mik, valakik vannak" egyetemes öröme,' a mindent átfogé, a mindent és min
denkit szerető lelkület innét forrásozik. Ezzel tudja látni igazán gazdagon az
összefüggéseket, a dolgok közöttí kapcsolatokat, hiszen az égen minden a földre
és a földön minden az égre figyelmezteti. Ahogya Búcsú a Bükköstől c. remek
versében vanja, még a náma fák is:

"Hadd mondom el, ti karcsú tiszta fák,
Mi volt nekem a zengő némaság,

Mellyel szövctség-sátra lombotok
Oly sokszor félálomba ringatott.

Félálomba, melynek jobbik fele
Emberen túli fénnyel volt tele.

Egy hónapig voltam testvéretek
És emberebbé lettem köztetek.

Aki a földből szívta gyökerét
És a felhőkkel jeleket cserélt.

S már-már a fák titkát is ellesem:
Elnyúlni, fölielé, türelmesen."

Mennyire sikerült kifejezése ez a néhány sor az emberi ,;ketti)sségnek", a test
és a lélek együttélő vágyainak. De folytassuk tovább a verset, mintegy nagy-
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SZiJrŰ példáját a költői "egyszerre látásnak", példáját a lenti és a fönti, a múló
ós <: múlhatatlan egymásra utalásainak :

"Egyet, nagyot, még hadd nyujtózkodom,
Aztán megyek, szólít az otthonom,

A drága otthon, a nekemvaló,
Hol élni édes és meghalni jó,

S hol mosolyogva élem szüntelen:
Nincs maradandó házunk idelenn.

De itt, de itt, míg végigkúsztatom
Az égre húzó bükkfaszálakon

Az esti csendben ünneplő szemem,
Véremben és húsomban érezem:

A maradandóhoz is van közöm,
Isten veled, szerelmes bükkősöm l"

Mint a tenger hullámai egymásbe símulva és egymásból Ujra éledve hömpö
lyégnek, vagy mint egy szimfónia témái egymásba semmisülnek és egyik a má
sikból tovább gazdagodva ujra felbukkannak, úgy variálódnak Sí,k Sándor ver
sében a természet és természetfölötti, a föld és az ég egymásra vonatkozásai. S
nemcsak egy versében, hanem egész életművében általában. Azóta, hogy ötven
éve ,,szembe nézett a Nappal" (1910-ben jelent meg első verseskötete), azóta
szünet nélkül a Nap fényében él és dolgozik, lát és énekel. (Erre vonatkozólag
ujabb versei közül néhány cím: Az ősz dicsérete, BocsWssatok meg, Érett nád,
Szentségtartók, Fák és gyerekek, Szőlőhegyi szemlélődés, Úszi [ecske, A mátrai
temető, Hársfák, Hetven felé.)

Hogy mi ennek az egyetemességnek elvi kiindulópontja és összefoglalása,
azt olvashatjuk az Apokalipszis látomásvilágával rokon versciklusban, A hete
dik nap dallamában:

"Verem a taktust, kezemmel, szívemmel,
Minden eremmel: testemben tapintom
A ritmust és a dallamot: a Mestert.
0, drága Ritmus,
Éln lélegzetem, mindenem, de jó,
Hogy te lettél a törvény, hogy a Mester
Benned lélegzik és benned üzen!
Bár térdepelve illeti csak ujjam
Rejtelmes ráncú köntösöd szegélyét,
Téged ismerlek, jobban enmazamnál:
A Mindenségből te pihegsz felém,
A Mlridenségben hát otthon vagyok.
A Mester benned lélegzik körültem:
A Mesterhez hát - halljad, én szívem,
Ha nem is érted! - hasonló vagyok'
Aki ritmusra szól, az énekel
S aki énekel, nem lehet ne halljon."

Ars poeticának is beillenék ez a pár sor. Az egyetemesség elvi alapja tehát:
Isten miridenben és minden Istenben! Ahogy a költő mondja: "Amerre for
dulsz. minden hangra hang, Meghitt, meleg, testvéri hang felel, És mindnek
eg)! a lelke: mind Belőle, Benne és Érte és Hozzá vagyunk." Természetesen
nem pantheízrnus ez, hanem a szentpáli gondolatok (Kol. levél l. 13-17 és az
Ap, Csel.-ben az areopáguszt beszéd) költői megfogalmazása.

.. .Katolikurn" a szó első értelmében "egyetemest" jelent. Ha tehát azt keH
k aol ikus költőnek neveznünk. aki az "egyetemes" világot: a földet és az eget,
Isten és a világ "egyetemét", a rnindenséget dalba tudja szedni, és nemcsak
részleteket - részösszefüggéseket és rész-igazságokat - lát, hanem az egészet,
- akkor. ha szabad így mondanunk, Sík Sándor a Iegkatoiikusabb költők kö-
zül való.' .
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Azt gondolhatná valaki, hogy ez az egyetemesség-vágy leszűkíti a költő

világát, B talán megfosztja a költői szabadságtól. Erről azonban szó sem lehet.
A rnindenség ugyanis emberileg megmérhetetlen, a míndenség "testvérének"
és énekesének témaköre hasonlóképpen. Sík Sándor a parányi dolgoktól a vég
telen Istenig mindent megénekel, aki és ami szívének kedves, vagy élmény
körébe került. Költészetéről elmondhatjuk Az ősz dicsérete soraít:

"O, lombos erdők őszi orgonája,
Milyen teli-mély a te muzsikád !
Ezer sípod egyszerre intonálja
Az emberlét ezernyi dallamát."

Hernyék és csillagok, fecskék és fák, virágok és bogarak, hegyek és évszakok.
állatok és emberek, lelki és isteni dolgok tartoznak az ő lírai tartományába.
Az Úszi fecske egyik meglepetése számunkra, akik régebbi köteteiben megsze
réttük az isteni fények, a magas - sokszor teológiai szintű - igazságok vil
lódzását, hogy most ebben a kötetben az emberi dolgok világában kalauzol
inkább. (S ilyen szempontból nagyon érdekes a költő régebbi verseiből való
válogatása: kihagyta ugyanis elvontabb, szimbolikusabb verseinek legtöbbjét.
és inkább a kis dolgok költészetét. aplasztikusabb, érzékelhetöbb képeit mu
tatja be. Hogy rllennyire "emberibb" lett realizmusa, azt egy cikluson belül
is megfigyelhetjük: A hetedik nap dallamát az előző "korszakban" kezdté és a
rnátraí versek korszakában fejezte be.) Lelkét nem hagyják érdektelenü1 a
hazai és világesemények .sem, de sohasem a napi politika hangján szól ezek
ről, hanem az általános emberi kiáltást közvetíti, az egyetemes emberi jajszót.
tiltakozást vagy figyelmeztetést hangoztatja a háborúk és elmúlt korok igaz
ságtalanságai ellen. (Atommag, Szél a Pilisen, Köd, A költő háborús imádsiÍJga,
Razzia, Rudolf Czinege, Fordits, fiú, a rádión.) Szó sincs tehát elvonultságról
vagy leszűkítettségről. Az azonban igaz, hogy aki ilyen szilárd talajon áll
kezdettől fogva, mint Ő, az nem ingadozik, nem mond ellent önmagának és
előbbi műveinek, ilye!l értelemben tehát nem "fejlődik" (a fejlődésnek rnond
ható az ilyesmi egyáltalán). Sík Sándor költészetében nincsenek hangulati tö
rések: Ez azonban nem a költői szabadság hiányát rnutatja, hanem a harmoni
kus lélek magától értetődő következetességét. Vannak, akik vívódva, küsz
ködve jutnak el oda, ahol ő van, és ez a vívódás, küszködés az életrnűvűk, köl
teszetük. Sík Sándor nem a világgal és önmagával küszködő művész, hanem
önmagát és a világot átfogó, egyre mélyehben megérteni akaró költő. Ezért
érezzük ötven év verseiben fokozódó tűzzel izzani az optimista életkedvet, a
bajokon felülkerekedő reménykedest és a mindenütt jelenlévő szerétetet.
("Csak a szived ki ne hüljön, Csak a tücsök hegedüljön !"). A fecske szírnbo
likus élete így lesz emberi valóság: ez a világ sohasern az egyedüli, mindig
látnunk kell a másikat is, amelyért dolgozni, reménykedni és szeretni még az
értelmetlennek látszó esetekben is értelmes és érdemes kötelesség. Sík Sándor
nem az érdekességeket figyeli ebben a világban, nem is a paradoxonokat, a
látszólagos ellentmondásokat, mínt Chesterton (és mennyi van belőlük az evan
géliumban is n, hanem a valóságból, Istenből és a teremtményekből kisugárzó
szépséget és bájat, mint Jammes, vagy éppen a nagyságot és a fenséget, mint
Claudel. Sík Sándor életszernlélete talán hármukéval van leginkább rokon
ságban ...

Sok mindenről kellene még beszélnünk az Úszi fecske kapcsán. ATTól, hogy
Sík Sándor mennyire következetesen egyetemességre törő még módszereiben,
képalkotó művészetében is. Szintetizáló, "összerakó" technikával dolgozik, leg
többször nem valami részletszépséggel akar meglepní a vers végén, hanem" az
összképpel. Mi, akik az ő tanítása nyomán tanultuk meg értékelni a magyar
verseket a középískolában és az ő verselemzésein csiszolódtunk érzékennyé.
örömmel szemleljük művészetéoen, hogy módszereiben is mily nagyon a
"konstruktiv" magyar líra, Arany és Petőfi útjain jár. Szólnunk kellene Sík
Sándor tiszta magyar nyelvéről, tudatos nyelvművelő munkájáról és azokról a
verseiről. amelyeket egyszerűségük és nyelvi szépségük miatt méltónak tartunk
a legkiválóbb magyar nyermekversek (gyermekek számára mintaképpen tanítha
tó versek) közé sorolni, Petőf~.Iózsef Attila, Szabó Lőrinc legszebb gyermekver
sei rnellé. (Samu bácsi, Tera néni, Két kis malac, Ibolyák.) Nyelvi kiválóságát bi-
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zonvára azok is értékelik, akik világnézetével nem egyeznek, Jó lenne azt is
elmondani, mennyi és milyen hatása volt költészetének az ifjabb költői nem
zedékre, miránk, akik az ő útján vándorolunk (s rnilyen jó tudni, hogy test
vérünk, az ő tanítványa Radnóti Miklós is, akit az Örvénynek az örvény c.
versében ,iháromszor is fiának" nevezt). Ezeket és még másokat kellene elmen
danunk róla és művéről, De reméljük, lesz még erre is alkalom, hiszen vár
juk és lessük gazdag életének további termését. S hogy nem hiába, arról"
maga biztosít minket a "Kaszafenés"-ben, melyben egy öreg kaszáló tót em
berhez hasonlítja magát:

"Tán egyet gondol miridakét szivünk,
S ez az, amitől testvérek leszünk,

Hogy szép a szép, az illatos mező,

És jó a jó, fiatal szív s velő,

De nem elég, de semmi sem elég,
Mert szép is, jó is azt susogja: még!

Kaszacsörrenés, szivvér-dobogás
Testvér ütemben imádkozza: más!

A fáradt nap lassan pihenni tér,
Zörög már felénk a szénásszekér.

Vén ló a hámban, de még birja tán.
Húzzunk még egyet azon a kaszári l"

(Csanád Béla)

SZlNHAZl ORJARAT: Shakespeare és Tolsztoj konzseni
á l i s a n. Az ó és az új esztendő bemutatói közül kettő ö'1'Voen/1.etes a.já71déka volt
a m-agyar színházi életnek.

Tolsztojon és Shakespeare-en át tehát az újkor irodalmának két legnagyobb
zsenije üzent nekünk. Nem a műveiket kell ismertetnünk, hanem a rendező

ket és a színészeket, akik ezt az üzenetet méltó keretek között kézbesitetté:k. A
"Háború és béke" színpadravitelétől bizony féltünk egy cseppet. Hiszen az eLe
mi erejű viharokat igazán nehéz a színpad szűk kereteibe fogni. A Neumann-e
Piscator-jéle renitezésnek azonban éppen az sikerült, hogy ami a regényreme,k.
ből szinpadra illeszthető volt, azt megmentették egy elegáns mozdulattal: Ké
rem, ennyit és nem többet UJkarunk adni a műből. És amit adtak, az Séndor
cár alakjának kivételével mindvégig sikerült.

Ivléltassuk: hát kissé a színészi munkát is a két kitiinő rendező, Kazán és
Kazimir teljesitményéneik teljes elismerése mellett. A háJhorú és bélce kért szin
padilag is legjobban sikerült, mert belülről kivetített alakja Naiasa. éis az Ö1"e,g
Bolkonszkij herceg volt. Ruttkai Éva Natasája kilibbent a szinpadra és egy..
szerre magával hozta ennek az összetett, jóból és gyöngeségből összegyúrt
leányalaknak minden üde báját, a könnyen romló gyümölcs apró kis hibáivlCll
együtt, ahol majd a romlás munkáját megkezdi l"ajta. Ruttkai É1~a eljutott a
szerepulkotás ama fokára, ahol az ösztönös művész már nem. csak játssza, ha
nem minden idegszá láva l éli szerepét. Ugyanezt momdhatjuk Páqer Antalro is,
aki az öreg herceg gúnyból és epéből, fölvilCÍ!{}ooult szkepszisből és emberi sze
retetre vágyásból oly finoman meg'szőtt alakját ugyancsak kapá.sból vetítette
vissza. És a fiatal leány meg az öreg voltaireánus nagyúr szellemi s mOindh-at
nók: szerelmi párharca színházi életiink legnagyobb pillanataihoz tartozott.
Mert ez a vén herceg nemcsak fiát óvta a fiatal nőtől. Öreg korának szikkadt
irigységével sajnálta is tőle s inkibb magának kíváTIta volna a romlandónak
vélt gyümölcsöt, akiről akadékoskodásával be is bizonyította, hogy ingatag
asszonyi lény.

A harmadik és a negyedik nagyvonalú alakítás GlIőrffi és Pántdy Lajos
művészetét dicséri. Pierre-nek, a fattyúnak alakja a legpr<oblematíkus,abb föt
adat. A nagytestű, tehenész lánytól származó Piel'1'2 éppúgy To~sztoj egyik én
jét jelenti, mintahogy a Faustban és a Mefisztóban is ugyancsak ·önmagá.t raj
zolja Goethe is. Pierre, aki odatalál a parasztokhoz és a nemzeti ellenáJMs
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Cl!kasztófájához is, maga az orosz ev()~ució, a jövőbe vetett zseniá~is fénycsóv,a.
Nem kicsi föwdat volt tehát, hogy Győrtfi ennek az alaknak - ha nem is min
den - de annyi sok karakterisztikumát éTleztetni tudta. Pándy Lajos a vad
nőcsábász szépfiúnak, a nagy úri lét fe~előt~enségében per'1:AertállÓdott Kuragim
hercegnek minden káros szépségét és emberség-hiámyát elénk tudta vetítetni.
Éppen ezért volt az előadás má.sik nagy dránnai piHanata az, amikar And'l'lej
herceg, aki haMlra kereste menyasszonya cSiÍJbítóját és hírbekevm'őjét, megbo
csájt ennek a féllábú csonlcká vált fenegyerekne,k. KimondaHanul is ott libeg
ekkor a színpad fölött: most csonka letté~ testedben, de megbocsájtást nyertlél
ellenfeledtől és egész ember lehetsz még léwkben.

,sajnos így sincs elé.g terünk rá, hogy Benkő Gyula, ,sáJndor Iza, Lászlóffi
Kata vagy a fiatal Tardy Géza awkításait kie~emezzük. Mindnyájan tehetsé
gükmaximumával szolgálták Tolsztojt a színpadon. Máris át kell térnünk és
bizonyos örömmel térünk át egy telje,sséggel színpadra szüleitett remekmű, a
shakespeare-i hattyúda~ színészi te~jesítményeinekregiszt'l'álására.

A vihar Prosperóját Ödry Arpád óta tudtunkkal nem igen merte színpadra
áJmodni egy magyar szinész sem. Mi az Ödry alakítá.sára emlékszünk, Miranda
Bajor Gizi és Caliban Sugár Káro~y volt. Mai napig is emZékezetes hármas és
színházi esszéistáink gyakran megem~ékeznek róluk ma is. Nos, a Madách
Színház Uray-Vass Éva-Bazilidesz Zoltán hármasa nemcsak fölveszi a ver
senyt a nagy e~ődökkel, hanem a sikerült rendezés segítségével sOIkban még tú~

is haladja.
Prospero maga a jóság, Shakespeare ember és világszeretetJének megcsala

tott kínbó~, könnybő~ és megbocSJájtásbó~ kiszűrt á~omalakja. Ddry Arpádban
mindig éreztük az akarati férfi szörnyű belső indu~ati feszü~tségét. Már beszéd
technikája is vad sodrású hegyi fo~yam kő- és kavicsgörgető zuhatagozása volt.
Ű va~óban azt a Prosperot va~ósította meg, aki démonias akaraterővel hajtja
uralmába az Arieleket és a Calibánokat. Uray most azt mutatta meg, hogy
mindezt ugyanilyen fokon sokkalta könnyedebben is megcsinálhatja az, akit az
ösztönös művészet könnyed bájával is megáldott a Teremtő. Már e~ő szavninál
ewradó háMt érez Uray iránt a közönség, mert nem kell azt hinnie, hogy meg
siT~etült és azért nem ért a színpadi beszédből semmit. Egy adoniszi termetű, de
már agg kor jeié hajló férfi áll előttünk szálfaegyenesen és abban a lelki szép
ségben, amely a jósá!gban való hitbő~ fakad. És a szájáról pergő kristályosan
tiszta beszéd, amelynek egy hosszú visszaemlékezés minden szaván át érthető

szótagok peregnek gyöngyszemekként a közönség ölébe, olyan "Auftakt"-ot ad
az e~őadá.snak, hogy féltjük a partnereit: mi ~esz itt, hogy birnak méttók mar
radsit egy igazán nagy és mestersége minden csínja-bínjáJva~ ennyire játszani
tudó színésszel ? És megtörténik a színpadi csoda, mintahogy Prospero varázs
v'esszejének intésére a dm'abban is csupa szép csoda történik. Vass Éva egy
szerűségében, kis Noémi-ingecskéjében - Jókaira alighanem hathatott ez a szi
get- és gyermeklánykomp~exum egy másik Natasát hoz a színpadra,
egy reálisan eleven, zsenge asszonya~akot. Bajor Gizi ~égiClSebb volt, de mes
terké~tebb is és kénye.skedő szövegejtése néha kevéssé tudta eLhitetni, hogy ez a
Miranoo az apján és Calibánon kívül még nem ~átott férfit, nem járt szalonok
ba sem és csak az előbb, előttünk értesült, hogy fejedelmi ágyból származik.
Vass Éva 1,égtelen egyszerűségével s a vadvirá,g bájával sugározza azt a lányt,
«kia hajótöröttek megpillantásakO'l' osztönösen fölkiált: mégis van Isten ! Fiatal.
férfialakokban látja megtestesülni a Teremtés női szemnek: legszebb csodáját.

Bazilidesz Zoltán robusztus erejének játékos bambasága pedig Ca~iban alak
jában élheti ki magát. Nem az ősgonoszt játssza Ő, az alrtiri boszorkány fattyát,
a <Mmoni ártást, mht azt Sugár Károly oly naauszerűen tette. Az ő g01WSZ
sága butasagából, neveletlenségébő~, az ándtiso1'ba űzöttek lelki t01mpasál}'.i
ból származik. Hogy ez a fölfogás is nagyszerűen megállja a he~yét, arra ép
pe-n cl végkifejlet a bizonyscig. Sluikespeare-e-Prosnero arra itéli az él'eMre törő

és főként a Wdós könYl'eit elpusztítani akaró 6sbutaság ember:ét, hogy: seperje
ki a szobáját. Magasabb tényked2sre úgy sem képes, de talám a jóság és a meg
bocsájtás még embert faTag egyszer beWle.

il darab színpadm-egoLc1ása a lehető ~egegyszerií{Jb, majdnemhogy absztrakt
vonalú lenél és virágfűzére,k jelent'ik az őserdőt, játékos megolldású zsá.rnolyok
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a tengerpart köveit, néhány éjsötét éjszakában ingó kötél a süllyedő hajó mélr/
bemerülését. És ehhez az anyagtalansá.gthoz kapott a színház egy olyan Arielt,
akinek elhittük, hogy tündér, hogy visszhangként énekha1ligOikon csúfolód~k,

hogy láthatatlan az őt kereső hajótöröttek előtt s csak mi láthatjuk Shakes
poore-Prospero zsenijének jóvoltából. Psota Irén -ha hanggal nem is birja
még teljességgel a színpad hátteréből való beszéd nehéz munkáját, szívvel
lélekkel, démoni mozgékonysággal, a légiességet is megcsúfolá, sőt éppen az
zal csúfolkodó Puck-szerű bájjal száguld előttünk ide és oda, irámyítja a játé
kot. S ha Prospero nincs jelen, egyedül is betölti a színpadat. Egy új Ariel,
aki jobb minden eddig látottnál s aki csak a huszadik század rakétatlechnik61
já.nak korá.ban elképzelhető.

Mikor Hevesi Sándornak a Magyar Színházban kellett rendeznie a III.
Richárdot, egys;,er kifakadt: "Én nem ttuiok: kéjem Turányi Alajos, Bodnár és
Orwdy nélkül Sekpijt jendezni". Kissé selypített ugyanís és azt akarta mondani,
hogy Shakespeare-nél néha több tucatnyi szereplő is sziikséqes és a harminca
diknak ugyanúgy meg kell állnia a helyét, mint ajt esetleges negyvenedikne.k.
Ezért kellett neki a jól beszélő epizódszereplők eqesz sora, hogy gondolatait
megvalósíthassa pontosan, jólbeszélő színészekkel, akik nem abban voltak na
gyok, hogy III. Richárdot vagy Hamletet játsszák el, hanem abban, hogy az els5
polgárt vagy a második matrózt, az első hajótöröttet vagy a bérgyilkost né
hány percnyi idő alatt életrekeltsék a színpad deszk.iin. A Madách Színháiz
tölújítása abban is szerencsés, hogy remek matrózalakokat állít a színre Márkus
László és Körmendi János személyében, hogy Lőte AttiUílban talált egy jóbe;-.
szédű fiatal hőszerelmest Ferdinandhoz és Horváth Jenő megszokott színészi
a/.á..zatával és karakterformáló erejével kelti életre az öreg nápo,lyi tanácsnokot.

Nem Babits Mihály fordításában kaptuk A vihart, hanem Mészőly Dezső

ében. Az ő szövege bizonyára gördülékenyebb és könnyebben mondható. Els6
hallásra nagyon kellemesen, elringatóan hatott és összetettségével sem kötött
különösebb súlyokat a nyilként röppenő shakespeare-i gondolatokra. Vá1'lWS
László rendezése, színes, izléses, mértéktartó. A részeg matrózok és Caliban
mulatozásai körül elmegy a végső határokig naturalizmusban is s egy másik
rendezői intésével helyrebillenti a darab tündéri-bölcseleti és nevettetési egyen
súlyát. Régen volt ekkora örömünk színpadi éLményben, mint amit ToLszto;
és Shakespeare adtak most nekünk. (Possonyi László)

AZ OLVASO NAPLOJA. Aim i Petőfi és Ady között van költészetünkbea,
az .madártávlatböl'' tekintve többé-kevésbé érdektelennek látszik: két kiemel
kedő csúcs: Arany és Vajda, néhány kisebb, de figyelemre méltó költő: Reviczky,
Kornjáthy, Kiss József - egyébként azonban szürke sivatag. Ha azonban kö
zelebbről megvizsgáljuk ezt a fél századot, a kép némileg megváltozik. Nem
mintha az arányok változnának és az értékrend módosulna, Mindössze a siva
tag lesz kevésbé sivatag. Nem olyan kapál', mint gondoltuk; nem is olyan moz
dulatlan. Flórája nem különösebben színes, de van flórája; és a síma felszín
alatt., a talaj mélyén szerény vulkanikus erők dolgoznak s készítik elő porha
nyosító munkájukkal a tűz kitörésének útját. A Petőfi és Ady közötti költészet
nek ez a legfőbb érdekessége.

Komlos Aladár a kor legalaposabb ismerője; évtizedek munkájával tárta
föl és kutatta át szinte minden zugát. Ennek a sokéves, jelentős részlet-tanul
mányokban bővelkedő munkának a szintézise félezer lapos nagy műve: A ma
gyar költészet Petőfitől Adyig. Lényegében az irodalomtörténetek hagyományos
beosztását követi: egy-egy kisebb korszak, irány, csoport általános jellemzését
- azt, amit régen .Jcorképnek'' neveztek - követik az egyes portrék. Az ösz
szerogjaló általános részek azonban korántsem sablonosak. nem egyszerűen tör
ténelmi szakmunkák anyagának rövidre fogott kivonatai: elsősorban irodalom él;
társadalom bonyolult összefüggéseit vizsgálják, s itt sem úgy, hogy egyszerűen

egyenlőségí jelet tesznek a társadalom- és gazdaság történet, meg az irodalom
történet tényei közé. Komlés Aladár módszere sokkal finomabb és árnyalato
sabb: óvakodik a dolgok merev leegyszerűsítésétől. s a kölcsönhatások egész
~lmas bonyolultságát igyekszik megragadn i.

Szép példája ennek az Arany Jánosról szóló fejezet. A Toldí estéje s még
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inkább a Toldi szerelme körül - valószínűleg "igazolásuk" érdekében - ke-
letkezett egy sajátságos elmélet, amely Toldi Miklósban mindenáron a parasztot
akarta látni: azt a parasztot, akit Lajos király feudális nemesi udvara nem fo
gad be magába, sőt száműz kebeléből; viszont amikor az ország bajba jut,
kénytelen ehhez a megvetett paraszti erőhöz folyamodni. Miklós azonban győ

zelme ellenére is csak kitaszított marad. Az elmélet szellemes; "sajnos azonban
- jegyzi meg Komlós Aladár - sem Lukács György, sem követői nem kísé
relték meg annak igazolását, hogya harmadik és második rész Toldija a pa
raszti erő jelképe, s mint olyen menti meg a bajbajutott nemzeti becsületet".
Paraszt és hűbériség konfliktusát látni a második és harmadik Toldiban: a
költemény félreértése - jegyz' meg; félreértés helyett bízvást mondhatjuk.
hogy nyilvánvaló félremagyarázása. Mert aki figyelemmel elolvassa Arany mű

veit, habozás nélkül Komlós Aladárnak fog igazat adni. Nem nemes és paraszt
osztályellentétéről van szó, hanem magyar és beáramló idegen ellentétéről.

Miklóst nem az bántja, hogy Lajos király udvara hűbéri, hanem az~ hogy
olaszos. Ez félreérthetetlenül kiderül a költernényből, ha elolvassuk. S eleve
valószínű, ha a művet belehelyezzük abba a korba, amelyben keletkezett, a
maga sajátos légkörébe, mondhatni "anyaméhébe". Abban az időben Arany
szorongató gondja nem a parasztság sorsa volt, hanem az osztrák elnyomástól
létében fenyegetett nemzet sorsa; IS az előbb említett elmélet többek között már
csak azért nem állja meg a helyét, mert egy 1848 előtti tendenciát (ami meg
van az első Toldiban) erőszakol bele egy 1849 után, teljesen megváltozott hely
zetoen és hangulatban keletkezett műbe. Ilyen veszedelemnek mindig ki va
gyunk téve, ha a műveket a maguk saját szándékától és mondandójától függet
lenül igyekszünk értelmezni.

Nem így Kornlós Aladár". Érdemes idézni a föntiek végén levont következ
tetését, "Sajnálni sajnálhatjuk - írja -, hogy Arany 1848 után nem a népi
törekvések szószólója volt. Ezen azonban nem segít, ha nemlétező tendenciákat
olvasunk bele művébe, az meg súlyos igazságtalanság volna, ha e hiány miatt
kétségbevonnánk jogát a helyhez. amelyet költészetünkben elfoglal. A nemzeti
elnyomatás korában a függetlenség volt a Iegtontosabb kérdés, s 1850-től 1862
ig nincs egyetlen magyar költő, aki a társadalmi kérdést bolygatta volna. Eb
ben az időben Aranya kor legfontosabb kérdéseiről beszélt. Örüljünk annak,
amit adott" ...

Ahogyan Komlós Aladár ezt a "nemzeti" költő Arany Jánost megmutatja
(IS ahogyan ennek eredetére Arany nemes-voltában is rávllágít): talán leginkább
lebilincselő része művének. Az epikus Arany problémájának fölfejtése k itűnő.:

Arany -írja - "az embereket olyan realista pszichológiával nézte, mint az
érett Móricz Zsigmondig egyetlen regényírónk sem"; az eposz viszont mondai
elemekre kényszerítette; és "nem támad-e így belső ellentmondás a mondaí
elemek és a modern pszichológia közt ?"

Aeany első nagy lírai termésének, az ötvenes évekbelinek finom érzékű és
találóan alapos méltatása után, megvallom, kissé meglepett az a kedvetlenség,
amellyel Komlós Aladár az Őszikékről szól, Az öregkori balladákról való vé
leményét sem tudom osztani; igaz, nem az az "élő szenvedély" lüktet bennük,
mínt az ötvenes évek hazafias balladáiban, de lüktet (éppen szakadozottságuk
ban, hornályukban) egy másféle szenvedély, és nem kevésbé élő - csakhogy
Arany, mint éppen Komlós Aladár mutatja meg találóan - szenvedélyeit ob
jektíválja, érzéseit cselekrnénybe, képbe vetíti: ezúttal ezekbe a balladai ké
pekbe és cselekményekbe, a Képmutogatóéba például, amely - úgy érzem 
egy akkor számtalan megnyilvánulásában tettenérhető korhangulat egyik leg
maradandóbb és legszuggesztívabb vallomása. Hozzátehetem: én Péterfynek
az Öszlkékről írott ismertetésében sem érzem "a ld nem mondottan is érezhe-
tő csalódást". .

HogyaVajdáról, Reviczkyről. Komjáthyról, Kiss Józsefról adott arcképek
jók, érdekesek, alaposak, azt fölösleges ismételnünk: lényeges vonásaikban már
ismerjük őket Komlos Aladár monográtíáíból, tanulmányaiból. Emeljük ki
azonban azt, amit Reviczky prózajáról mond, az Apai örökségről meg a Selyem
bogárról: hátha rászánja egyszer magát valamelyik kiadónk arra, hogy ezt a
méltatlanul elfelejtett elbeszélő Reviczky t egyszer újra "foogalomba" hozza -
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nem egy ujonnan ,,fölfedezett" (s joggal fölfedezett) századvégi prózaírónknál
jobban megérdemelné. "A két elbeszélés - írja Komlos Aladár - így is (azaz
a Selyembogár elsietett befejezése ellenére is) mérföldkő a magyar széppróza
történetében. Érdemüket akkor látjuk igazán, ha korukba helyezzük. Egy új,
gazdagabb valóságszomlélet vonul be velük a magyar regényírásba: a nagy
orosz regény példáján iskolázott realizmus, amely nem hatásokra vadászik, ha
nem a valóság Iényegét, sajátos jellemző vonásait igyekszik feltárni, az embert
nem gyűlöli, de nem is festi jobbnak az ígazínál, hanem komor igazságszere
tettel s ugyanakkor megértő részvéttel tart itéletet fölötte." A fiatalon meghalt
Reviczkyvel nemcsak jó költő került síroa, hanem a nagyigényű, [ószemű

magyar realista próza nagy -:- talán legnagyobb - reménye is. Kis dolgok
maradtak utána, de alig van a korban elbeszélés, melyben inkább érezni le
hetne az igazi nagy elbeszélő próza leheletét - vagy legalábbis leheletének
igéretét."

A kor értékrendje. mínt már említettem, eléggé megállapodott az irodalmi
köztudatban; legföljebb kis retusálásokra, kis jóvátételekre, helyreigazításokra
nyílik mód. Ilyen például Szabolcska Mihály "rehabilitálása"; ezt a derék iköl
töt, egyikét a zsenik szeroncsétlen áldozatainak, Komlos Aladár érdeméhez és
arányaihoz illőn állítja a helyére. S ha már az arányoknál tartunk: Pósa Laj06
- ha "negative" is - talán nem érdemelt volna akkora terjedelmet, amekko
rát kapott; Makai Emil érzésem szerrnt viszont többet érdemelt volna; Száz
Zoltán is csak kivételes rokonszenv alapján kaphatott két teljes lapot négy,
nem is jelentős verse okán. S lehetne még egy-két hasonló kifogást tenni, ha
az író az előszóban már eleve nem számolt volna velük; végtére könyve nem
írói lexikon, hanem "a fejlődés menetrendjét, fő vonalait" r-ajzolja meg, s így
aztán rni sem könnyebb, mínt "számonkérni tőle egy-egy kihagyott verselőt".

Válogatni kell, s ki-ki ízlése, vagy adott szükségletcí szerint válogat - teljes
joggal. Nem is kimaradt költőket kérünk számon; csak arról van szó, /hogy
egy-egy állomáson talán valamicskével tovább veszteglünk, s egy másikról ta
lán korábban tovább rnegyünk, mint szeretnénk.

Altalában azonban elfogadjuk az arányokat s érdeklodéssel, tanulsággal
olvassuk a portrékat. Egy-egy SŰirŰ, találó jellemzésnek külön örülünk - az
ilyesmiknek például, hogy i..mínt némely énekes, Ábrányi is inkáJbb a torká
ból. minta szivéből énekel", ami minden fejtegetésnél többet mond s jobban
jellemzi ezt az érdemes költöt: éppen arra világít rá, miért süllyedt el az idő

ben minden tagadhatatlan (főként gondolati) érdeme s rnínden nveív-oravúrja
ellenére is.

Ilyen kérdéseket egyébként úton-útfélen fölvet a könyv az olvasóban. Ott
van Thaly Kálmán esete (valami kis rehabilitálás i szándék a róla szóló mélta
tásban is van, ezúttal azonban anélkül, hogy - legalábbis engem - meggyőz

ne). Már-már azt lehetne mondani, hogya kuruc versexnél is jobb kuruc ver
seiket írt ; de amit írt, az mégiscsak hamisítvány; s nincs az a mesteri műrnár

vány, amely egy darab igazi márványnál többet érne, mégha repedt is. Az
ilyen irodalmi hamisítványoknak mindig (vagy többnyire) nagy szerepük volt
a maguk korában, s aztán egy idő múlva, mikor betöltötték hivatásukat és
fölszívódtak az élő irodalomban, minden régiségnél jobban megfakulnak, vala
hogyan kiderül róluk, hogy nincs dimenziójuk. Am tessék próbát tenni: elol
vasni valami "igazi" régit, Esze Tamás Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig,
vagy Stoll Béla XVII-XVIII. századi Virágénekek és mulatónóták című gyűj

ternényéből, s utána egy 'I'haly-utánzatot.

Va.n egy másik érdekes kérdés: az Endrődi Sándoré, Mi a magyarázata
"kissé igaztalan elfeledettségének" ? Komlos Aladár több feleletet is ad a
maga-föltette kérdésre. Mindegyik helytálló: rnindegyik megmagyaráz valamit
a dologról. De a fő ok mégiscsak Endrődi Iírájának a .minőségében rejlik.
Palágyi Menyhért igen találóan mondta róla: "A sok cicoma és arabeszk el
nyeli a tartalmat. A költő egész egyénisége ködbevész." Endrődi impresszionis
ta folt-technikája oda vezetett, hogy egyik színfoltja megsemmisíti a másikat,
egyik rezgés a másikat; az egészből végülis "nem jön ki semmi", vagy édes
kevés jön ki. Példa rá - többek között - a Komlós-idézte VisszavárLak. S
gvanítható egy másik ok is: valami össze nem illés. valami f:;]e~'áss.1g Endl"ö-
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!iméI: a "tartalom" meg a "forma" nem vág egybe, impresszionista rezgéssel
Iibegéssel végeredményben mégsem impresszionista élmény-tartalmat közöl;
legföljebb csak lát impresszionistán, de n~m érez; érzései voltaképpen neoro
mantikus köznelvék.

Ami "az erotika költőit' illeti, úgy gondolom, Komlós Aladár megállapí
tását: "Az erotikus művészet törekvés volt az ősi, pogány egészség visszaállí
tására" - legalább egy is-sel ki kell egészítenünk. Az is volt. Volt olyan ero
tíkus rnűvészet is. De nem hinném, hogy ez Szilágyi Gézára is állna: "dacos,
büszke harsánysága" - mint maga Komlós Aladár mínösíti - valóban "de
kadens", majdnem kamaszosan hivalkodó, Baudelaire-ből és Nietzschéből egy
behabárt dolog, s oly kevéssé izléses (művészileg l), hogy teljes joggal ütközött
meg rajta Ady, akit pedig igazán nem vádolhatunk prüdériával, mint színtén
Komlós Aladár mondja, Erdős Renéeve1 kapcsolatban.. Ady valahol a lelke
mélyén megvetette ezt az egész hisztériásan lihegő, hazug erotikát. Nem is az a
baja ennek, hogy dekadens (utóvégre Verlaine-é is az), hanem az, hogy csinált,
afféle l'art pour l'art erotika, olykor (a Tristia nem egy versében) szinte egy
elvasmányokon fölfűlt beteg kamasz-fantázia képzelgésének hat. Hol van et
től Ady erotikája, Ady .mámorfejedelemsége" ! S mily óvatosnak, gyarlónak, k i
csínyesnek ihat mindez Ady önpusztító élete mellett, az ő erótikumának tragi
kus hiteléhez képest! Itt is áll. amit annakidején Berni mondott kora költőinek

Michelangelóval kapcsolatban: "Ö dolgokat mond, de ti szavakat csak"; és az
ilyen Tristia-féle múlihcgéses erotika olvastán Ady is azt a fajta viszolygást
érezhette, rnelyről Claudel ír egyik levelében: mint mikor egy egész testében
remegő foxi támaszkodik neki a térdének ... - Úgy gondolom, ezúttal Komlós
Aladár a kelleténél egy árnyalattal elnézőbb volt: több, egyeternesebb lázadást,
szabadságigényt látott "az erotika költőiben" (akikről a könyvében ír), mint
amennyi volt bennük. Túlságosan polgári ez az erotika, túlságosan Vénusz
barlangos. túl sok benne a tetszelgés és a kellék - és az idegen hatás. Szava
kat mondanak, nagy, lihegő, zengő szavakat, polgárt-tjesztgető polgári fenegye
rekeskedéssel, túlontúl erős budnár-fútőttséggelés bordély-romantikával. Nem
érdemlik meg, hogy olyan jelentőséget adjon nekik az olvasó, mint amekkora
- förmtar-tásatban is elnéző - jóindulattal Kornlós Aladár bánt velük.

"Egy időben az volt a hiedelem - olvassuk a mű bevezetésében -, hogy
a Nyugat előzmények nélkül, váratlanul tört fel. Ma már tudjuk, hogy a szá
zadvégen készült elő. A vizsgálandó félszázad alatt a magyar irodalmi izlés egy
líra-ellenes, illetve objektív, realista szakaszból eljutott egy kimondottan lírai
és szubjektív szemléletü korba, az értelem által élesen meaviláuított lírától egy
homályosan derengőbe, egy egységes felfogásból egy egyénieri keresőbe." Ezt a
változást követte nyomon Komlós Aladár; ennek eredményeit foglalja össze .,A
modern költészet felé" című záró fejezetében.

Könyve méltó és maradandó betetőzése a korról folytatott eddigi gazdag,
sokban úttörő kutatásaínak.

:;: "'" *
Aki Komlós Aladár könyve alapján kedvet kapna a századvégi költők ol

vasására, abban a kedvező helyzetben van, hogy szinte "tálalva" kapja az anya
got a Századvégi Icöltők círnű kétkötetes antológiában, amelyet Végh György
terjedelmes gyűjtese alapján' Csanádi Imre szerkesztett egybe. Végh György
három vaskos kötetet tévő kéziratos gyűjteménye - évek szorgalmával egybe
szedett anyag - volt az alap; részben kihagytak belőle, részben megpótolták :
így jött létre az antológia, mely a szóbanforgó kor jóformán minden jelentős 
a rni ízlésünk és szemléletünk szerint jelentős - versét magában foglalja. Az
elvásó kedvére "böngészhet" benne, keresheti Ady és a nyugatosok előzményeit,

a régi modorból kíütköző "modern" hangokat; esetleg vitatkozhatik is a gyűj

ternénnyel és számonkérheti egy-egy - érzése szerinti - hiányát. Bartók La
josnak például (vele már Komlós Aladár is mintha kicsit szűkkeblűen bánt
volna) van, meglepöen, néhány egészen "babitsos" hangvételű verse (Nymphaea
thermalis, A Rózsa-menedékház Tátrafüreden, A bércek a feLhőkbe ..., Korit
niczai út): a kor java verseihez tartoznak, de itt hiába keressük őket. Makai
Emil Szirénjénél kevés adysabb verset írtak Ady előtt: nem találjuk az antoló
giában. Szentessy Gyulának vannak meglepőerr tiszta, modern hangjai; vannak
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tiaUamai, képei,
vw1ik. Ime:

hangulatai, melyeket nehezen felejt el, aki találkozott valaM

Mennek az évek,
Gyűlnek a vágyak !
Tűnik a napfény,
Nőnek az árnyak.
Hűvös idő jár - alkonyodik,
És a bolond szív álmodozik.

Mint rnikor erdőn

Alkonyi tájon
Búcsúzó napfény
Játszik a fákon;

. Rég lehanyatlott
Túlról a nap,
S játszanak itt még
Napsugarak.

Vagy ez az egészen adys borzongású sorpár:

Talán egy percig volt hideg a nap,
S meghalt a lomb egy hűtlen perc alatt.

Az antológíából kibontakozó Szeritessy-kóp viszont elég jellegtelen, fakó. De
hát nem lehet mindenben mindenkinek a kedvére tenni; s egyébként is, mínden
szerkcsztőnek megvannak a maga szcmpontjal, megvan a maga ízlése. Kifogá
sok helyett inkább örüljünk a .,fölfedezéselmek", Czóbel Minkáénak például.
akiben valóban sok meglepő ujdonság van (gondolom, jól ís-nerhette a kortárs
f ranc la költészetet), vagy Vargha Gyula bőséges szerepeltetésének (az ő köl
tészetc legérdekesebb példáj 3 a hatásoknak, illetve "viss7.a"-hatásoknak: Ady
nélkül, akivel oly szögesen szemben állt, aligha virágzik ki ez a szép, szímbo
lista öregkor-í líra).

A gyűjtemény utoszavában azt igéri a szerkcsztő Csanádi Imre, hogy en
nek az antológiának folytatása is lesz: összegyűjtik, kiadják költészetünk (a
XIX. és XX, századi költészet) cgvéb korszakainak "elfelejtett költőit" is. Na
gyon hasznos dolog volna ez: életben tartani azt, ami a multban nagyjainkon
kívül is érték. De úgy gondolom, nem kellene megállni a XIX. századnál: van
sok olyasmi a XVIII. század második feléből is, ami megérdemelne egy kis
"fölmelegítést". Arany beszélt egy helyütt a "kis költők" szerepéről; nekik is
megvan a maguk jelentősége, őket is érdemes megbecsülni. Ezek nem csak, és
nem mindig epigonok ; sokszor előkészítők is, s nem egyszer az irodalom nagy
lapály-vidékein gyülemlenek öss-e azok az erők és nedvek. amelyekből utánuk
egy-egy nagy korszak és egyón isós; szülctik, A századvégénél már meglehetösen
világosan látjuk ezt. De nemcsak Adynak (vagy Adyéknak) vannak meg az
előzményei; megvannak az előzményei Vörösmartynak is, sőt megvannak Pető

fíriek is (ez utóbbiról Horváth János könyve adott bő ízelítőt: A magyar i1'O

dalmi népiesség Faludit61 Petőfiig). Egy-egy, a Századvégi költőkhöz hasonló
antológia kiváló segítség volna ezeknek a kérdéseknek a szemléletes "földerí
téséhez" . (*)

KE;PZOMŰVÉSZET. Kurucz D. István évek óta szerepel. tár/'atainikon tag
baszakadt, zömök, keménykötésű férfiakat ábrázoLó aLakos konworzícióival. Az
erősen rajzos, élesen és határozottan körvonalazott képek inkáJbb a térbe kí
vánkoztak, mintha szűknek érezték volna a síkot, ahot~á az ecset kényszeré'ből

beszoruitak, Igényük és kifejezésük szerint ugyanis szobrok, belekövülnek a
csendbe, egy-egy mozzanat merervségébe s csoportosan is, mozaikszerűen szét
eső a hatásuk. Az e,gyes alakok között nincs meg a SZ01'OS kapcsolat, az össze
tartozás közvetlensége, oldottsága. A mozdulaaansá,g keménysége s hidegsége
- akaratlanul is - elszigeteli őket e.gymlÚ>tól. Mindegyik külön él, magárnal;:.
mintha semmi kiize sem volna a többihez. Kétségtelen, hogy érzékeltet né'Tni
monumentalitást ez a festészet, d2 tnintlui csupán kiszakított részlete volna egy
»Wo meg nem valósított gigantikus kompozíciónak, mintha kísérlet, csupárn váz
lat volna egyelőre. A legutóbbí négy év terméséből kiállított festményei főleg
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tájképek. Leegyszerűsített tárgyu.k az ég és a föld. A látóhatárig rnesszére eL
nyúló róna, a magyar puszta. Mese s vaws'ág együtt; maga a Hortobágy. Eze
ken az alkotásain hirtelen megnőtt Ku.rucz D. Istvám. MegáHásra késztetnek.
LebiHncseHk a szemet. Azonnal kapcso,latot taláLnak a nézővel, meghitt !.ég
kört teremtenek. Azt a roppant feszültséget, 'gondiolat- és érzésbőséget, mely
minden igaz művészi élmény valóságw vérkeringése, most végre úgy sikerült
vásznain józan fővel és biztos kézzel megrögzítenie a festőnek, mintha éfó
szive dobogna bennük. Ezért oly közvetlenek és szépek: Még sokat várunk
Kurucz művésze,tétől és alighanem meglepetést tartogat jövőbeH alakos kam
pozicióival is, melyekben zamatosan, népies, velős egyszerűséggelelegyíti majd
a színtiszta valóságot a meseszerűvel.

Thakur Sing indiai festóművész 40 (felerészben olaj és akvarel) festményé
vel bemutatkozó látogatást tett nálunk. Rabindranath Tagofle és lVIahatmKL
Gandhi személyes barátja nemzetközi hírne,'I)ét még évtízedekkel ezelőtt alapoz
ta meq pályadíjnyertes művével, az egyik angol birodalmi kiállításon. Technikai
biztonsággal, természethű pontossággal és gyönyörködve örökíti meg hazája szép
tájait és városainak megkapó részleteit. Népszerűek portréi, valamint a sze
génységgel együttérző, szociáHs tartalmú életképei. Témáit és itüetettséaét né
pének életkörülinényeiból és hagyományaiból meríti. Az európai képzŐ'műve

szet ismerete nem hagyott nuomot a stHusán, de még leginkább multszázadi
festőink és különösen Barabás Miklós iránya án legközelebb a [estészeténez,
Kissé meglepőnek, csaknem szo/catlannak találtuk, hogy egy vérbeH in::iiai mű
vész a látható világot, a kézzelfogható valóságot festi kizárólag. Beéri azzal,
hogy külső szemmel néz és lát, hogy megörökítse azt, amit mindenki észrevesz.
De nem érdekH, mit tapasztalna a belső szem, ha vaHatóra fogná. Egyik port
réjának "szent ember" a címe. De ez csak egy tisztes, békés, éltes férfiarc,
olyan, amilyen 100 közül nyolcvan is akad. Am, nem árul el semmit abból a
fénysugárzásból, ami glóriával övezi a szentséget.

A holland királyság ewzékenységéből reprodukciós kiállítá<s nyilt nálunk
Rembmndt-rajzokból. A hatvan lap tanulságwan tájékoztat a nagy mester
fiatal, közép és öreg korszakának a kézjegyeiről. Megleshetők az ~hlet villaná
sai, az alkotás titokzatos folyamatának áruló mozzanatai, amikor a g:Ymolygó
homályból feldereng a fény és alakot ölt egy érzés, egy eszme, élmény és előt

tünk megy végbe a teremtés csodája. A legtökéletesebb tudás és a legrméVyebb
koncentráltság vezeti ezeket a vonalakat. Ezért is oly so/catmondók. Nemcsu
pán az érzékelhető, a látómezónkön megjelenő láJtványokat rögzitik meg, ha
nem a költő-festő látomásait is. Egy kicsiny rajza, például, "Öre,g ember nagy
kalappal": nemcsak az alkalmi modellt áHítja elénk, kitörölhet,etlenül és felejt
hetetleniil; hanem egyben Rembrandt Bibliát-megeleve'nítő szemével néz re
ánk és amit ez CL szempár sugallani képe,s, azt kimeríthetetlenül tropláVili fogja
a il{O!CBZakadatlan emlékezés. Rendkívül érdekes e1gybelátni az anyjáról és az
atyjáról megörökitett arcvonásait. Az anya kemény, szigorú, metszőn józan vo
násai, a tévedhetetlen megfigyelés adománya: a lángeszű fiúban harmóniában
egyesült az atya ábrándos, álmodozó lényével, valóság és költészet elválasztha
tatlan szövetségeként. Minél tovább nézzük ezeket a rajzokat, annál inkáb.
érezzük, hogy a végső igazságok, a lélek: és a szeHem legmélyebb megnyilatkc>
zásai - mennyire azonosak az igazi lángelméknél. Ezek az örök vonalak, ame
lyek akárcsak az örök dallamok, mindannyiunkban lappanganak: ébresztők.

Megütnek e,gy-egy hangot, felidézne.k egy-egy látomást és zengeni kezd, fénye,g
ségben tündököl a kinwndhatatlan és a láthatatlam, vagyis az egyetlen igaz
palóság ... (Haits Géza)

A V i e t n am - i ok i á II í t á s rendkívül érdekes tanulstiggal tetézi a lá
togató műélvezetét. Ismerjük már a keletiek sajátos művészi szemléletét, a be
felénézés és belülrőHátás magá:to,lértetőd5 igényességét, hogy eLgondolkoztassorn
és valamely felidézett látványról ráterelje a figyelmet az eszményi múulkotOOra,
am'it minden néző maga végezhet csak eL Mindenekelőtt szerény, hivalkodás

.nél.küli ez a művészet. Semmiképpen sem öncélú. Cinkos felhívCÍJS, titkos meg
egyezés, hogy kífejezést adjon annak a kimondhatatlan, elemezhetetlen ~'<llósáJg

érzésnek, amit egyikünk se nélkülözhet, mert anna Ic hijjálval az élet felfogha
tr:t!an értelmével lennénk szegényebbek. Va,gyis, nemcsak passzív részl,ételt
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követel tőlünk, hanem aktiv hozzájárulást is,' hogy egésszé, teljessé egészítsük
a műalkotlÍlst, azáltal, hogy éljük, a magunkévá tesszük, együttesen valósítjuk
meg tartalmát. Ez a tartalom pedig sohase más, mint a mindenütt és mindenki
vel azonos é:etérzés: az a megbizonyosodJás, hogy összetartozó ré<sze,cslkéi m
gyunk az egyetemes, változhatatlan, öröktől jelenvaló életnek.

A Vietnam-i kiáUítás arról győz me,g minket, hogy az ottani embel"eknél It
közösségi eszme nem szólásmód, vezéreszme, célkitűzés, hanem életszükséglet,
természetes életmegnyilvánulás. Művészetük azért oly lenyügöző, mert sze
mélytelen. Megtestesülése valamely gondolatnak, érzésnek, számd,éknak, amit
mindenki ott egyformán hordoz a lelkében és ezért hat elemien, mint a meg
valósult tett. Már csak az hiányzik, hogy megelevenedjék és megsokszorozód
jék, megszámlálhatatlan alakban, elfogyhatatlanul folytatódjék. Ebben van igazi
ereje is. Mert hiába hat újabb képzőművészetéreaz európai minta. Technikábau
hasonulhat hozzánk, tartalmában, eszmeile,g folytatója az ősi hagyorminyoknak.
Különösen éreztük a továbbitó folyto'll-ossá.gnak, a gondalat-, érzés- és akarat
koncentráciának ezt a döbbenetes szuggesztióját négy XV. századból való
!Lrchat-szoborjejnél. Csodálatos remekek. Ha sokáig szemLéljük őket, még azO!11
rvUpjuk rajta magunkat, hogy annyi évszázad után is sugallanak. Erőt, .hitet,
reményt adnak át. Ébresztenek, a közöny, részvétLenség halotti de1"medtségéből

teltámasztanak. (H. G.)

ZENEI JEGYZETEK. (Új magyar misék.) Az elmúlt esztendő végén egy
szerre két misével is megtsmerkedhettek a templombajárók: Hidas Frigyeii
Missa brevisével és Tamás Alajos Kapisztrán miséjével.

Hidas Frigyes új rrnséje nem törekszik nagy hatásokra és nem is halmozza
zenei eszközeit. A vegyeskarra és orgonára írt mű elsősorban mély alázatával
ragadja meg a hallgatót. Mindvégig szem előtt tartja a liturgikus követelménye
ket: röviden, közérthetően fejezi ki mondanivalóját, a hitet és alázatot. Bemu
tatóján a Bazilikában a templom énekkara működött közre és legjobb tudásá
val valósította meg a szerző elképzeléseit. Reméljük, hogy az új mise hamarosaa
mindegy ík kórusunknak állandó darabjává lesz.

Tamás Alajos Kapisztrán Szent Jánosról írt rniséje nagyobb lélekzetű és
rnozgalmasabb alkotás. 1959. nyarán keletkezett. Szerzöjének az volt a szándé
ka, hogy a maga idejében világméretű szerit egyéniségének méltó emléket ál
lítson vele - ötszáz évvel azután, hogy nagyvonalú munkás életét befejezte.
A magyarságnak ugyanis nem nagyon volt rnódja rá, hogy tőrértete nagy alak
jait és eseményeit egykorú zenével ünnepelje, nem alakíthatta ki a külfölddel
azonos szinten álló zenei kulturáját. Története ennél sokkal viharosabb, társa
dalmi: élete sokkal ziláltabb volt. S míg pl. a XVIII. sz. elején Nyugat-Európá
ban a fejedelmi udvarokban kifinornodott, magasszínvonalú zenélést folytattak,
és a mi korunkra csak legkiválóbb művelőknek neve hagyományozódott, addig
ugyanennek a kornak magyar termése az őserőtől duzzadó, de iskolázatlan név
telenek kuruc dalaiban tetőződik. Buda várának visszahódítását is még 1686
körül misével ünnepelték Olaszországban, - Matteo Simonellinek, a pápai ze
nekar egyik hegedűsenek Missa Buda Expugnata (Mise Budavár visszavételé
ről) című szerzeményével. (A rnisét Szita Oszkár fedezte fel századunk harmin
cas éveiben a vatikáni archivumban.) Nekünk magyaroknak pedig a huszas évek
ig kellett várnunk, mig a népi dallamhagyomány nyersanyagából megszületett
Kodály Budavári Te Deumja, És sorolhatnánk tovább is a példákat. (Szeret
nénk hangsúlyozni, hogy sok szempontból nem is olyan szerencsétlen a népi
hagyománynak ez az annyira eleven továbbélése, mely elfojtotta a műzenét is.
Nélküle aligha emelkedhettünk volna a világ zenei élvonalába Bartók, Kodálz
és a többiek művei nyornán.)

Ismételjük, sok szempontból a feladatok százada a XX. század. A mult tel
mérésének és méltó forrnába öntésének követelménye tornyosul a zenészek előtt

és ezért helyeseljük, hogy Tamás Alajos is történetünknek világméretű alakját
idézi fel. A "Nándorfehérvár 1456" oratórium formájában dolgozta fel Hunyadi
János és Kapisztrán kapcsolatát, és ez a mostani mise sokat átvesz az előzé

dallamanyagából. Tudatosan: a szerzőnek az volt a szándéka ezzel, hogy az
oratórium ismerője a misében is ráismerjen Kapisztrán Szent Jánosra, illető

leg alakjának dallammintáira.
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A míse felépítése jellegzetesen kétoldalú. A Kyrie indításának szornorú
liallama (d-moll) megismétlődik a mise végén, de optimista kícsengésű dúr-ba
t!l'aJr1Szponálva. Ezt az optimisztikus jelleget csak fokozza' a "... Dona nobis
pacem" fuga-forgataga zeneileg fogalmazva meg korunk minden emberének
békevágyát és reményét.

A Kyrie - Christe - Kyrie váltakozás nagyon szellemesen fejezi ki a zene
Jlyelvén vallásunk egyik legszebb tanítását: a háromszemélyű Istenségről. Az
első három Kyrie az Atya fennségét állítja elénk, majd következik a Fiúisten
hez fohászkodó három Christe. Ezt váltja fel a Szentlétekistent elénk állító
újabb három Kyrie, mely a zenei hagyománnyal ellentétben új dallannanya
got hoz.

Az alkotás magyaros jellegét főként a Credo hordozza. A hitvallás majd
nem végig pentaton dallamokon gördül és csak a záró rész fúgája hoz egyházi
(frig) dallamot. Ez a megoldás ötletesen tolmácsolia a magyarság eggyeforrását
Krisztus egyházával. Ezt a hangulatot hevíti forrpontig a Hosanna hatalmas
erejű himnusza, az új alkotás kiemelkedően legszebb része.

A "Nándorfehérvár 1456" külföldi sikerei után, melyet lapunkban is emlí
tettünk, ismét érdeklődnek Tamás Alajos neve és alkotása után. Műnchenben

a Kapisztrán Szent János tiszteletére emelt üvegtemplom felszenteléséri szeret
nék megszólaltatni a Kapisztrán-misét.

(A rnise magyar bemutatóján a Kapisztrán Kórus és Zenekar rnűködött
közre a szerző vezetésével. Énekük a legkényesebb igényeket is kielégítette.
Szólístáík közül külön is kiemeljük Papp Lászlóné tiszta, átélt szoprániát.) .

(Mozart-est az Erkel Színházban.) Az 1788-as esztendő súlyos megpróbálta
tásokat, anyagi gondokat hozott a Mozart-családnak, A királytól kapott fizetés
a létminimumnak sem felelt meg és a Don Juan bécsi előadása sem hozta meg
a várt anyagi sikert. A mindennapok megpróbáltatásai mellett még súlycsaoban
érintette Mozartot a magányosság gondolata. Zenéje egyre inkább eltávolodott
a közízlés finomkodó olasz muzsikájától ; Mozart magára maradt az új magas
latokon. Külső és belső válságát igyekezett levezetni ekkor az utolsó nagy
szimfóniák sorozatában. Ezek közül is a legtraqikusabbat, a g-mollt szólaltatta
meg a .Magyar Allamí Hangversenyzenekar Ferencsik János vezetésével. Tra
gikus, mert a szerző más alkotásaival ellentétben ebben a műben nincs felol
fiás: a zárótétel vad rohanása nem megnyugvást hoz, hanem betetőzi a többi
mély fájdalmát. Súlyos és nagy alkotás a g-rnoll szimfónia és méltán emlege
tik a zeneirodalom legnagyobbjai között. Tévedett H. Hirschbach, amikor kö-:
zönséges, émelygős, felületesen megírt műnek jellemezte. Inkább érces kemény
ségű, démoni erőket sugárzó alkotásnak érezzük. És éppen ezt az erőt hiányol
tukezúttal Ferencsik János interpretálásában. Szerencsére a mű többi mélv
színét hiánytalanul érzékeltetie és így is egységes képet nyujtott.

1791 nyarán ismeretlen arisztokrata névtelen levélben megbízta a szerzőt,
hogy komponáljon számára egy Requiemet. Mozart vállalta a megbízatást, de
határidőt nem adott, mert betegnek, fáradtnak érezte magát. Ismét fellob
banó energiáját megfeszítve ebben az időben fejezte be a Varázsfuvolát, azon
ban a bécsi nép közönyét ez sem törte meg. Kortársai nem érezték meg művé

szetóbcn azt, amit Doles, a lipcsei Tamás-templom akkori karnagya így feje
zett ki: "Ebbe a fiatalemberbe Bach lelke költözött". Hogy valóban mit jelen
tett számára Bach művészete, azt éppen a befejezetlen Requiemben érezhetjük
meg. Az előd nagy eredményeit azonban átformálta és így még teljesebben tette
a magáévá erényeit. A halotti mise a csodálatos bachi fugák szárnyán Mozart
legszemélyesebb érzelmeinek lett kifejezőjévé. Csodálatosképpen Bernard Shaw,
aki annyira szerette Mozartot, nem érzett mást a Requiemben, mint egy tor
zóban maradt alkotást, melyet aztán a szerencséskezű hamisító (Sűssrnayr)

mentett meg az utókor számára. Nem érezte meg benne sem a lírai kitárulko
zás élményét, sem a tragikum végső feloldódását.

Pedig talán ez a legnagyszerűbb az egész Requiemben. Az élet borzalmain
és fájdalmain felülemelkedő zeneköltő itt mutatja meg, hogy csak látszólag
nyugodott bele sorsába. Itt látszik meg, hogy ez a beletörődés nem passzív
magatartás volt eddig sem, hanem alázatos keresése egy abszolutumnak. És ezt
az abszolutumot közelitette meg utolsó alkotásaíban: az Ave verum ... és a
Requiem dallamaiban. Ahogy a Confutatis hatalmas erejű kórusa elénk állítja
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a kárhozatot és üdvösséget, s ahogy ezt felváltja a Lacrymosa csodálatosan ver
gődő kérése, az kétségtelenné teszi, hogy Mozart ekkor már tudta, mi az élet
igazi értelme és reménysége. Annyihan valóban igazat adhatunk Shawinak.
hogy a Requiem nem a mozarti életmű "méltó reprezentánsa". Azéletmú külső

valóságának valóban megfelelnek az operák, szimfóniák, zongoraversenyek. A
szerző belső lelki fejlődése azonban éppen élete végén a külső valóság fölé
emelkedett, á világonkívüliségbe, ahol már nincs "reprezentálás", csak alázat
és hódolat. Mert ennek a két érzésnek terméke a Requiem.

Ennyi mély és magasztos érzelemből összetett alkotás megszólaltatása na
gyon nehéz követelményeket támaszt az arra vállalkozóval szemben. Hisz az
abszolutum zenei kifejeződésének csak maga a megvalósíthatatlan abszolutum
lehet a mértéke. Ezért is érezzük úgy, hogyaRequiemnek legszebb előadása

mínd közott az lehetett, amikor a halál előtt álló szerző ágya köré gyüjtötte
utolsó óráinak tanúit és kiosztva közöttük a partiturákat, elénekelték első ré
szét. O ekkor már túlemelkedett az evílágiságon: lét és nemlét káprázatában
dicsérte Teremtőjét. Az alázatnak ez a mély kifejeződése érződött Ferencsik
János művészetében is. Az általa megvalósított bennsőségesen szép osszképet
még az sem rontotta le, hogy a T'uba mirum ... harsenása nem tudott megbir
kózni feladatával és a Confutatis ... elején érezhető ternpókülönbség volt az
egyébként kitűnően éneklő Budapesti Kórus és a zenekar között. A szólisták
(Házy Erzsébet, Kornlóssy Erzsébet, Bartha Alfonz és Antalffy Albert) szintén
szépen helyt álltak. (Rónay László)

A K"ÉTSZAZÉVES KAZINCZY FERENC. 1759. október 27-én sziiletett:
Azóta nemcsak a nagyoktól measzokoti szabar-életét éli. A kor- értékeknek
szűk: és elszigetelő keretein diadalmasan áttörve, még mindig jövő-járó úton
halad: velünk is tovább élő, nékünk is adni tudó szelLemi világtáj. Koroknak,
nemzedékeknek magukat friss uralomra felküzdő és ugyanekkor küldetésüket
bevégzett eszméket muUra itélő irányai nem tudták sem megöregiteni, sem ki
hűteni azt a heroikus lángot, amelyet Kazinczy gyujtott ki Széphalom új-magyar
keletéri. Születése első százéves ünnepén, 1859. október 27-én, az ő győzelméből

seiiletett század hódolt irodalmi honfoglalást jelentő pályája érde'mei eli>tt,
amelynek nagyszerű lobogásától tanult ez a korezaic látni. Második centená
riuma előtt nem kisebb hálával hajol meg ennek a századnak a kegyelete is,
nemcsak önmagának tartozó hűségből: "emlékezet tartja össze a világot", ho
nem azért a történelmi tudatért is, hogy ő is odatartozik Kazinczy látomásához:
"Hamvaimat a maradék áldani fogja, tudom".

Amikor Kazinczy jött, ezt látta: "készületlen vala minden, lexikonunk sze
gény, grammaticánk habozó, stilisztikánk feszes, ügyetlen." Napszállatakw pe
dig alázattal hordozott igazsággal ezt irhatta: "Nékem eLég érdemem voLt ki
tisztítanom amiveletlen telket, hogy istenfiak szabadon futhassanak rajta."
Széchenyinek fájda.lmasan felpanaszolt ugar-tájképei jutnak itt eszünk.be.
Aminthogy Kazinczy egészben úgy hat, mint Széchenyi kezdete. Ő maga 'ls
érezte, hogy Széchenyi arányain nő meg czonos teladatú élete jel.entősége.

Ezért békült ki sorsával:
A szép tusát s most béke boldogit kivívánk.

Csak racionalista és eklesctitcus v~llá-s-filozófiájával különült el elgy világ tli
volságára Széchenyi vallásosságától.

A pályakezdet és vég összehasonlításának küZönbségéből adódik Kazinczy
életének értelme, működésének jelentősége. Mi volt? Mi halhatatlan éveinek
substantiája ? "A homály fia?" Izgató? Despota? Literator ? Diktátor? Az él
ni tudás érzékeny irodalmi világfia, új "izleletek", " haj lé koru), lágy beszédek"
művésze? Forradalmi tüzek vakmerő és könyörtelen fellobbantója? HQ.{JYQ
mánytöró, aki tudta és merte vállalni azt a nálunk számkivető sorsot, hogy
igazságának magányosan és a magyar lét meg nem értett idegene legyen?
Génius avagy nyelv-gyalázó?

Kazinczy nem tartozott a magyar irodalom legnagyobb teohetségeseinek 1'$

nalába. De volt egy olyan páratlan vonása, amellyel csak önmagához hasonli
tott: Az irodalmi apostolság lángelméje volt. lzlésével, műveLtségével és tucUr
sával igazolt és [anatikussá kigyúlt küldetés-tudatálVal jogot érzett ahhoz, hOUll
megbolygassa, felzaklassa az irodalmat, megállott és kiélt formákat összetÖTjön



benne, merész oorázdákba szokatlan magvakat uessen, "mert egyébbé tészen,
mint vagyunk", s így a haladásnak megtermékenyítőnyugtalanságára lelkesitse
iet a jobbra és többre vágyakozó magyarságot. Valami megdöbbentően nagy
idejű sors-jelzés -uan abban, ahogy ezt a Kazinczy t a Széchenyi eszméinek táv
Zataiból megjövö fiatal Vörösmarty látta meg talán legigazibban és mindmáig
legtalálóbban, amikor ezt írta hozzá róla: "Én azok iránt, kik a Haza nye1lvé
ben fáradoztak, egyéb iránt is különös tisztelettel vagyok, annál inká"bb a Te
kintetes Urhoz, minthogy azon Jelesek közt találom, kik a mostani kornak utat
nyitott,ak a szabadabb menetelre." Az első hű és méltó Kazinczy-pOTtrait! E
vonás köré rajzik fel, dúsan és színesen, Kazinczy pályájának minden asSZQ

ciációja.
Verseinek kecses, elegáns, szinte alabástrorm-fényű kicizellálÚiSával; f01'dí

tásainak a magyar nyelv stílus-képességeit pazarlóan megragyogtató sokoLdalú
ságával és terjedelmével; "epistoláris Musá"-jának az egész ország érzékét [or
ró atmoszférájú problémák ellenállhatatlan akusztilcájára kitágító és [etncn
goló széphalmiságával; a nyelvújítás racionalizmusának minden kegyeletet és
törvényt megsebző vagy szétroncsoló, keserű és ironikus pátoszával csak azt
akarta, hogy szétfeszítse a magyar szó befogadó térfogatát a holnapok számlára
és ígyalakilag előkészitse vele együtt a magyar irodalmat arra, hogy elbírja
gyönyörű jövőjét és készen legyen közeledő lángelméinek szolgálatára. Mintha
csak megérezte volna a XIX. század, magyar irodaLmi csodáinak jöttét, vakmerő

bizoll1yossággal jósolta: "Közel az idő, .hogy istenfiak lépnek a pályára s Tl1;

gyogtatni fogják a magyar nevet."
Kazinczy egészen átalakította maga körül li. magyar világot. Hadat üzent

mindennek, ami elmaradottan és r.eménytelenül volt magyar. Megszüntette "a
mesterségtelen szeműek" dilettantizmusát, naturalizmusát és patriotízmusát.
"Európai rámára modenirozta" a magyar költői ihlet erőit és ízlését s a művészi

szép-szeretet harmoniájával oltotta be azt az alkotásra váró boidoa pillanatot,
annelyben "Genius vár megnyilatkozásra". Amikor a század elején majdnerm
minden magyar írónak az idők kilátástalanságának terhétől meghajlott tollán
kedoetieti lett a magyar szó, akkor Kazinczy volt az egyetlen, aki örülni tudott
ti- Zét-érzés aptimizmusával, elnéző gyengédsé,gével, kedveskedő becézeqtésé
veZ egy magyar versnek, - néha talán úgy is, "hogy az öröm - új produl<tját
látni literaturánknak - a hibás mivet is szépnek nézeté". Mit báinta ő? Min
denkinél biztosabb érzékkel és ízléssel tudta meghatá710zniJ e1gy vers értékét. De
ugyanakkor mindenkinél hatalmasabb hittel hitte azt is, hogy az "error adimi
rationis" szép útjain is előre megy a világ, és nemcsak a geniális tévedések
szenvedésein; hogy egy bágyadtan kilhajtó, kicsi vers is lehet a lélek vHá.gtör
ténelme; s hogy így is elkészm a kgfőbb cél: a magyarság "költői phisiogno
miája", "a válogatóssá lett magyar gusztus", és "a megfoghatatlan individualii
~ás".

fgy jutott el Kazinczy egy racionalista szép lélek szintézisével egy új iro
dalom-elvhez, amely inkább szép idea, mint tudós fogalom, s ezzel megalko
rott egy irodalmi új létiormát: a Uterális Magyarország szellemi egységét. Ezt
az egységet irók és "publikum" alkotják, összefoglaló közösség-eszméjük a köz
jó és az ízlés, amelyek megszentelik a nemzetiséget. Az irányító szerep az íróké,
akik egy szabad respublikat alkotnak és semmi más kiilimbséoet nem ismernek,
mint "azt a rangot, melluet a léleknek szívnek, elmének, nyelvnek ereje, hatal
ma, gazdagsága, míveltsége, lángja és ragyogó sugara ad". Az így kialakult iro
dalmi színvonal fenntartója, nevelője és kiegyenlitője a folyóiMt-literatura.
Kazinczy volt az elsők egyike, aki felismerte a folyóirat-irodatom jelentőségét.

Ezért .úgyszólván minden folyóiratban "jelenvan" a szíve szerint szerkesztett
Hébétől kezdve a már módszeres aggodalmak közt nézett Tudományos Gyüj
teményi.g.

E ponton érték el Kazinczy t a maga allconyatának első suqarai. Korábban
szállt rá az este, az életből kiszakadás magánya, mint gondolta. A folyóiratok
mindig a jövőbe léleqzenek bele. S ez a jövö itt és ekkor a romantika volt.
Miközben Kazinczy a már megszünt Hébe feltámasztásáról álmodozott s foly
tatta azt, amit mindig tett, hogy az irodalomból nézte az életet és nem az élet
ből az irodalmat, közben nem vette észre, hogy más nap virradt fel a magyar
irodalomra: az Aurora.
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Pedig közben maga Kazinczy is eljutott a romantikához. Ö maga sem esz
méit arra, hogy a romantika lázadó törvényével dobbantott rá az eLmaradt iro
dalomra, amikor kimondotta ezeket a robbantó erejű szavakat: "Az én tör
vényem!" Ezt a csendes lázadást éppen úgy nem tudta végiggondolni, mint
azt, hogy megújított szavaín milyen új eszmék árwmlanak majd be, amelyektől

ő ríadtan ijedt vissza. Már 1803-ban ismerte a romantisch szót. De nem tudta
használni. Izlése csak dekorativ stilisztikai színt látott benne, de nem egy új
korszakat előtte ismeretlen varázslattal megnyító hatalmat. Ezért nem értette
meg Vörösmarty nemzedékét. "Csendes tónussal" bókolt ugyan nekik, de nem
ők nyujtották neki legmagasabb fokú irodalomesztétikai örömeit.

Mindent eikeszitett az idők méltó fogadására, de azok bevonulását már nem
látta meg. S ez igy illett hozzá. Amint élete, ez a csendes elszakadása is stílusos
volt. Az a Kazinczy, aki Széphalomra tért vissza, az irodalomnak már eszmé
nye lett. És mint ilyen vigyáz arra, hogy az irodalom mindig halhatatlan kilá
tású Széphalom. maradjon. Legendába kívánkozó gyönyörűség az, amit ma a
csodálkozó kegyelet emleget róla: Éjjelenként mintha világosság támadna a
széphalmi múzeum egyik szobájában. Ilyenkor úgy látszik, hogy Kazinczy Fe
renc íráasztalához ül és levelet kezd írni . . . (Brisits Frigyes)

KÖZLEKEDÉS ÉS MORÁL. Az az újságolvasó, aki a hét első napjaiban
végigfutja a nagy nyugati lapok hasábjait, egy idő múlva hideg borzongást
érez: Európa országútjait ügyész, polgármester, katonák, kézilabdabíró, földmű

ves, ügynök, 'gépírónők és balettáncosnők összeroncsolt holttestjei borítják. A
hétvégén földrészünk olyan, mint egy csatatér, amelyen holttestek hevernek. A
közlekedési balesetek száma az utóbbi időben ijesztő arányokat öltött. A fran
cia belügyminisztérium 1959. augusztus végén kiadott hivatalos jelentése sze
rint az augusztus 15-ike körüli napokhan - amikor több napos munkaszünet
volt - csak Franciaországban 103 halálos áldozata volt a kőzlekedési balesetek
nek és 2963 személy súlyosan, vagy könnyebben megsebesült. A kevésbé for
galmas Algérrában is 31 halálos és 496 sebesült áldozat volt.

Mi okozza ezeket a baleseteket? Mindenekelőtt a gépkocsik számának igen
nagymérvű szaporodása. De valóban csak ez volna az ok ? Nyugat-Németország
ban egyetlen ünnepnapon 100 ernber veszítette el életét gépkocsi-baleset kö
vetkeztében és a kérdéssel foglalkozva a "Wort und Wahrheit" szemle írója
megállapítja, hogy a túlhajtott sebessém a rosszul értelmezett versenyszellem
és a fegyelmezetlenség mögött van egy mélyebb ok is: a menekülés, Azoknak
a menekülése a sebességbe, akik üres őráikkal nem tudnak mit kezdeni, akik
az álló ürességet dinamikus ürességre akarják átváltoztatni. Mert ezek a hét
végi kirándulók - írja a lap - a megtett útból szinte semmit sem látnak, és
ez természetes is, mert a puszta rohanás még nem adja vissza látásukat, ame
lyet önmagában elveszítettek. Az ünnep, a szabadidő csendes olvasással eltöl
tött formája elviselhetetlenné vált számukra és a felbukkanó veszély nem ta
szítja, hanem vonzza őket. Ilyenformán minden hét szombatján vagy péntekén
valóságos ámokfutás kezdődik. Ez azonban kielégülést nem hoz, legfeljebb csak
összeroncsolt testű áldozatokat.

A közúti közlekedési balesetek statísztlkáját vizsgálva hazánk területén
arra a megállapításra juthatunk: két éven keresztül a balesetek száma csak
nem változatlan volt. Így pl. 1957-ben 6361 közúti közlekedési baleset volt 533
halálos áldozattal, 1958-JJan pedig 6307 baleset 576 halálos áldozattal. A bal
esetek nagyrésze (1957-ben 71.8 százalék. 1958~ban 12.6 százalék) a járművere

tök hibájából történt a legtöbb esetben gyorshajtás (12.4%), ittas vezetés
(11.4%), gondatlan vezetés (11.8%), műszaki hiba (4.9%) miatt. A balesetek
24.1%, illetve 22.8%-a gyalogosok hibájából következett be, legtöbb esetben út
testen való szabálytalan áthaladás (13.9, illetve 12.5%), fel- és leugrálás 141, il

.ietve 4.1%), ittasság (1.5, illetve 1.2%) miatt. Legtöbb balesetet a teherzépke
esik okozták (1958-ban 24.2%), utána a mdtorkerékpárok (23.5%), legkevesebbet
a vasút (0.9%); ezzel szemben ezek követelték a legtöbb halálos balesetet.

A fenti adatok hivatalosak. A Statisztikai Hivatal kimutatásaiban talál
haták, amely az 1959-es adatokat még nem dolgozhatta fel, de az eddigi adatok
ból megállapítható, hogy ez az év túlhaladja majd az eddigieket.

Ha azt vizsgáljuk, hogy a balesetek mikor történtek, akkor olyan megálla-
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-pításra jutunk, amely tipikusan jellemző új életünkre. Nálunk a balesetek oko
zója nem a nyugati "menekülés.,pszichózis", s a mi munkaszünetí napjaink
nem a közlekedési balesetek "csúcs"~napjai. Gáspár László, a pesti központi
kerületi bróság közlekedési csoportjának vezetője egyik napilapunknak adott
nyilatkozatában a balesetekkel foglalkozva több esetet sorol fel, s ezek mínd
Mtköznapon történtek. Így pl. a 2. sz. Belkereskedelmi Szállítási Vállalat gép
kocsivezetőjemunka közben egyenrangú útközlekedésnél nem lassított és neki
ment egy Dongó kerékpárosnak. A Posta egyik fiatal gépkocsivezetője a [elző

táblát figyelmen kívül hagyva, nekirohant egy autóbusznak. A KOHUSZ egyik
gépkocsivezetője figyelmen kívül hagyta a szabályt, a közlekedő villamosnak
legalább 80 méterre kell lennie, hogy a villamosvágányt valamely jármű keresz
tezze és így a villamos elkapta a kocsi végét. Egyautóbuszvezetőazért került
bíróság elé, mert nem nézte a Ieszmérőt, nem vette észre, hogy az ékszíj meg
lazult és a kocsi nem termel elég levegőt a fékezéshez. A szabályok meg nem
tartásári túl, azonban van egy mélyebben fekvő ok is - mondotta a biró -.
Egyes járművezetőkből hiányzik az erkölcsi szilárdság, az emberi élet és az
értékek tekintetbevétele.

A helyes kőzlekedés tehát bizonyos erkölcsi magatartás, rnorál kérdése. Az
embernek, aki beül a technika minden kényelmével felszerelt kocsi volánja
rnögé, a korszerű gépek mögé korszerű magatartást, új morált kell elsajátítanía.

A "Le Monde", a legtekintélyesebb francia lapok egyike ingyen ajánlotta
fel hasábjait a balesetek elleni küzdelem céljaira és olyan figyelmeztető klisé
ket közöl, amelyeket ingyen rajzoltak grafikusok és ingyen készítettek el vál
lalatok. "Attention! Vousetes freres de route !" Vigyázat t Testvérek vagytok
az úton! Legyetek óvatosak! - mondják a feliratok. Valóban, nem is utitárs.
aanem út-testvér ma míndenki, aki beül egy gépkocsi volánja rnögé. Új testvé
ríség-érzésnek kell teret hódítania, új szemléletnek, mert az országutakon nem
~ös elszigeteltségben surranó gépkocsik közlekednek, hanem uttestvérek:
egyiknek sorsa és élete a másik vezető magatartásától. moráljától függ. Testvé-
riség, egyenlőség, a gyorsaság kísértésének visszautasítása, erkölcsi szilárdság:
ezek az új morál parancsolatai. Mindezeknek meg nem tartása: bűn. A katóli
kus egyház felmérte a kérdés súlyosságát. A "Universe" jelentése szerint
~audel touloni püspök utasította papjait, kérdezzék meg gyóntatáskor híveiket,
nem vétettek-e szándékosan a közlekedési szabályok ellen. Mert ez súlyos bún
- Ílrja körlevelében a püspök -, még 'ha nem is volt következménye. (mai'

JBGYZETLAPOK. (Két al'cképvázlat, nagyivókról.) Egyeszpresszóban. Kis,
sörtés, bajuszos őregember; szemüveg. fontoskodó, kissé tanaros külső - em
lékeztet Janníngsra a Kék angyalból. Időnkint Iapos üveget vesz elő a zsebéből,

aprókat kortyol belőle; utána gondosan bedugaszolja és visszasúllyeszt! a zse
bébe. Szemközt vele hosszú, középkorú férfi; lábát messze elnyújtja a kis asz
~al rnellett; öreg karnaszarc. vastag szemüveg. Kalandjait rnesélí. "Nincs ab
szolút hallásom, de a harmónia-érzékem abszolút" - mondja öntudattal. Sose
feküdt Je hajnali öt előtt. "Öregem, azok a bohémtanyák !" Egy régi békásme
gyeri murtról beszél; gyalog jöttek haza, sáros, agyagos úton, pítymalatkor. A
kis öreg kortyol, közben áhítattal figyeli; egyszerre közbeszól: "Nem ott kel
lett volna, hanem a HÉV mellett a makadárnon." Ez kényes probléma lehet
köztük, mert a hosszú fölhördül. "Mit, a makadárnon, 'I" S előre hajlik, bele a
másik arcába, feszes állal, mint egy ökölvívó. Az öreg újra iszik; majd fity
málva, végtelen gőggel: "Igen. Tudd meg, hogy a makadámon!" Félő, hogy
nyomban egymásnak ugranak. Eihelyett a hosszú váratlanul kirántja az öreg
zsebéből az üveget s nagyot húz belőle. Több szó nem is esik köztük. Komaran
fizetnek s elvonulnak. Az öreg kissé bizonytalanul, a hosszú peckesen, mínt
aki karót nyelt.

Más. Borostás, alacsony, gnórnszorü, időnkint idegsokkosan fintorgó alak·
dől a pultnak. Feketéjét várja s közben - fintor-rohamok kis kényszer-szüne
reltől meg-megszakítva - élénken magyarázza a gépet kezelő kisasszonynak.
aki eg)l1kedvűen, de néha figyelmet mímelő merev mosollyal hallgatja.

- A fíúk tegnap kívittek Csepélre. Tizenkilenc féldecit meglttam, úgy iOO

rakoztak az asztalomon. Utána bejöttem és elintéztem a dolgaimat. Csak aztán
ittött orron a szélvihar . . .



A többit elsodorja egy fergeteges fintor-orkán.
(Egy harmadik, SZ01lWTÚbb.) Téveteg járású fiatalember lép hozzám a Kígyó

utcában; rámemeli füstmarta, szesztől püffedt szernét.
- Radnóti Miklós? - kérdezi merev mosollyal. Vontatottan, kásásan be

szél, alig értem.
- Nem - mondom meghökkenten. Ostoba helyzet; nem. tudom, hogyan

mondjam meg neki, hogy Radnóti Miklós már nem él. Az az érzésem, hogy
az egész nem is igaz; kitalált, képtelen jelenetbe kerültern. Az ismeretlen
homlokát ráncolja; ő is meglepettnek látszik.

- Hát? - kérdezi.
Megmondom a nevemet. Emlékezésféle ködlik föl a szemében.
- Ahá... aki az a katolikus költő volt... - És szabadkozva hozzáteszi,

bizonytalan legyintéssel: - Régen, annakidején ...
Kezet nyújt - bágyadt, ernyedt a kézfogása. hűllőszerűen hideg a tenyere.

Lassan távolodik, abban a ködben, amelyben Radnóti Miklós egyszercsak elébe
toppan az utcán, és én már régen halott vagyok.

(Hosszú élet?) "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a föl
dön." Mit jelent az, hogy "hosszú életű a földön" ? Claudel azt mondja: "Igazi
magyarázatát abban látom, hogy aki tiszteli atyját és anyját, kapcsolatban
marad, szolidaritást vállal egész fajtájával. egész származásrendjével ... Élete
nem individuális többé ... Már születésétől fogva túlhaladja egy egyéni pálya
határait."

Igen; de én másként gondoltam. Aki tiszteli szüleit, az a ezeretet légköré
ben él; megteremti szülei felé a szeretet légkörét, s viszont az ő gyerekei hi
ebben a légkörben nőnek föl; nemzedékről nemzedékre fonódik így a szeretet
lánca. Ez a ,~hosszú élet a földön". Nem addig élünk-e halálunk után a földön,
amig szeretnek ?

(Antiszemitizmus.) X-ről beszélünk, aki sehogyan sem tudta "földolgozni"
magában azt a tényt, hogy "egy tizenhatod", vagy "egy harmincketted" "zsidó
vér" volt benne, s hogy "igazolja magát", hanyatt-homlok a fasizmusba vetette
magát. "Persze; mert nem volt elég mélyon keresztény" - mondja D. S egy
papot említ, aki a negyvenes években számtalanszor vitázott vele a "zsidó kér
désről"; szentírási alapon igyekezett "igazolni", hogy a zsidóság "megérdemli
a sorsát". Az illető - a fából-vaskarika "antiszemita kereszténység" gondolatá
nak képviselője - nem gondolt arra, hogy a fasizmus internáló táboraiban pap
testvérei százait és százait is elemésztik, lényegében ugyanazon az. "erkölcsi"
alapon, mint a zsidókat. S aligha gondolta végig azt az igazságot, melyet Léon
Bloy igy fogalmazott meg a maga heves, harcos módján:

"Képzeljük el, hogy körülöttünk folyton a legnagyobb megvetéssal beszél
nek apánkról és anyánkról, és csak káromlással s a legmaröbb gúnyolódással
emlegetik őket; mit éreznénk ebben az esetben? Nos: szó szerint ez történik
Urunk Jézus Krisztussal. Elfelejtik, vagy nem akarják tudni, hogy emberré
lett Istenünk zsidó, a természet szerinti legigazibb zsidó, Juda oroszlánja;
hogy anyja zsidó nő, a zsidó fajta virága; az apostolok zsidók voltak s mind a
próféták is; végül egész szent liturgiánkat a zsidó könyvekből merítettük. S
így aztán hogyan fejezhet jük ki annak a gyalázatnak és káromlásnak a ször
riyűségét, amit a zsidó faj ócsárlása jelent?" (Le vieux de la Montagne, 183. l.)
S valamivel odébb: "Az antiszemitizmus ... a legszörnyűbb dolog, amit Jézus
Krisztus állandóan tartó kínszenvedéséoen kapott, ez a legvéresebb és leg
megbocsáthatatlanabb, mert Anyja arcára kapja, és a keresztények kezéből."

Félremagyarázások elkerülése végett megjegyzem: Léon Bloy nem volt
zs.ídó, .Felrnenöí" között sem volt zsidó. Keresztény volt.

(Régi jegyzet, egy vasárnapi 7nise után.) A fölajánlási énekben egy zsoltár
vers: "Benedicam Dominum, qui tribllit mihi intellectum" (Ps. 15, 7.). - Igen,
ez az, amiért az embernek folyton "áldani kell az Urat". Persze míndent meg
előzően a létért: hogy egyáltalán van; de aztán nyomban - s nem is aztán,
hanem vele együtt, létezése tényével elválaszthatatlanul egybeforrva - azért,
hogy értelmesen létezik, és mert érleimesen létezik, birtokosa a létnek. A nö
vények, ásványok, állatok, az egész teremtett mindenség mind "benedictio"; de
öntudatlan - s a földön csak az emberé tudatos, mert neki lsten tribuit intel
lectum.
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Az értelemben van legfőbb méltósága; legnagyobb méltatlansága is éppen
az, ha értelméhez méltatlan. (8 ez vonatkozik, úgy gondolom, az antiszemitiz
mus kérdésére is. Faji kérdés? Értelmi kérdés! Legyünk méltók ahhoz, hogy
értelmünk van; hogy nem pusztán csak ösztöneink varma'c. 8 ezenfölül aki ke
resztény, az ahhoz is legyen méltó, hogy keresztény.)

(Kanadai vélemény.) "Két kanadai pap bírálja a gettó-katolicizmust"' - írja
a Témoignage Chrétien. Mindkettő egyetemi ember: Gérard Dion az egyik,
Louis O'Neill a másik; tanulmányule egy "Ad Usum Sacerdotum" című köxlöny
ben jelent meg, onnét idézi egyes részleteit a Té moiqnaqe. Többek között ezt
~ nálunk is érdemes jól elgondolkodni rajta):

,,Hűnek lenni a világ keresztény fölfogásához: ez nem azt jelenti, hogy az
evilági intézmények közül a lehető legtöbbet igyekezzünk klerikalizálni; hanem
egyebek közt azt, hogy tiszteljük a dolgok természetét és saját célját. ,Adjuk
meg a császárnak, ami a császáré', hogy aztán csak annál önzetlenebbül és hi
telesebben sugároztassuk az evangélium szellemét.

A vallási értékek védelmének palástjában a gettó-katolicizmus elárulja,
hogy nem hisz eléggé a szellem saját dinamizmusában. Vagy túlzó atyáskodást
hajlamra vall azoknál, akik hirdetik; vagy vérszegény hitre azoknál, akiknek
szükségük van ilyetén keretekre. A gettó-katolicizmusnak ezeket a megnyilvá
nulásait látva az ember kisértésbe jön, hogy egy állattanból kölcsönzött hason
lattal éljen: olyan gerinctelenek, melyek nem tudnak ellenni páncél nélkü1."

(Hasonlókról.) Az sem föltétlenül az egyedül helyes védelme a vallásnak,
ha valaki mindenki mást, aki másként próbálja szolgální vallását, mint Ő,

azonnal eretneknek minősít és lángoló buzgalommal ki akar átkozni. Egyesek
bunkóként forgat ják a modernizmus fogalmát és szíves-örömest agyoncsapná
nak vele mindenkit, aki - modernül próbál gondolkodni. Holott modernizmus
és modernség két különböző dolog. Hiába próbál valaki a ma emberével Isten
ről, hitünkről beszélni olyan nyelven, melyet a ma embere egyszerűen meg sem
ért; hiába próbálja olyan érvekkel meggyőzni, amelyeket a ma embere nem
tart érveknek.

Akadnak, akik erre azt mondják: annál rosszabb a ma emberére nézve; s
ezt a felebarátaik iránt nem éppen túlságos szeretetről tanúskodó álláspontjukat
következetességnek, hithűségnek, rendíthetetlenségnek nevezik. Bizonyára orto
doxok is; ebben a legkevésbbé sem kételkedhetünk. Joggal fölmerül viszont az
emberben a kérdés: vajon ők miért vonják oly keményen kétségbe rögtön
azoknak az ortodoxiáját, akik bizonyos kérdésekben (nem dogmatikus kérdé
sekben) nem egészen úgy gondolkodnak, mint ők ? Fennen lobogtatják a Sylla
bust s a megítéltetés legkisebb aggálya nélkül itélkeznek, esetleg elmulasztva
annak pontos megértését, ami fölött itéletüket kimondják. Kapcsolataikból ki
tépett mondatokra, gondolatmenetekb6l önkényesen kiszakított fél-gondolatok
ra mondják rá az anatémát, s hajlandók látatlanban elvitatni mindenféle tu
dást és jóhiszeműséget azoktól, akik ... nos, mondjuk meg kereken: akik épp
úgy nem érzik helyesnek és okosnak a "gettó-katolicizmust", mint az imént idé
zett két kanadai tudós pap, s mint annyian mások.

A struccról mondják, hogya homokba dugja a fejét, nyilván azon az ala
PO!Il, (példás szubjektív idealízmussal), hogy amit nem lát (rnert nem akarja
látni), az egyszerűen nincs is.

De nem biztos, hogyastruccnak van igaza. (r. gy.)

..
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