
hiúság is. Nem egy fiatal élet ment
már tönkre azért, mert képességein
messze túlmenő eredményeket akar
tak kicsikarni belőle. Ma a továbbta
nulásnak valóban igen nagy lehetősé

gei vannak, de megfigyelhető az is,
hogy mennyire kevés szülő tud bele
nyugodni abba, hogy az ő gyermekei
ne érhessék el a legmagasabb fokoza
tot. pedig az élet boldogsága nem csak
ezen múlik.

Persze vannak más, mélyebb és fáj
dalmasabb szenvedések, amikor a te
hetetlenség lepi meg a szívünket és ke
serű könnyekkel siratjuk azt, aki nap
mínt nap rnesszebb sodródik a hittől,

sőt nem egyszer az erkölcstől is. Azt
kell rnondanunk, hogy ilyen körülrné
nyek között nem aggódni szinte lehe
tetlenség. Mégis erőt kell venni ma
gunkon, ha nagy a veszély, legyen na
gyobb a hitünk. Szent Agoston édes
anyja. Szent Mónika is sokat sírt, de
tudta, hogy a .,könnyek gyermeke"

NAPLÓ

nem veszhet el. Szavaink, intéseink.
kéréseink, látszólag teljesen eredmény
telenek, valójában mégsem azok. El
vetett magok azok, a kegyelem órájá
ban termést hoznak, talán csak évek
múlva, de bizonyosan. Egyik áldott
emlékű tanárom egyszer - lehettünk
vagy tizenöt évesek - majdnem köny
nyelere fakadt, annyira elkeserítette
osztályunk kamaszos hányavetísége..
sőt kimondott gonoszsága. Néhány ke
serű szót mondott, nagyon igazakat.
Nevettünk rajta. Mostanában, több
mint harminc év után, összejöttünk
régi volt diákok és csodálatosképpen
ezekre a szavakra mindenki emléke
zett és mindenki bevallotta, hogy az
életben mermyít köszönhetett annak a
tanúrnak. Urrá kell legyünk ilyen
esetben is a félelmünkön, következe
tes példamutató életünk a maga ide
jében meghozza az eredményt.

Eglis István

MOSZKVAI MOZAIK. Az Il.i-típusú óriásgép aluminium szárnyfelülete
fölötti kerek ablakon a mienknél halványabb kékű ég tekint. be s alant a zöl
desbarna. roppant sik szinte valószínűtlen lassúsággal vonul el, néha majd
nemhogy állani látszik, pedig óránkint négyszáz kilométeres sebességgel uta
zunk. Múr Kievig megérintették az utast az orosz föld végtelennel határos mé
retei. A Kiev után kibontakozott Dezsna "folyócska" itt csak akkorának szá
míthat, mint otthon nálunk mondjuk a Zala, - s a gép teljes órán át száll
kanyarulatainak. nádas-tavainak vadvízországa fölött, a szintén a világháború
ból emlékezetes Brjanszki erdőig. A vizek, erdők s a föld mérhetetlene a Hon
védő Háború idejen együtt harcolt akkor a katonákkal, s az emberben felve
tődik az ámuló kérdés: hát nem nézték meg előre a támadók a térképet? Bi
zonyára megnézté-c de - ez jut most eszembe 'I'oynbee könyvéből - a nem
zetek és allarnok bulsorsát Iormáló erők egyike, a hübrisz, a gőg akadályozta
meg őket abban, hogy olvasni tudjanak belőle. Arra inti az utast, hogy moz
duljon ki a még két ví lágháború közt is külön öntörvényűnek tartott hajdani
..magyar glóbusz" volt beidegzettségeinek maradékaiból, s így élje át ezeket a
távolságokat, amelyek a Csendes Oceánig érő síksággal egészítik ki a Szovjet
unió minden lakosának személyes tudatát. A katonáknál mennyivel többet
tudott a költő, Rilke, akiből - itt tett utazása után írt versciklusaiban - ezt
a sort zengették meg ezek a távolságok:

..Russland hat keine Ende "
"Orosz föld, nincs határod "

Erre gondolok s közben a gép már száll is le, leírhatatlan üde zöld nyírfa
erdők közt a vnukovói repülőterre. szembe Moszkva felhőkarcolóinak arany
párában ködlő látomásával. Az itthontak még hidegtől-hótól féltettek. Lágy
napsütés fogad. A repülőállomás épületében a formaságok villámgyorsak. S
míg elintézésükre várunk, és künn percenként érkező és induló gépek kerekei
től sikolt és vijjog a beton, az egyik váróteremben, a telefonnal, idősebb asz
szony beszél oroszul, olyan melódikus szépséggel, mintha olaszul zengene.
Moszkva az ő hangjával fogadott minket, és - ismét csak ezt a szót kell
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használnunk -- a méretek szédítő voltával. A repülőtér olyan messze van
Moszkvától, Moszkva belvárosától. mint Gödöllő Budapesttől, s a magyar
Ibusz orosz társának, az Inturisztnak autóbusza alighogy kifordul a nyírfaerdőből
s maga rnögött hagyja a fából épült nyaralóházakat. adácsákat, máris a vado
natúj délnyugati városrész hét-kilenc-Lizenkétemeletes lakóházai közt száguld,
majdnem teljes órán át. Az egyes házak alapterülete akkora, mint Buda
pesten egy-egy nagyobb háztömb. Hegynyi földhullámok. Az egyiken a Lomo
noszov-egyetem kétszázraeteres felhökarcoló-prramísa. Egy huszonkétemeletes
lakóháznak színtén képekről ismerős körvonalai. A sugárút. amelyiken éppen
átfutunk. tizenkét kilométer hosszú s talán ötször szélesebb, mint a legna
gyobb pesti sugárút. Száguldó autók és autóbuszok és lassú sétálók a csöndes,
nyugodt vasárnapi delutánban. Ez már a belváros. A Kis Színház és a Nagy
Színház klasszikus stílusú, sárga épületei. Egy téren érclovas: Jurij Dolgorukii
hercegnek, Moszkva alapítójának a város nyolcszázéves évfordulójára a közel
múltban emelt szobra. S egy széles utcatorkolaton átvillannak a Kreml vörös
téglás, középkori bástyafalai és a fennsíkján székesegyházainak megannyi arany
kupolás tornya.

Mindez miridössze öt-tíz percnyire a szállodánktól, az pedig a moszkvai
Ifjúsági Áruház mellett, szernközt annak még épülő új szárnyával, amely egy
magában is akkora, mint a mi Corvin Áruházunk. Hogy mít jelentenek Moszk
vában az áruházak, csak másnap látjuk meg. Nem egy - például éppen a
Kreml nyugati falával szernközt, a Vörös Téren, az Állami Egyetemes Áruház,
orosz rövidítése szerint a GUM - akkora, hogy talán húsz-harmincezer vásárló
is áthömpölyög rajta egyetlen órában. Egy-egy magyar vidéki város egész
lakossága.

Moszkva nyolcmillió lakosú város, és természetes, hogy ennyi embernek
ekkora területen: gyors és sűrű közlekedést kell adni. A Metro, a földalatti
vasút, valóban páratlan a maga nemében az egész világon. Az alant ködbe
vesző kandelábersorok izzása mellett mozgólópcsők zúdulnak le az embertöme
gekkel ötemelet mélybe; villámgyors, hosszú, tündöklő szerelvényekhez; ezek
ből szintén tömegek omlanak elő a földalatti csarnokokban. Az első pillanat
ban nem lehet elképzelni, hogyan jutnak fel a föld színére, De aztán látja az
ember, hogy a felfelé száguldó mozgólépcsők a ventilátor gyorsaságával szív
ják fel őket. A Metró is óriás az óriás Moszkvában.

De a város jellegzctességét nem kizárólag a méretek adják meg, hanem
elsősorban birodalmi levegője. Az első pillanatban látni lehet, hogy Moszkva
kétszázmilliós birodalom fővárosa. Veres Péter írt egyszer arról, még a há
ború alatt, hogy milyen sok és szövevényes oka lehet annak, hogyaSzármát
Síkság területe és öröksége az orosz nemzeté lett. Az pedig, hogy annak éppen
Moszkva lett a valójában mindenkori történelmi középpontja. az külön ad egy
vonást ennek a városnak, amelyet éppen a multja, a történelme felől lehet
leginkább megközelíteni.

Ez a mult leginkább a Kremlből tárul a látogató elé. Naponta tízezer és
tízezer szovjetunióbeli s ezer és ezer külföldi látogató áramlik át a vörös
téglabástyák múzeumokká lett palotáin és székesegyházain. S a multnak ezt
a roppant őrizőjét igen nagy tisztelettel ővezi: az Arzenál-nak hívott törté
nelmi múzeurnban posztópapucsot kap cipőjére a látogató, s úgy járja végig II.
vakító-fehér márványlépcsőket, a vörös szőnyegeket, a parkett bronzszínbea
fénylő tavát. A szeba-nagy vitrinek üvegfalai mögött aranyba kovácsoltan, ci
zelláltan, csiszoltan és szövötten fénylik a nemzet és a város múltja. Tonnái az
aranynak; edényeknek, koronáknak, használati és dísztárgyaknak; szédítő és
álombeli sokasággal; termek során, majdnem egy egész emeleten át. S végig
haladnak köztük úttörő gyermekcsoportok. fiatal közkatonák. szakállas öregek,
az arcukon Szibéria népeinek vonásait hordozó asszonyok. Nem lehet eléggé
elmondani és érzékeltetni, mennyire a nemzeti érzés hőjével való átitatódás
nak edényei ezek a termek. A Szovjetunió azon kívül, hogy új közösségi és
társadalmi berendezések új formáit kívánja adni a világnak, nemzet is, átjár
va forrósággal és elektromossággal, nemzeti rnúltja tudatával és büszkeségével.
A nemzeti múltnak ez a tisztelete megintcsak a város birodalmi levegőjének

egyik alkotóeleme.
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És semmi kétség: ez a nemzeti érzés magába fogadta a jelen formálóit is.
köztük leginkább Lenint. A Fioravante olasz építész-emelte bástyafa,lak tövé
ben, a Vörös Téren álló mauzóleum kívüdről sötétvörös márvány földalatti
sírtemnének ónixfekete, csiszolt márványlapjai között, ott fekszik, maga mel
lett Bztálinéval, Lenin üvegkoporsója. Benne bebalzsamozva s a rávetödő fény
től megvilágítva ez az oly különösen tanáros külsejű férfi. Az előtte elvonuló
arcokon ugyanolyan Illetődöttség, amilyent a Kreml termeiben látott az ember.
Egyik keze még így, holtában is, szónokló mozdulatú. A közeli Lenin-múzeum
látogatói előtt, eredeti felvételekből összeállított dokumentum-filmet vetítenek
le minden nap többször. Ezen megmutatkozott, hogy teoretikus és szervező

lénye mellett mi volt az, amivel a tömegek elé állt. Mint szónok: egyike a
történelem legnagyobb hatású [elenségeínek: a hallgatóinak tengerét úgy ér
ték megjelenése és szavai, mint valami láthatatlan elektromosság érintése;
vagy mint valami természeti jelenség: vulkánkitörés vagy vihar. Két kicsiny
és egyszerű szobában - ezeknek volt berendezési tárgyai is ott vannak most
a múzeumban - élt és dolgozott, s gondolatai és tervei, amelyeket hosszú pa
pírlapjaira vázolt fel, sorra váltak valóságokká ! Történelmi szereplő s egyben
ma is alakító akarat. Élete, műve a Szovjetunió emberei számára a nemzeti
múltnak is szerves és élő folytatása: ez a Moszkvában töltött többnapos láto
gatás egyik legmélyebb érintése.

Az ő indításának rnűve a mai Moszkva, amelyet a cári Oroszországnak
főképp faházakból álló patriarchális városa helyén majdnem teljesen a szov
jethatalom épített, a Kreml és néhány más, történelmi épület kivételével. Az
ő műve, hogy olyan nagyméretűvé lett minden: a Metró, a lakóházak, az új
szállodakolosszusok, az útvonalak, az éttermek, az itt gasztronómoknak neve
zett élelmiszer-üzletek, és minden más a közösségí élet új alkotásának rop
pant öntőformái. S ez a Moszkva azzal a TU-géppel, amellyel visszarepültünk,
két repülőóra-távolságravan Budapesttől.

Az ezerhatszázkilométeres távolságnak ebben a rövidségében volt valami
éppoly álomszerű, mint ahogyan az volt az elutazás előtti délután, amikor ott
ültem a moszkvai belváros egyik terén, a Metró-állomáshoz közeli kis parkfolt
padján s elhömpölygött mejlettern a föld alól ömlő tömeg, a világváros neszei
ből együvé szövődő halk zsongásban: az élet egyik zsufolt, már megéltnek tet
szett pillanata. Vagy egy másik, előző napon az Ifjúsági Aruházban. Hét
nyolcéves kis gyermeklányának vett vállszíjjas táskát egy apa, s a kislány fi
nom arcán, mint alabástromedényen át a benne égő láng világított a szeretet,
hála, a boldogság, amint belékaroló apjához símult. Moszkvába kellett jönnöm,
hogy megpíllantsam, a gyermeki szeretet öröklángja mennyire egyforma az
egész világon.

Mi volt az, amit a katolíkus ember katolikus szeme a keleti egyház vonásai
közül láthatott? Harmincöt pravoszláv templom él és működik Moszkvában.
Külső tarkaságuk mély színei és építési belső beosztásuk mások, mint a mí
eink. A kép nagyobb szerepű bennük, - amellett, hogyatemplomkép művé

szet is, elsődlegeserr mégis inkább hitoktatás. Az Ikonosztázion a legegyszerűbb

hívő számára is az egész ó- és újszövetségi üdvtörténet, sőt dogmatika közlése.
Hogya katakombák világából való e formakinccsel mennyi mindent ki lehet
fejezni, azt talán azzal lehetne érzékeltetni leginkább, hogy minden temp
lomban megvan Szűz Mária testben való mennybe-emeltetése és megkoronáz
tatása; a keleti egyház az őskereszténységnek,sőt még az apostoli korszaknak
idejéből származó e képekkel fejezi ki ugyanazt, amit latinnyelvű keresztény
ségünk mariológiai dogmákkal. hogy Szűz Mária szűz, Istenanya, szeplőtelenül

fogantatott, testben mennyekbe emeltetett, mínden kegyelem közvetitője és a
világ királynője. Az ilyen képek s főképp a teljes üdvtörténetet tartalmazó
ikonosztázionok láttán az ember megérti a keleti kereszténység eme egyszerű

eszközökkel szóló voltának főképp elterjedésekor megmutatkozott hódítóerejét.
Érdekes a mondanívalója a hagyományos bizánci Krisztus-arcnak is. Ez a ke
leti császárrá görögösitett Krisztus leginkább az Istennek és uralkodónak vo
násaít mutatja, és kevésbé a Megfeszített vagy a Kisded vagy a Jó Pásztor
Krísztus-egvéníségét vagy Jézus Szíve emberséget. A bizánci Krisztus-arcnak
krisztológiájából így mintha hiányoznának a latinnyelvű egyház Krísztus-él-
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ményének sokszerűsége és sokszínűsége. Az utasnak nem idegen ez a keleti
Krisztus sem. Egyik meglepetésünk az volt, hogy a Kreml legnagyobb székes
egyházában az egyik kupoláról a feldebrői Krisztus tekintett le, kinek vonásai
a bizáncival rokon művészetből kerültek át hozzánk. Valóságot fejez ki; azt a
mérhetetlen ontológiai örvényt, ami lsten véghetetlensége és örökléte és szent
sége közt és köztünk emberek közott tátong. A keleti kereszténységnek eme
Krisztus-élménye feltétlen imádatot és hódolatot keltő, - a latinnyelvű egy
házban viszont az Isten-ember egyéb vonásai és egyóniscgszfneí is alakítottak
az ő imádatát és például az assziszi Szent Ferencek és Lisieuxi Szent Terézek
rnézzel folyó édességet. az egyiptomi és szíriai remeték bűnbánata és aszké
zise mellett. Krisztus arcának e görög s a hívőt elsősorban imádatra és hódo
latra hangoló voltát viszont a keleti Szűz Mária bensőséges tisztelet egészíti
ki, az Istenanya arcnak és egyéniségnek az a színessége és gazdagsága, ami
leolvasható Moszkva templomainak falairól, mint a keleti kereszténységnek
egyik mély, forró, természetfölötti és emberi élménye. (Ijjas Antal)

BRISITS FRIGYES HETVENÉVES. Amikor az irodalomtudósra és szó
nokra, a hetvenedik esztendejét csendes magányában betöltő s megünneplő

Brisitsre gondolok, Iöllapozom a legújabb lexikont: "Brisits Frigyes Ervin szu
letett 1890. március 4-én Mázán, Tolna mcgyében. Irodalomtörténész, az iro
dalomtudományok doktora, Vörösmarty-kutató", stb. A dunántúli lankák k o
zött született, a magyar föld talán legdúsabb történetű, tipikusan pannón tá
ján, amelyen még most is élnek a római nagyságot felidéző romok: amfiteát
rumok és fürdők, végvári őrhelyek és hatalmas kőtömbökből készített utak, a
birodalom véredényet. s amely felett még most is varázslatos báj lebeg: őszi

fények, mézízű szőlőfürtök édes aranya, Vörösmarty sajátosan magyar zarnatu
verssorainak ritmusa: klasszikus fegyelmezettség és romantikus szárnyalás kü
Iönös ötvözete, mintha a verssorok szígorú fegyelme tartaná össze a féktelen
áradásra lendült lelket, s mintha gáttalan ömlesre indult szellem élettel töl
tené meg a merev formákat.

Itt nyílott életre Brisits Frigyes szeme, s lelke megtelítődött a környezet
varázsávaL Gimnáziumi tanulmányait a pécsi ciszterci gimnáziumban végezte,
majd érettségi után belépett Szent Bernát rendjébe. Budapesten a Tudomány
egyetem bölcsészeti karán szerzett 1914-ben tanári és bölcsészetdoktori okle
velet. A budai Szent Imre gimnázium tanára, majd igazgatója. 1934 óta a Ma-

o gyal' Tudományos Akadémia levelező tagja, egyetemi magántanár. később c.
rk. tanár, 1957-től az irodalomtudományok doktora.

Nehéz rövid cikkben megrajzolni színes és sokrétű alakját.
Ugyan ki emlékezik az Elet régesrégi évfolyamaira, amikor még Cyprián

(Andor József) szerkesztette a lapot? Kosztolányi, Sik, Harsányi versek közott
sokszor szerepelt egy név: Ervin. Finoman cizellált mondatok, sodró lendület,
a hétköznapiságtól messze elrugaszkodó, meglepő jelzők. Szeme minden prob
lémát észrevesz. A szépíró arca mögött egyre gyakrabban föl-fölvillan a ké
sőbbi arc. Már itt elkészül főbb vonásaiban a jövendő Brisits: a sokoldalú szó
nok, a melegszívű nevelő, a lélek mélységeit kutató búvár és irodalomtudós.

A történeti, a szociális és a romantikus vallási költészet tanulmányozása
vezeti el Prohászkához. A XX. századnak erről a nagy egyéniségéről nemcsak
remekbeszabott tanulmányokat ír (Prohászka nyelvesztétikája, Prohászka, a
szónok stb.), hanem kezünkbe ad egy Prohászka-breviáriumot is. Szerit Bernát
ról, Szent Imréről, Szerit Erzsébetről szóló tanulmányai után elkészül könyve
Assisi Szent Ferencről. Minden kor és minden nyugtalan lélek kénytelen le
számolni ezzel az evangéliumi egyszerűségű szenttel, aki egymaga is történe
lem, az egyháztörténelem egy hatalmas darabja. Brisits róla írt kis remekében
hatalmas távlatokat fog egybe s tár elénk csodás képekben'. Egy példa rá:
"Szent Ferenc a hegyen!... Hányféle fény és árnyék játszik e hegy körül!
A testvérhegyek története az emberi törekvések iszonyú, kockázatos magassá
gából hullámzik rnögötte és előtte. A háttérben komorlik az Olympus buj
dosó, meghalt mithológíájának fénye, romjaival. Mögötte a Capitólium, a ha
talom vasszikláinak széthulló erejével. Azután a tudás alpesi sziklái, melyek
fölött Manfréd nyugtalansága bolyong, Rousseau naturalizmusa keres új vilá-
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got és Faust vívódó értelme próbálja megfejteni az életet. Az idő mind elmossa
őket. De Szent Ferenc alakja és hegye őrzi az időt. Ök a szeretet földi kifeje
zésének halhatatlan, harmonikus magasságai maradnak."

Akik a katedrán hallgatták Brisitset, azokat megkapta az irodalom sze
retete, a legdemokratikusabb és legközérthetőbb művészeté, amely végigkíséri
az embert egész életén át. Brisits a szó bűvésze, de nála a szó mögött ott sú
lyosodik a gondolat. Irodalomtörténeti tanulmányaiban és irodalomtörténeti
kézikönyvében új szeraléletmódjával tűnik fel. Ez a szemléletmód a szellem
történeti irányzaté, amely, mint tudjuk, visszahatás volt a mult század pozití
vizmusára. Bizonyos azonban, hogyaszellemtörténészek sokszor túlságosan
rnerészen röppentek el a tények talajáról s ilyenkor irreálissá váltak. Csak
kevesen tudták magukba olvasztani a két irányzat minden értékét. Nálunk 
többek között - az irodalomtörténetben Horváth János, a történelemben
Szekfű Gyula, anyelvtudományban Gombocz Zoltán fémjelezték a helyes
irányt. Még folytathatnám e sort. Ha kissé ragyogóbb hangszereléssol is, de
valahol ezen az úton találjuk meg az irodalomtörténész Brisits Frigyest.

Vörösmarty-tanulmányai, a költő ifjúkori verseinek kiadása, levelezésé
nek feldolgozása legjelesebb Vörösmarty-kutatónkká teszik. A legkisebb ada
tot is kőzépkori másoló barátok hűségével feltáró tudós szerényerr húzódik
meg fegyelmezett mondatai mögött, 1939-ben megjelent irodalomtörténetében
(A XIX. század első fele) halhatatlan emléket állít Vörösmartynak. Éles szem
mel veszi észre s elemzi a legnagyobb magyar nyelvzseni útját előkészítő szá
lakat. Nála jobban kevesen rajzolták meg Vörösmarty "felvilágosult és szép
magyar" előfutárának, Kazinczy Ferencnek alakját:

"Ha agitátornak neveznők. keveset mondanánk vele; ha diktátornak hív
nók, meghaladnők korszerű valóságát. Csak az a szó illik rá, melynek ő adott
teljes súlyt, méltóságot s melyet ő emelt ki pályája érdeméből örök történelmi
emlékezetre: a literátor ... Ez első egybegyüjtő, önelvű irodalmi fogalmunk ...
Ösei a középkori deák, a humanista tudós, vir erutiitus, a reformáció új tani
tója, az ellenreformáció szentegyházi doktora, typographusa, grammaticusa,
írója és poétája. A literátor lesz az irodalmi nyelv- és céltudat megszemélyesi
tője, harcosa, egymagában: író, költő, nyelvész, szerkesztő, kritikus, nyilvános
ság-teremtő, agi tátor, míndaddig, amíg ezek a vonások annyira érettek s ugyan
akkor külőn programm-vággyal teltek nem lettek, hogy leváltak a literátorról,
s benne meghagyván csak a költőt, ők a maguk útján haladtak tova."

E sokszínűségnek nemcsak meglátója, hanem bizonyos fokig képviselője

is Brisits. Benne sem tudnók egykönnyen elválasztani a tudóst a szónoktól, a
Iiterátort, a homo eruditust a széplélektől, az analitikus elmét a poétaságtól.
Elfinomult tolla feledhetetlenül ragyogtatja elénk a magyarság e nagy száza
dának hajnalhasadását, a nyelvszeretés hőseit.

Néha úgy érzi az ember, hogy Brisits csupa freskót fest, hatalmas, látomá
sos képekben vetíti elénk az irodalmat. De ha a szemlelő közelebb lép a kép
hez, észreveszi, hogyalegaprólékosabb műgoriddal kidolgozott képek előtt áll,
melyek igényükben óriásokká nőttek ugyan, de lelkiismeretes alaposságukkal
rnindig szilárdan állnak a valóság talaján. Felejthetetlenül vésődnek belénk
ezek a tablók, - még az értetlen néző is belecsodálkozik a színek pazar pom
pájába, a ritmus töretlen, szinte végtelen hullámzásába, míg az értő gyönyö
rűséggel olvassa a mélysodrású sorokat, a szépírónak is nem egyszer dicsősé

gére váló mondatokat. Rá kétszeresen áll: a stílus az ember. Mindenütt a
nagyszerút és szépet látó szeme, a lélek legfinomabb rezdüléseire is visszaható
érzékenysége azzal a veszéllyel fenyeget, ami a rajongó irodalomtörténészek
veszedelme szokott lenni: túlságosan kiszínezí tárgyát, hangsúlyozza jelentősé

gét, kiemeli a maga korának értékrendjéből, s - bár a háttér megrajzolása
hű és az igazságnak megfelelő - az író alakja mégis torzzá válik. Igaz, hogy
torzsága a nagyító tükör torzítása. Ez ellen vértezi föl magát olvasottságával
és adattiszteletének szinte hihetetlen alázatával.

Lelkéhez és szenvcdélyéhez Vörösmarty ragyogása illik leginkább, akihez
hűséges alázattal közeledik az ifjú tudós, s akihez meg nem törten ragaszkodik
a pályája alkonyán is szorgosan dolgozó irodalomtörténész. Kezében Vörös
marty-kéziratok zizegnek. hogy átmentsék e nagy szellem építő gondolatait az
utókornak. (Agoston Imre)
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LÉLEKTANI ELŰKÉSzITÉS A HAZASSAGRA. A házasság és a család
problémája, nyugodtan mondhatjuk, világprobléma. Ennek következtében mind
azok, akik magukat bármilyen vonatkozásban illetékeseknek tudják, vagy ité
lik, foglalkoznak a kérdéssel és legjobb tudásuk szerint iparkodnak megoldást
találni. Mindenki érzi ugyanis, hogy ez a probléma nemcsak az egyes embe
reknek, hanem az egész emberiségnek, vagy úgy is mondhatjuk, magának az
embernek a problémája.

XXIII. János pápa a közelmúltban a római Szent Péter bazilikában ki
hallgatáson fogadott 20.000 római, katolikus diákot, és a kihallgatás folyamán
beszédet intézett hozzájuk. A Szeritatya beszédében őszinte aggodalmát fejezte
ki az ifjúság jövője és ennek következtében a család jövője felett. Arra kerte
a fiatalokat, hogy szemüket emeljék fel az égre, és erkölcsi életüknek és ezen
keresztül a családnak boldog és biztonságos jövőjét a felülről jövő isteni ke
gyelemben lássák és keressék.

Feltehető a kérdés, hogy abban a században, amely olyan sok vonatkozás
ban előbbre viszi az emberiség boldogulását, amikor újabb és újabb, csodála
tosabbnál csodálatosabb felfedezések nyitnak szinte beláthatatlan távlatokat
az ember előtt, miért vált ennyire akuttá a házasság és a családi élet prob
lémája?

A statisztikai adatok, amelyek világviszonylatban mutatnak rá a rosszul
sikerült házasságok Ielbomlásúra, önmagukban csak rideg számok, vagy 10;;
följebb felkiáltójelek, amely számok és felkiáltójelek mögött emberi gyönge
ségek, erkölcsi felelőtlenségek. gyávaságok, vagy éppenséggel súlyos emberi
tragédiák húzódnak meg. A katolikus Anyaszentegyház éppen azért, mert a
házasságot Krísztustól rendelt szentségnek, és ennek következtében a csabdi
életet minden vonatkozásában szentnek tartja, a dolog természeténél fogva min
dent el akar követni. hogy ennél az egyáltalán nem kívánatos és az emberi
ség jövőjét egészen biztosan nem előre vivő jelenségnél hivatásánál fogva mint
segítő és irányt mutató jelentkezzék.

Meg kell mondaní , hogy ez az írás nem tart igényt teljességre, és egészen
biztos az is, hogy a következőkben megjelölendő okok és tényezők mellett,
éppen a kérdés sokrétűsége míatt, sok más probléma és nehézség is felmerül
het. Tény azonban az. hogy ha sikerül megtalálni az alapvető okait enne': a
súlyos problémának, akkor, tekintve a különféle okok összefüggéseit, mégis
csak sikerül bizonyosfokú útmutatást nyujtani.

Igen sokszor merül fel katolikus hívekben is, hogy az Anyaszentegyház a
házassággal kapcsolatban túlságosan és maradian szigorú. Szinte elviselhetet
len terheket rak a hívek vállaira, amikor rendíthetetlenül és megmásíthatat
lanul hirdeti a házasság fölbonthatatlanságát. Azok a katolikus hívek, akik
így fogalmazzák meg a kérdést, akik az Egyház komoly és felelősségteljes ma
gatartásában csupán maradiságot és elviselhetetlen terheket látnak, nem kd
séges, hogy egyrészt sajátmaguk is bizonyos mértékig már lelkileg sérültek.
másrészt nem áll tisztán előttünk, hogy az Egyház semmi mást nem tesz,
mint amit Krisztus tanított és amit az Egyháznak mindig és minden körülrné
nyek között, éppen az emberiség jövőjét és boldogságát, továbbá a családi élet
tisztaságát és szentségét tekintve változatlanul tanítania és tartania kell. Szerit
Máté evangéliumának XIX. fejezetében 1-9. verseiben beszél az Úr a házas
ság felbonthatatlanságáról. És itt jelöli meg a fölbonthatatlanságnak valódi és
lényeges alapját is, amikor ezeket mondja: "Nem olvastátok, hogy a Teremte
kezdetben férfinek és nőnek teremtette őket és azt mondta: A férfi ezért el
hagyja atyját és any ját, feleségéhez csatlakozik és a kettő testben egy lesz?
Igy már nem ketten vannak, hanem csal, egy test. Amit tehát Isten egybckö
tött, ember szét ne válassza." Krisztus szavai világosan mutatják, hogy a há
zasságban már nem ketten vannak, hanem férfit és nőt a házasság egy egy
séggé kovácsol össze, és a szétválasztás ennek következtében lehetetlen.

Az Úr szavait Szent Péter apostol az efezusiakhoz írt levelének V. fejeze
tében a 21-:33. versekben fejti ki és világítja meg; "Engedelmeskedjetek egy
másnak Krisztus iránt való tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének,
akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, mint Krisztus az Egyház
nak: ő ugyanis Testének Megváltója, Amint tehát az Egyház Krisztusnak van
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alárendelve, úgy az asszony is mindenben férjének. - Férfiak! Szetessétek fe
leségteket, amint Krisztus is szerette az Egyházat és föláldozta magát érte,
hogy a keresztségben az élet igéje által tisztára mosva megazentelje. Ragyogó
tisztává akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb
efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Igy szeresse a férj is feleségét,
mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. Hiszen saját testét
senki sem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza, akár csak Krisztus az Egyhá
zat . .. Szeresse tehát mindegyiktek feleségét, akár csak önmagát, az asszony
meg tisztelje férjét."

Szent Pál szavaiból egyáltalán nem kö~etkezik, hogya család feje önké
nyes parancsolgatója a családnak, hanem mint Krisztus az Egyháznak, úgy
feje ő a családnak, gondjainak hordozója, életfeltételeinek főelőteremtője, és
ezért a család tagjai szeretetből fakadó engedelmességgel viseltetnek iránta.
Krisztus az Egyháznak feje és ura, aki azonban megmutatta, hogy micsoda ál
dozatkészséggel és szeretettel gyakorolja uralmát az Egyház felett. Igy kell
viselkednie a családfőnek, a férfinek is feleségével szemben.

A kinyilatkoztatás szellemében próbáljuk hát megkeresni azokat a lélek
tani problémákat, amelyek napjainkban a házasság és a család válságát
okozzák.

Az első alapvető hiba a helytelen példaadás. A családban felnövekedő

gyermekek lesznek a jövendő édesapák és édesanyák. Lelkükbe elsősorban szü
leik családi élete, a családi életről vallott komoly vagy felületes, tiszta, vagy
tisztátalan elvei hagyják a legmélyebb nyomokat. Úgy gondoljuk, hogy ma
már nem igen akad józan ember, aki tagadná azt, hogy mindazok a jelenségek,
amelyek a házastársak között a család életében lejátszódnak, igen mély nyo
mokat hagynak a gyermekek lelkében. Az sem kétséges, hogy a gyermek élet
korának megfelelő szinten próbál logikusan gondolkozni és itéletet formálni
az előtte lejátszódó események fölött. Ebből következik, hogy igen súlyos lelki
válságot okozhat a gyermek lelkében az az egocentrizmus, amely egyik vagy
másik szülőben a házasság keretén belül megnyilvánul. A mindenben az én
keresése, tekintet nélkül a családra és jelesül a másik házastársra, könnyen
kialakíthatja a növekvő gyermekben azt az elgondolást, hogy így kell majd az
ő házasságát és családi életét is berendeznie. Ez az énkeresés, vagy máskép
pen önzés, vitán felül szemben áll a krisztusi tanítással és azzal a szeretet
tel, amely a házastársak közötti együttélésnek semmiképpen ki nem iktatható,
lényeges pontja. Ennek a szeretetnek, amelynek éppen az lenne a lényege,
hogy egymás terheit viseljék, hogy egymás természetének gyöngeségeit türe
lemmel Javítgassák, az ilyen önzés és énkeresés egészen biztosan halálát
okozza.

Ezzel szemben, ha a jövő nemzedék azt látja családjában, amit Szent Pál
apostol mond az Efezusi levélben, ha látja azt, hogya család feje milyen ál
dozatos szeretettel és odaadással dolgozik a család jólétéért és üdvéért, akkor
nun lehet kétséges, hogy benne is az az itélet alakul ki, amely az ő jövő csa
ládi életét és házasságát is ebben a szellemben tudja csak elképzelni.

Lélektanilag nem kis jelentőségű a család gazdasági életének rendezettsé
ge. Ez nem azt jelenti, hogya család tagjainak mindenáron és mínden körül
rnényok között a családi élet olyan gazdasági berendezkedésére kell törekedni,
amelyben nincsenek gondok és problémák, és ahol nem jelentkezik a lemondás
és az önfegyelem. Azokban a családokban, ahol a család gazdasági élete ren
dezett, de ahol a jövendő nemzedék látja azt, hogy ez a rendezettség a be
csületes és szorgalrnas munka eredménye, ahol látja azt, hogyaszülőknek

többször kell bizonyos dolgokról lemondani, ha látja azt, hogy ezeket nem az
élet fenntartásának első vonalához tartozó igényeket a szülők különösebb lel
ki emóciók nélkül hajlandók prolongální, .vagy véglegesen is lemondani ró
luk, akkor lehetetlen, hogy a gyermekben olyan igények jelentkezzenek, ame
lyek jövő házasságát és családi életét nézve, már előre vetik a kielégíthetetlen
ség súlyos árnyait. Mindinkább bebizonyosodik, hogy azok a fiatalok, akik sa
ját családjukban soha nem tapasztalták azt, hogy az igényeket józanul kell
megszabni. ezek lesznek azok, akik saját házasságukban és családi életükben

433



a jelentkező nehézségek,' ki nem elégíthető igények idején, nem a józan önfe
gyelmet és lemondást, hanem a családi élet szétbomlasztását választják

Sokat hangoztatott vád a családi élet problémái között a felelőtlenség. Ha
a felbomlott házasságoknál a felbomlás okait vizsgáljuk, azt kell tapasztalni,
hogy igen nagy százalékban a felelőtlenséget lehet, mint okot megjelölni. Ez a
felelőtlenség igen sokszor nyilvánul meg a szülőkben, gyermekeik előtt. Olyan
kijelentések, amelyek mögött nincs valós tartalom, olyan cselekedetek, ame
lyek messze járnak a jótól, az igaztól és a tisztától, olyan körűlmények az élet
beosztásban, amelyek munkátlanságot, az állapotbeli kötelességek elmulasztá
sát mutatják, mind mint súlyos felelőtlenségek jelentkeznek a családi életben.
Ennek következménye az, hogya felnövekvő gyermek eleinte nem veszi ko
molyan állapotbeli kötelezettségeit, jelesül tanulmányait, később az élet más
területein is megbízhatatlan lesz és mindennek a könnyebbik végét keresi és
végül saját családi életében már az induláskor olyan súlyos felelőtlenség ter
het hordoz magában, amelynek vége nem lehet más, mint a házasság felbom
lása és a család szétzüllése.

Külön szólni kell a házastársi hűség kérdéséről is. Nagy kár lenne, ha ezt
a kérdést nem mernénk érinteni és nem mernénk rámutatni arra a nagy lé
lektani sebre, amelyet a házastársak hűtlensége okozhat a jövő nemzedék lel
kében. A legnagyobb felelőtlenség az, amikor egyik vagy másik házastárs hűt

lenségébe beavatja vagy eszközként használja fel gyermekét. Ez a seb, ame
lyet az ilyen házastársi hűtlenség a gyermek lelkében okoz, eredményezhet
ugyan egy súlyos elfordulást és undort, de nem egyszer azt eredményezi, hogy
későbbi házasságában és családi életében ő is hasonló módon veszi semmibe a
házastársi hűséget. Azok a magyarázatok, amelyeket egyes szülők a gyermekek
felé hangoztatnak. az t. í., hogya másik házastárs is hűtlen, vagy más súlyos
jellemhibában szenved, pl. iszákos, durva, nem szeret dolgozni stb., semmi
képpen sem adhat alapot arra, hogya gyermekek előtt a saját hűtlenségünket

így igazoljuk.
Az Anyaszentegyházat, amikor az Egyházi Törvénykönyvben a házasság

gal kapcsolatos kánonokat kihirdette. nyugodtan mondhatjuk, egyrészt az isteni
kinyilatkoztatás és annak semmiképpen meg nem változtatható tanítása, rn.is
részt pedig az emberért való felelősség és aggódás vezette. Ezért nagy mér
sékletet tanúsított az Anyaszentegyház, amikor a házasságra való alkalmas
ság szempontjából nem egy esetben minimalistának mutatkozott. A házasság
ra való lélektani előkészítés azonban nem jelenthet minimalizmust, mert hi
szen azoknak a problémáknak megoldása, amelyek egy családi életben felme
rülhetnek, sokszor igen komoly erőt. sziklaszilárd jellemet, őszinte megbecsü
lést és szcrctotet követelnek. Ezért aki a házasságra és a családi életre vállal
kozik, sokszor és sokféleképpen kell, hogy megvizsgálja önmagát. Sokszor kell
föltennie magának a kérdést, hogy rendelkezik-e azokkal a tulajdonságokkal,
- és ezt nemcsak fizikai értelemben kell érteni -. amelyek öt alkalmassá
teszik arra; hogy házasságot kössön, családot alapítson és ezt a házasságot
megóvja egy életen át minden katasztrófától.

Az ornberiség sorsa nagymértékben függ attól, hogy milyen lesz a jövő

ben él családok élete. A nagy technikai fejlődés sok mindenben meg fogja
könnyíteni az ember életét. Nem veszi el azonban az embertől a felelősséget

önmagával, saját jellemének formálásával, és elsősorban a legkisebb természe
tes közösséggel, a családdal szemben. Az Anyaszentegyház változatlanul ott
áll az ember mellett és segíteni akarja válságának megoldásában, A válság
megoldása azonban csakis akkor lehetséges, ha Krisztus tanítása, ha Szent Pál
apostol szavai nemcsak útszéli porba. köves talajra, vagy tövisek közé esnek.
A jó talajt Isten kegyelmével az embernek magának kell előkészítenie ezek
nek a tanításoknak befogadására és életté váltására. Ezért hadd idézzük be
fejezésül a "szeretet himnuszá"-nak következő szavait, amely szavaknak jel
lemezni kell azokat, akik a házasságot és a családot komolyan veszik: "A sze
retet türelmes, a szeretet jóságos, a szerétet nem féltékeny, nem kérkedik, nem
gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét. Haragra nem gerjed, a
rosszat fel nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel."

I (Várkonyi Imre)



AZ OLVASO NAPLOJA. A figyelmes olvasó, immár több mint egy évti
zede, Birkás Endre nevét is irodalmunk veszteségei között tartotta számon;
azok között, akik kitűnő kezdet után, mostoha körűlmények, vagy valami
belső tehetetlenség folytán, egyszerre csak abbahagyják. Emlékezhetett Birkás
Endre néhány komoly figyelmet keltett novellájára, s elbeszélő hangjának ki
csit fanyaron unott, de végül mindig célba találó modorára, kimért stílusára,
mely került minden fölös ékítményt, még a mondatok síma lejtésére sem ügyelt,
trükköket, különlegos fogásokat se jellemzésben, se leírásban nem alkalmazott,
elkezdte az elbeszélést szabályszerűen az elején és befejezte a végén, a dol
gokat sejtetés helyett nevükön nevezte, magyarázkodás nélkül mondta el, mi
történik s melyik hőse mit csinál, és beszéltetni is úgy beszéltette őket, ahogy
a mindennapi életben beszélnek, sőt talán egy kicsit csunyábban és lornposab
ban. Mégis, ebből a hanyag, vagy talán ügyetlen előadásból jóformán míndíg
"kijött": az életnek valamiféle sűrű, sűrített igazsága, egy leheletnyi groteszk,
de hozzá mindig emberi részvét is, megindultság nélkül, érzelmesség nélkül,
tárgyilagosan és higgadtan, s az egyéniség meggyőző erejével. Igy volt; aztán
Birkás Endre hangját hosszú-hosszú időn át nem hallottuk.

Most végre megjelent egy regénye, Elfelejtett emberek címmel. Azzal kez
dődik, hogy behívnak egy sereg embert, s a doni katasztrófával végződik.

Nincs benne egyetlen nagy szó, egyetlen érzelmi fölkiáltójel. A hősök nem
átkozódnak látványosan és nem zengenek tirádákat a háború vagy a zsarnok
ság ellen. De kevés könyvet olvastam, amely meggyőzőbb vádirat volna a há
boru ellen; éppen azért, mert nem szavakkal akar meggyőzni, hanem "a té
nyek erejével".

Ha van ember, aki nem való katonának: a hős, Bándy Géza ilyen. Az ő

parancsnoksága általában abban merül ki, hogy fekszik a szállásán és olvas,
szinházi lapot vagy detektív-regényt. Ha elkerülhetetlen, intézkedik is; ha le
hetséges, embereire hagyja a dolgot. Az "elfelejtett emberekre": azokra, aki
ket itthon egyszerűen "leírtak"; azokra, akik ott várták a föl váltást, ott kín
lódtak és ott vesztek a Don-kanyarban. S ezek az emberek, jól vagy rosszul,
de teszik a dolgukat. Valami furcsa, kelletlen kötelességérzettel. ami minden
más, csak nem a szabványos "katonai becsületérzés" és kötelességtudat. Sem
miféle "ügyért" nem dolgoznak; egymásért dolgoznak. Sajátos. nyers, dühös,
szemérmes emberiesség fűzi össze őket, jellegtelen, szürke, és nagyszerű hő

siesség, áldozatkészség, egyik ember póztalan önfeláldozása a másikért. Bándy
Góza, ez a nemtörődöm, ez az egész háborúsdit kifejezhetetlenül utáló férfi,
ez a megtestesült "laisser faire" természetesnek találja, hogy sebesülten ő ma
radjon ott a kietlen, szétlőtt pályaudvaron, ahová többé nem jön s ahonnét
többé nem indul vonat, ne pedig a sebesült sofőr bajtársa, akinek gyerekei
vannak otthon. S a menekülés elképesztő tébolyában. amikor a kocsikat az
agyalágyult hadvezetés asztalok és írógépek elszállítására használja, ahelyett,
hogy az embereket mentenék, a gépkocsivezető fajtája közmondásos lelemé
nyességével megtalálja a módját, hogy kijátssza a szűkagyú őrnagy rendelke
zését és mégis megmentse társát. És Bándy, zsebében a fölmentéssel, sza
badságáról mégis visszamegy az alakulatához, nemcsak azért, mert ezt a hát
országi Pestet, ezt a kávéházi Konrádokkal zsúfolt nyüzsgést, ezeket a mások
bőrére-hősöket nem lehet kibirni, s nemcsak azért, mert két csapatuknál la
puló zsidó bajtársuk sorsa forog veszélyben, hanem elsősorban azért, mert
valami íratlan, erős erkölcs, valami egyszerű, szilárd emberség köti azokhoz,
akik odakint maradtak, akik visszavárják, és akiket nem hagyhat cserben.

Nem tudom, valóban így volt-e, nem-e; így estek-e össze az események,
vagy csak az író bravúros sűrítése a dolog - mert Birkás Endre jórészt sze
mélyes frontélményeit dolgozza föl regényében: - a szerkesztés remeklése
mindenképpen, ahogy az író a hadbírósági tárgyalást és a doni összeomlást
egybe-i.montírozza". Szállítmány érkezik ugyanis, és Bándy emberei, akik a
kirakodott holmikat fuvarozzák, ellopnak egyet-mást. Részint azért, hogy ré
gebbről származó hiányaikat pótolják; részben azért, mert kell nekik a meleg
holmi; részben a saját kis közösségük kénytelen-kelletlen "önellátó", különös
"erkölcse" szerint. Ebből kerekedik a hadbírósági ügy: a tettenértekkel végig
játszanak egy elképesztő komédi át, miközben a front már bomlik; a tragédia
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küszöbén az a fontos, hogy megbüntessenek 'néhány embert, amiért eltulajdo
nított pár pokrócot, elveszettek pótlására; tárgyalnak, vádbeszédet tartanak,
ítélnek és elitélnek - s közben már érezni, hogy mindennek vége, a levegő

teli idegességgel (remek írói érzékeltetés ez), mégis folyik az esztelen törvény
szék: lehet-e jobban "a tények erejével" megmutatni a butasággá végzetesedett
embertelenséget?

Eándyékat alakulatukhoz visszatérőben éri a végzet, amiről az írónak,
valóban szívszorító szúkszavúsaggal, mindössze ennyi a mondandója: "De nem
értek föl a domb tetejére, előtte kétszáz métcrrel aknára futottak"

A többiek várják őket, aztán keresésükre indulnak, megtalálják az autó
roncsát, a halottakat az útszélen - a három életben maradottat valahova
kórházba vitték -, nekilátnak hazaterve fejfát faragni nekik; akkor kapják a
parancsot, melyet nem is igen értenek meg, csak másnap, amikor meglátják
az országúton a frontról visszaözönlő, fölbomlott hadat. Belekerülnek a mene
kűlésbc, rábukkannak a három sebesültre is, az egyiket megmentik, a másik
kettő ott marad, kirakva a pályaudvarrn, a semmiségbe, a biztos fagyha
lálba ...

Egy regény értékóről legkevésbé a tartalmi kivonata adhat fogalmat. Ho
gyan lehetne ilyen kivonatolással képet nyujtani az olvasónak az Elfelejtett
emberek hatásáról, rnely alól, aki elolvassa, napok múltán is csak nehezen
ocsúdik? Hogyan lehetne ilyen vérszegény tolmácsolással megéreztetni vele.
hogy néhány utolsó fejezete: a hadbírósági tárgyalás, az összeomlás, a mcne
külés története újabb elbeszélő irodalmunk nagy lapjai közé tartozik? Hogyan
meggyőzni róla, hogy e fura Bándy Géza oblomovi figurújában olyan alakot
sikerült megmíntáznia, amelynek ott a helye az emlékezetes regényhősök ;;'1
lériájában? S hogyan lehetne végül kivonatolással dokumentálni, ami egyi];
legnagyobb érdeme a könyvnek: talán nincs még egy új magyar regény, amely
ilyen nyomasztó hitelességgel mutatná meg, hogy azoknak, akik benne har
coltak és benne haltak, mennyire nem volt közük ehhez a háborúhoz, mcnnyire
.Jcívülük" történt, s mennyire tőlük függetlenül harsogott az az eszelős szája
lás, melynek front mőgőtti szólamai csak arra voltak jók, hogy a fronton
számkivetve sínylődők keserű életét még jobban megkeserítsék.

* * *
Rapszódia egy őszi kertben Vas István most megjelent kötetének a címe.

"Versek és úti jegyzetel," az anyaga. Az utóbbiak, tavalyi angliai útjáról. a
jószernű megfigyelő és az okosan elegáns író nemes prózajával ajándékoz
zák meg az olvasót. s egyben a szó teljes értelmében üdítő eredetiséggel gon
dolataiban és véleményeiben, híven ahhoz a meggyőződéséhez, hogy egy-egy
művészctet érintő kérdésben "tán még van joga a költőnek a részigazságuk
hoz, az igazságok hullámzásához". Az ember csak azt sajnálja, miért nem kap
mindebből többet: versek közé ékelt, verseket kommentáló, "életrajzi hátteret"
megvilágító jegyzetek helyett miért nem teljes beszámolót, egész útinaplót 
ami a Vas István kritikusi kedélyével, tág műveltségével, jó szemével és okos
tollával valóban szép élmény lenne.

Ami a verseket illeti - s mily jól illik világukhoz a cím! - a kiérett, fa
nyar zamatú férfi líra remekei vannak köztük. A Szabó Lőrinc halálára pél
dául, új költészetünk egyik kimagasló darabja, vagy az Ötven felé, "egy nap
története", a tömörségében víllámlóan erős Motorbicikli, s az a három, amely
dús őszi ragyogásában, sz ínei teltségében. Vas Istvánnál eddig talán nem is
ismert nemes és egyszerű pátoszában Iírája legszebb tetőire visz: Mikor a ró
zsák nyílni kezdtek, Előhang, s a címadó Rapszódia, egy őszi kertben.

Nála, éppen nála, aki egyike .Jogkópzőművészibb"költőinknek, talán nem
hat bízarrul, ha új verseinek, legtöbb új versének, s épp a legnagyobbaknak
anatómiai hitelességéről beszélünk, a valóság, az élmény és érzés bordázatáig.
gerincóig, sejt jeiig leható figyelemről, s arról, hogy mennyire nem metafórák
ban és képekben, hanem a konkrét valóságban beszél, Iíraisága mennyire nem
a való áttételeiben, hanem az abba történő elmélyedésben izzik föl. Legszem
léletesebb példa rá az Ötven felé: egy lényegében prózai téma magas lírává
forrósítása anélkül, hogy bár egyetlen percre is elhagyná holmi "héjázás" ked
véért a konstatáló pontosságat és a gondosan regisztrált valóság földjét.
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De ennek az egész valóságnak valami nehezen megfogalmazható, ám a kö
tet során végig érezhető több értéke, súlya van puszta önmagánál: minden
mozzanatún, minden jelenségén ott érezni azoknak a napoknak a hangulatát,
amelyekben még gazdag pompájában áll a nyár, de már mulandóan, távozásra
készen, az elborulás sejtelmével, egy leheletnyi halállal a lombok aranyában.
Ahogya Mikor a rózsák nyilni kezdtek strófái érzékeltetik ezt a vad gazdag
ságóban már múlást sejtető nyarat:

Mint furcsa ráadást vagy veszélyes messzeséget
kezdtük nézni aholnapot -

ez volt DZ a nyár, mikor a tél szele szíved
koszorújába kapott.

Volt vidámabb nyarunk s merészebb azelőtt,

de emlékszel? ez volt a legszebb.
Némán kertünkbe hajoltak a szomszéd temetők,

mikor a rózsák nyílni kezdtek.

Er.nek a túlcsorduló, saját bőségétől néha már-már mámoros teltségnek
az élménye marad meg legmélyebben az olvasóban, ha a Rapszódia egy őszi

ken ben verseit ízlelgeti, és oldott, mély-lüktetésű, tartózkodó, de néha tiszta
pátosszal fölszárnyaló dallamait hallgatja. (.)

SZÍNHÁZI ÖRJÁRAT: K i s p f) l g á r o k. A csődbe jutott polgárság és kis
polgárság problémája élteti ma még tulajdonképpen úgy-ahogya világ dráma
irodalmát. Dürrenmatt vagy Max Frisch, Osborne vagy Miller ezt a polgári
kispolgári életformát boncalja epésen, dühösen, gúnyosan és tragikus grima
szoktól kisérve, sőt a mi nagy nevettetőnk, Tabi László is végeredményben ezt
a problémát humorizálja körül "Rendkivüli világnap" című darabjában.

Mílyen jóleső öröm volt tehát, hogy a kispolgár-darabok legklasszikusab
bikát. Gorkij "Kispolgárok" című művét láthattuk viszont a József Attila
Seinhazban. Ez az igyekvő kis peremszinház megmutatta - mint Kisfaludy,
Heltai. Shakespeare, Lepe de Vega bemutatóival is tette -, hogy csak fekvési
leg perenrszinhaz, produkciói azonban sokszor fölülmúlják nem egy színészi
és rendezői teljesitményben az ország legjobb színházait is. KüZönösen szeren
csés ötlet 1'olt azonban éppen ott mutatni be Gorkij leg harmonikusabb és
legkerekdedebb darabját, ahol a kispolgáriság réme legjobban fenyeget éppen
egy életszínvonal emelkedés és különböző gazdasági lehetőségek eredményeként.

A kispolgár ugyanis valami átmeneti életformát folytat. Paraszti vagy
munkásmúltját megtagadva bizonyos anyagi biztonságra tesz szert, van egy
kis háza, vagy néhányszobás lakása. ahol ágyrajárókat, albérlőket tart, van
plüs takoroia, rádiója, ma.tyó párnája, televíziója, néhány giccsmúzeumba való
képe és bizonyos fokú belső megdicsőülése. A kispolgár mind e vagyontárgya
kat meglehetősen kemény munkával, felesége, családtagjai, inasai, alkalma
zottjai, albérlői és ágyrajárói hajszolásával és kiuzsorázásával kereste s nincs
az a keleti zsarnok satrapa, nincs az a nyugati nagykapitalista, aki körmönfon
tabb módon, veszettebb elszántsággal védené ezt a sajátjának harácsolt álla
qot, mint ő. Mert a lcispoloárruik semmi se szent, saját kis megszerzett javain
kívül, amelyeknek gyarapításáért vagy csak egyszerű megtartásáért mindent
föláldoz, még a saját vagy gyermekei boldogságát is. KuUurális igénye alig lé
tezik, ha egy kis biztos jövedelemre tett szert, azt zsugorian beosztja, szetet
persze munka nélkül, vagy kevés munkával jól élni - a bürokrácia dzsunge
lének pókszerű gyilkosa ő, aki ül a hálóban és nézi a vergődő legyet, akit si
került hálójába kaparintania - és ingyen szórakozásul az ablakokban vagy fo
lyosókon könyöklést választja, a mások életébe való belekukucskálást. Miután
ráér és semmi emberi láz nem nyugtalanítja, mások megítélésében éli ki rossz
ösztöneit. Mindent és mindenkit a saját szemellenzős, szűk: látóköréhez mér,
magán keresztül, saját aljasságát másról is feltételezve itél és eme itéletének
érvényt szerzendő, bizonyos klikket vagy klant alkot, hogy a hozzája hason
szőrűekkel majorizálhassa a világot. Ha Ku-klux-klan-ban áll, négereket, zsi
dókat és katolikusokat gyilkol, vagy terrorizál, de a Ku-klux-klan csak jám
bor előképe annak, mikor egy kefe bajuszos hitleri kispolgárnak sikerül hata-
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lomra jutnia, összeadnia az összes sörháztöltelékként politizál6 hasonszőrű

eket és fasizmus vagy nemzeti szocializmus cimen terrorizálni a munkásokat
és a művészeket, akik vele szemben alkot6 munkában élik ki magukat. Hogy
gyülöl ez a kispolgár minlient és mindenkit, aki változást kíván az emberiség
sorsában és akár művészként, akár munkásként harcol széles, egyetemes, min
den emberre kiterjedő, egyformán védő és fékező jogokért. A kispolgár-fasiszta
ilyenkor megsemmisitő lágereket szervez s ott akar elégetni minden emberi
gondolatot, minden forradalmat hirdető emberfőt, munkást, zsid6t, katolikust
és kommunistát. Harca luciferi harc, mindig buknia kell, de jaj ban-bajban any
nyit zúdít az emberiségre, hogy minden szabadságért küzdő embernek harcol
nia kell ellene. S Gorkij ennek a harcos, önvédelmi harcnak az élvonalában
áll. "Kispolgárok" cimű műve is ezt a cél szolgálja.

A darab tartalma a lehető leg köznapibb. Beszemenyov, a kispolgár egy
kis vagyonkára tett szert, emeletes faházat ápített s abban saját édes és foga
dott gyermekein kivül albérlőket és kosztosokat tart. Leánya tanít6nő, de a
rettenetes kispolgári környezetből nem tud elmenekülni. Szerelmes fogadott
testvérébe, aki mozdonyvezető s mikor megtudja, hogy a fiú a náluk cseléd
ként segédkező szegény lányt veszi el, öngyilkosságot kisérel meg. A kispolgár
apa azonban főleg azért dühöng, mert a fogadott fiú most kiváli~ a háztartás
ból, nem adja többé haza a fizetését s egy jövedelemforrással kevesebbje lesz.
Fiát diplomás úrnak szeretné nevelni, de a fiú nehezen tanul s végül is elcsá
bítja őt a házban lakó fiatal özvegy. Ezek is kitépik tehát magukat a szülői

terror bűvköréből és a kispolgár házaspár egyedül marad a beteg, tönkretett
életű leánnyal, aki szintén a kispolgári önkény áldozata.

Egyszerű, kerek mese, semmi rendkívüli sincs benne. S mégis az egész
harcos Gorkij mond benne itéletet egy beteg életforma, egy kihalásra itélt em
bertípus fölött. Gorkijt játszani nehéz a színésznek, nem is játszania, élnie kell
az ő alakjait. A József Attila színház előadása ilyen "életes" megjelenités volt.
Egri István eddigi pályája legjobb alakítását nyujtotta a zsarnok kispolgári
apa elénkvetítésében, Gobbi Hilda pedig az elnyomott, sápítozó, korlátolt kis
polgári anya alakjához talált megrendítően élethű szine ket. Kállai Ilona az
öngyilkos tanítónő passzív szerepében sikeresen mutatta meg, hogya színész
hallgatásában is mennyi vergődő dinamika rejtőzhetik, ha sikerül valóban élnie
is a szerepét. Nem kevésbé nehéz szerep jutott Velencei Istvánnak, a tépelődő,

határozni nehezen tudó egyetemista fiú szerepeben. Hajdanában Lukács Pál
személyesítette meg nálunk a legkitűnőbben a vergődő orosz fiatalemberek tí
pusát a Vígszínház híres Csehov előadásain. Velencei István életkora miatt
nem nagyon láthatta ezeket a huszas évek elején lejátsz6dó színpadi produk
ciókat és igy csak konzsenialitásának tudhat juk be, hogy helyenként Lukács
Pálra emlékeztetően,azaz tradicionális magyar elképzelés szerint vetítette elénk
a század-elő helyét nem lelő, tétova orosz fiatalemberét. Sós Lajos a mozdony
vezető mostohafiú alakját kissé külsőségesen oldotta meg, de Eöri Erzsi, Örké
nyi Éva, Szemes Mari, Bodrogi és a többiek epiz6dalakitásai annál jobban si
kerültek. Sinkovics Imre részeges kántora démoni erőtől duzzadó, vérbő alaki
tás, csak még az alkoholgőzben felőrlődő ember belső széthullását kellene job
ban éreztetnie.

Ime, a kis peremvárosi színház példát tudott adni elmélyült rendezéssel,
összeforrt együttes játékkal és kimagasló színészi alakításokkal is: így is le
het, ezt is lehet. Gorkijjal a jobb emberiségért világvárosi nívón kell harcolni.
Kívánatos lenne, hogy a József Attila színház vendégjár6 körútra induljon az
országban és Budapest húszegynéhány kerületében is ezzel a produkcióval,
amely művészi rangját az ország legjobb együttesei között jelölte ki.

(Possonyi László)

KÉPZÚMÚVÉSZET. Ferenczy Béni Petőfi-szobra. Március 15-én leplezték
le Ferenczy Béni szobrászművész Petőfi-szobrát, amelyet Gyula város főterén

állítottak fel. A művet 1948-ban, a szabadságharc centenáriumának évében ké
szítette a mester. Az eredeti terv az volt, hogy a Borromeo kardinális által
1602-ben alapított világhírű könyvtár, a milanói Ambrosiana udvarába kerül a
nagy magyar költő bronzba öntött alakmása. Thorwaldsen Byron-ja és a vi-
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lágirodalom más nagy Iírikusait megörökítő szoborművek társaságába. A szép
elgondolás azonban nem valósult meg, s az elkészült gípszszobor éveken ke
resztül nem jutott a nyilvánosság elé. Amikor azután megjelent Hatvany Lajos
"Így élt Petőfi" c. munkájának első kötete, a címlapot Ferenczy Petőfijének

reprodukciója díszítette. Hubay Miklós egy irodalmi lapban azonnal felhívta
a figyelmet az ábrázolás értékére, s rövidesen a VI. magyar képzőművészeti

kiállításon is bemutatták a szobrot, amelynek ma már valóságos kis irodalma
van. Fülcp Lajos akadémikus, Illyés Gyula, Konsztantin Szimonov szovietorosz
író és mások mondották el véleményüket a műről, és Somlyó György költő

"Ferenczy Béní Petőfí-szobrára" címmel szonettet is írt.
Petőfi alakja a magyar képzőművészeket több mint egy évszázad óta fog

lalkoztatja. A kortárs müvészektől, Barabástól és Orlai-Petrichtől kezdve mind
máig (Kisfaludi-Str'óbl szobra, Bernáth, Molnár C. Pál, Konecsni festményei,
Beck Ö. Fülöp és Madarassy Walter plakettjei, stb.) sok művész próbálkozott
meg az ecset, a véső vagy mintázófa segítségével Petőfi egyéniségót megragad
ni és kifejezni. Főleg a festmények közott akadtak sikerültek (Thorma János
és Berény Róbert munkáí), az elkészült művek legtöbbje azonban hiányérzetet
keltett és jogos kritikát váltott ki. Legszerencsétlenebbek a kiegyezés utáni
idők dagályos és álpátosszal teli Petőfi-úbrázolásai voltak, ezeknek prototipusa
Huszárnak a pesti Dunaparton álló, illetve inkább ágáló Petőfije. Sajnos,
Madarász két Petőfi-kompozíciója(Petőfi halála és a Föltámadás) szintén nem
tartozik e kitünő testönk java művei közé. Izsó Míklós volt a múlban az a
magyar szobrász, aki hivatva volt az igazi Petőfit megmiritázni, azonban korai
halála a vázlatok alapján nagyszerűnek igérkező mű létrejöttét meggátolta.

Ferenczy Béni Gyulán álló alkotását tartjuk az eddigi legjobb Petőfi-sze

bornak. A minden érzelgősségtől ment műből a nagy költő zsenijének lenyű

göző ereje sugárzik. A költő testi alakját is hűségesen idézi fel a mű, amely
ből a fiziológiai hasonlóságon túlmenően a rendkívüli szellem fluiduma árad.
Mindenkor újraértékeli kultúrája klasszikusait, úgy gondoljuk azonban, Fe
renczy Béní Petőfi-felfogását az utókor sokáig érvényesnek fogja tartani.

A költő balkeze kardja markolatán, jobbja ökölbezárva. Ballábával kissé
előrelépve áll, zubbonya Ieltépve nyakán, csizmája alatt babérkoszorú. Alakja
kissé gyerekes és csenevész, erejét nem izomkötegek adják. Arca, a széles já
romcsonttal, sovány, beesett, szája dacos. A szobor testtartása egyszerű, ko
moly, természetes, belső izzás és igaz páthosz van ebben a figurában, kifejezve
az erkölcsi és művészi nagyságot. Azt a költőt látjuk, aki a vesztes kápolnai
csata napján, 1849 februárjában ezt a mondatot írta be Kolozsvárott Burián
Pál emlékkönyvébe: "Lantom, kardom tiéd. óh szabadság!" Olyan embert ál
lított elénk a léleklátó Ferenczy Béní , akiben az elvek és a gyakorlati cselekvés
összhangban van, akinél élet és mű egymást egészíti ki. Mintha a "Búcsú" c.
vers szavait mondaná ez a bronzból való, de mégis élő Petőfi: "Kardot fogék
kezembe lant helyett, költő valék és katona vagyok ... Hazámért ontom vé
remet, ha kell, hazámért vivok véres viadalt." Ferenczy alakja nem a szerep
játszó pozőr, nem a vadzseni, nem a harcias köntöst öltött nyárspolgár, hanem
az, akinek Petőfi önmagát írja: "a tüzes ifjú, ki néha magával nem bírt, ki
nek ez volt a neve egykor míndenkinek ajkán: haragos Petőfi !"

Hogy hiteles az ábrázolás, erről az egyik legjobb Petőfi-életrajz szerzője,

Illyés is tanúskodik: "Ferenczy Béni Petőfije ugyanaz a vékony, középmagas,
kedves fiú, aki leírásokból, a kortársai emlékezéséből ismerősünk"Fülep Lajos
a mű "remek kompozícióját" s a kitűnő drapériamegoldást dícséri, rámutatva,
hogy Ady Endre is így képzelte el Petőfit s ilyennek írta meg "Petőfi nem
alkuszik" c. híres tanulmányában. A régebbi Petöfi-szobrok, üres taglejtéseik
kel, lobogó köpönyegeíkkel, külsőséges megoldásaikkal és egyéb teátrális fo
gásaikkal sem a nagy költőt, sem a forró forradalmi idők főszereplőjét nem
érzékeltették. Viszont "Ferenczy Béni kedves figurájaval kezet fognánk, s vál
lára tennénk a kezünket, ha megengedné", - mondja Illyés, hozzátéve, hogy
ez a szobor "nem egy jó szövegmagyarázattal felér".

Legjobb élő szobrászunk, Ferenczy Béni, a nagy művészcsalád utolsó sarja
ez év júniusában töltötte be életének 70. esztendejét. Köszönjük meg neki fél
évszázados művészi munkásságát, amelynek egyik chef-d'oeuvre-je a gyulai
Petőfi.
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Vértes Marcell és Kmetty János kiállítása. Májusban a Műcsarnok kama
ratermében egy évtizedek óta külföldön élő magyar művész, Vértes Marcei!
rajzait és rézkarcait állították ki. Vértes 1918-ban forradalmi plakátokat raj
zolt, emiatt 1919 őszén emigrációba kényszerült. Előbb Bécsbe, majd Párizsba
került, ahol neves festő vált belőle, számos luxuskiállítású bibliofil könyv il
lusztrációi (Longosz, Verlaine, Apollinaire) is tőle származnak. Nemregiben
rajzsorozatot készített, amelyben irónikusan ábrázolja a Nyugaton ma általá
nos és már szinte hivatalos művészetté emelt absztrakciót. Népszerűségére jel
lemző, hogy egyik párizsi kiállításának katalógusában a kiváló író. Jean C:)C
teau így írt Vértes művészetéről: "Kedves, kecses, elbájoló, imádnivaló, köny
nyed, gyengéd ..."

Vértes Budapesten kiállított grafikai láttán ambivalens érzések támadnak
a szemlélőben. Egyrészt megcsodáljuk a műveiben megnyilvánuló ólctörűmet,

derűt, az ifjúság és a női szépség iránti vonzódást, a ceruza és rajztoll fölényes
száguldását a nagy papíríveken. Nagy mesterségbelí tudású, virtuóz rajzoló:
lágy vonalakkal, vázlatszerűen, impresszionisztikus modorban alkotja grafikai
műveit. Tárgyválasztását elárulják a címek: "Pierrot", "Két táncosnő", "Leány
kalapban", "Fiatal lány kistestvérével", "Műlovarnő", "Cirkuszi alakok". "Vi
rágcsokor meg egy kislány", "Szoptató fiatal anya".

Az első pillantásra olyannyira tetszetős művek legtöbbje azonban nem ad
valódi élményt. Egyrészt zavaróak a nyilvánvaló hatások, Degas, Lautrec.
Picasso; Renoir-os női arcok, - másrészt a bravúrosság sokszor a mély, 2n1

beri mondanivaló rovására megy, Az "Esti Kornél éneke" c. Kosztolányi-vers
esztétikáját vallja Vértes, s ezt a fajta művészi magatartást elmúltnak érezzük.
Témakörei nem változatosak, ettől azonban tartozhatnék a legkiválóbbak közé.
Sajnos azonban Vértes, rniközben kereste és elnyerte a nagyközönség kegye
it, a könnyebb ellenállás irányában haladva megrekedt a felületen. Munkássa
gának pozitívumai és negatívumaí egyaránt tanulságosak.

Kmetty János (szül, 1839) Kossuth-díjas festőművész, főiskolai tanár ki
állítása egyidőben volt Vértesével, a Fényes-teremben. A két kiállítóhelyiség
között néhányszáz méter lehet a távolság, a két művész között több f·~n~'év.

Puritán, keménykötésű művészete alapján Kmetty mester idősebb Iestói nk
csoportjában a legelsők között foglal helyet. Hallatlan következetességet mutat
az ő imponáló életműve, amely Cézanne-nak és a kubizmusnak talaján épül,
habár a legtöbb kubista útját a teljes geometrikus forrnabontásig nem járta
végig. A 30-as években Kmetty közelegett az oldottabb posztimpresszionista
stílushoz, de ezután ismét visszatért az ő igazi problémáihoz, a tér, a tömegek
és a formák gravitációjának kutatásához.

Nyugodt, klasszikus biztonságú piktúraját a kompozíció szcrvessóge jel
lemzi. lVlotívumai egyszerűek, hétköznapiak, főleg csendéletek, műterrní rész
letek, szigorú, vizsgálódó arckifejezésű önarcképele. Műveire a szellemi tuda
tosság és fegyelmezett önbírálat jellemző, az alapos megműveltség alkotásait él

dekoratív külsóségektöl és az értékbeli ingadozásoktól megóvja. Üjabb művei

nek fojtott színessógo egy bizonyos pátosznélküli szemérmes érzelmességet
árul el.

Festői erényeit beszédesen bizonyítja két-három nagyméretű (120X85 cm)
pasztell csendélete. A művész a csendéletnél szokatlan nagy felületet tartal
masan betölti az ízesen megfestett egyszerű tárgyakkal (gyümölcsök, vörös
korsó, abrosz, szék, stb.). Kmetty olyan művész, aki tiszteletben tartja a mo
dern művészet legértékesebb hagyományait, amelyeknek nemes hangú foly
tatója, s mélyen értelmezi a természetet (szentendrei akvarell tájképek). A
mestert a kiállítás emlékkönyvében festő- és íróbarátai, Pór Bertalan, Bernáth
Aurél, Vilt Tibor, Berda József melegen köszöntötték. Véleményünket a szép
kiállításról tömören foglalta össze Czóbel Béla bejegyzése: "Időtálló, jelentős
képek". (Dévényi Iván)

***

Egyszerre, de nem együttesen állított ki az Ernst-ben a nyolcvanhoz köze
ledő Bornemisza Géza. egy derűs, szelíd, megbékélt életbölcs, és Bencze László,
aki túl az ötvenen is, forrongó, lázadó, új utakat kereső, örök elégedetlen. Nem
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is kell válaszfal, hogy elkülönítse egymástól a két merőben más véralkatú
festőművészt, képeik úgy víszonylanak egymáshoz, mint egy igen és egy nem.
- Bornemisza nem tűr semminő habozást, bizonytalanságot, kétkedést és ri
adtságot, Már fiatalon a teljesség, a lezárt, csonkítatlan egész, a kész és meg
másíthatatlan adottság, a kőnnyű teherként érzékelt kényszer diktált alkotó
kepzeletének türelmes, szemlélődő éberséget és alázatos, hívő engedelmességet,
tisztelettudó Iőhajtást a Kegyelemosztó előtt. Derűs, bizakodó lelkületének
köszöni, hogy volt ereje az ostrom alatt nagyrészt elpusztult életművét kiegé
szíteni újabb, töretlenül friss alkotásokkal. Negyven év termését összefoglaló
kiállítása számvetés a megtett útról. Nem visszapillantás, a rezignációnak nyo
ma sincs ebben a vallomáserejű kitárulkozásban, inkább előremenés, bátor és
nyugodt szembefordulás azzal, ami még jöhet, aminek jönnie kell. Ennek a
bölcs magatartásának köszöni frisseségét, meg-megújuló fiatalságát. Sőt, az
egész öregkori képei a legderűsebbek. a legüdébbek. a legelfogultalanabbak,
Hivalkodásmentes egyszerűségükben hatnak jelentősnek és szépnek. Tájai. 
főieg a virágzó fákat szereti - ecsettel rajzolt pontos és lelkiismeretes le
rögzítései lírai hangulatainak. De Iírája nem áradozó, sosem csapongó és szer
telen. Mí ndig mértéktartó, szorosan csak a lényegre szorítkozó, szűkszavú. És
rnindig őszinte. Korábbi műveiben árnyalatilag komorabbak, fénytelenebbek a
szinek, fáradságos műgonddal megérlelt a kompozíció, a szellemesen felrakott
szmellentétok harmóniájában is bennelüktet a művész vívódása, az a nemes
tijrekvése. hogy kifogástalan munkát végezzen, hűségesen a szépet szolgálja,
A legkésőbbi festmények, akvarellek, rajzok azért hatnak hamvasan, mert
megszabadultak a technika nyűgetől. Nem tűznek többé maguk elé megoldás
raváró feladatot. Gyermeki elfogulatlansággal, gátlástalanul, szinte naív ár
tatlansággal visszatükrözik: amit és ahogyan látnak. Megható a hála, amit az
agg művész párizsi tanulóéveinek nagy mestere, Henri Matisse iránt érez még
ma is. "A legtöbbet Matíssetól tanultam" - vallja be, visszatekintve életére.
Büszkén teszi közszemlére egy vitrinben azt az 51 év óta őrzött kis cédulát,
amin igazolja Matisse, hogy mesteriskolájában tanult 1908-ban és 1909-ben és
kitűnt á lhatatosságával a munkában, valamint művészi adottságaival. Elsajá
tította a franciás könnyedséget, szabatos fogalmazást, világos és félreérthetet
len közlésmódot. Alaposan megtanulta a mesterségbeli fogásokat és szerzett
tudásával kialakította egyéni stílusát, nem maradva hűtlen a példához amit
mdulaskor Nagybáriyán kapott, lépést tartva a kor haladó szellemével' mint
napjaink részese és krónikása. '

Bencze László is, tagadhatatlanul, a kor gyermeke. De makacs, mohó,
ellenkezve sóvárgó. Kívülről veszi ostrom alá a meghódítandó ismeretlent.
Szívós akarattal, fáradhatatlanul, roppant erőfeszítéssel törtet a célra. Sokat
markol. Nagyot akar. Mindent szeretne elérni. Szünet nélkül kísérletezik, cse
rélgeti, kevergetí a technikáját, idegen stílusokat utánoz, válogat, ízlelget, in
gadozik, mint egy kezdő, aki még nem találta meg a kivezető utat. Pedig már
korántsem kezdő. Érett művész, aki tudja jól, mit akar. És ha idegen hatásokat
ismétel, tudatosan, magát ellenőrzön cselekszi, önkínzón fárasztva magát, hogy
annyi elpazarolt, vázlatnak, előtanulmánynak szánt munka után, végre önfe
ledten dalolhasson, felüvöltve az örömtől, hogy megszabadult a lidércnyomás
tól és megnőnek. ime, egyre, tövig tépdesett szárnyai, hogy egyszercsak, hir
telen, amúgy istenigazában röpülhet. Bizonyosra vesszük, hogy nem hiába elé
gedetlen és szigorú önmagához. Kedveszegetlen roppant kitartása, rendkívüli
szorgalrna, akárminő későn, meghozza még gyümölcseit. A győri filmszínház
és a csepeli szabadkikötő pályaterveiben megcsillan már az a kis repeső fény,
mely a magáraeszmélés. az önmaga-felfedezés reménysugara.

Cserepes István emlékkiállítása. Az Ernst múzeum termeit megtöltik egy
hamar elfeledett munkásfestő életművét feltáró hagyatéki festményei, rajzai,
domborművei, szobrai. Cserepes Istvánnak hivták. 16 éve halott. Megölték a
gyűlölet gyilkoló őrületében. 43 évet élt. Lelencgyermek volt. Idegenek között
nőtt fel. Kemény iskolát járt végig. 11 éves koráig kisparaszti környezetben
cselédsorban tengődött. Akkor, önszántából kitanulta a kovácsmesterséget.
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Gyakran változtatja munkahelyét. A tanácsköztársaság alatt proletárkatona.
Majd a bujdosás idején hol gyári munkás, hol kórházi fűtő, majd ápoló. 24
éves korában bekerült a Képzőművészeti Főiskolára. Szerencséjére Csók István
keze alá került, aki atyai gondoskodással pártolja a rendkívüli tehetséget és
különböző ösztöndíjakhoz, kitüntetésekhez juttatja. 1940-ben megkapja a Szi
nyei Társaság díját. Ehhez megszerzi a párizsi és a New York-i világkiállítás
jutalmazó érmét. Szakadatlanul dolgozik. Robusztus, tagbaszakadt, megeről

tető testi munkához szokott szervezete megkívánja a minél fáradságosabb,
nehezebb munkát. Nem éri be azzal, hogy fest, örömét leli abban és alighanem
itt szabadul fel teljesen művészegyénisége,ha birokra kel a kővel és vésővel a
kezében keresi a kifejezés kínos gyönyörűséget. Bámulatos gyorsan sajátítja
el a festő-technikát. Csók hatása alatt alkotott korai csendéletei, tájképei is,
formailag kifogástalanok. Fejlett a kompozíció iránti hajlama és erős a hangu
lati árnyalatok kifejezésére képesítő színérzéke. Nem elégíti ki az epigonsors.
Onállóságra, függetlenségre tör. Azonosulása a munkássorssal, a néhány év
vel idősebb Dési Huber és Derkovits táborába szólítja. Hivatásának érzi szí n
tén, hogy megszólaltatója s élharcosa legyen a munkásérdekeknek. Látja, át
éli a kirívó társadalmi ellentéteket és az a művészí eszmény hevíti, hogy a
társadalmi önkénynek kiszolgáltatott emberi vergődés alakot öltsön és mint
jajkiáltás, mint suj tó ököl, összetartásra hívó, tettre serkentő akarat kifeje
ződjék a vásznain, szobrain. De szelídebb, békülékenyebb, engesztelőbb Ka
rakter, mint Derkovits. Ha sorsa nem kényszeríti harci kiállásra, bensőséges

lírával gazdagítja bizonyára még tájképfestészetünket és máris teljesen érett
technikájával párhuzamosan fejlődik képalkotó fantáziája, megszerezvén hozzá
az egységbe tömörítő szellemi távlatot, a lenyügöző s meggyőző kifejezőerőt.

Ezt a szuggesztív sugárzást, a nagy művészet mágikus hatalmát nem árasztják
az alkotásai. Nyitott kérdés, mívé válhatott volna. így se torzó művészete. Igé
nyes, izléses, végtelenül gondos, finoman szerkesztett képeket festett. Elvont
fogalmakat, mint anyai szeretet, bánat, megrendülés, igyekezett - még kez
detleges szobrain - művészi formába szorítani. Megható szívós küzdelme az
anyaggal. Már-már felülkerekedett és győzött. Hihetetlen gyorsan fejlődött a
technikai biztonsága. De lassan ért meg, teljesen ki nem fejlődhetett szellemi
leg. Példájával, küzdelmes, becsületes művészegyéniségével megérdemli, hogy
emlékét kegyeletesen megőrizze az utókor.

A kínai ipar- és népművészeti kiállítás az utóbbi évek rohamos, ugrássze
rű fejlődésének - a magyar népnek ajándékul hozott - legszebb eredménvei
vel. remekbekészült, művészi használati tárgyakkal szerepel. Ez a páratlan,
verscnvtárs-nélküh művészet 4000 éves múltra tekinthet vissza. A kínai nép
ösztönösen értett miridig hozzá, hogy a legkülönbözőbb anyagokból művészí

tárgyakat készítsen. Egyaránt otthonos a kerámiában, porcelánban, a lakk
legkülönfélébb megrnunkálásában, a fonott, szőtt és festett textiliákban, a faf'a
ragásban, a kókuszhéj. a bambusz, a nemesfémek rnűvészi felhasználásában,
mesteri papírkívágásokban, Használati és dísztárgyaik szorosan kapcsolódnak
az emberek életéhez .és vidékek szerint kialakították sajátos stílusukat, min
denütt ápolva a nemzeti hagyományt. Megrendítő nagyság és lenyűgöző szép
ség van legegyszerűbb. legigénytelenebb használati tárgyaikban is. A legszét
téphetetlenebb erőt sugározzák: az otthon szeretetét, a ragaszkodást a család
hoz, a szülők tiszteletét és a gyermekek engedelmességét, az alázatot és az
egyszerűséget. Szívszorongó csodálat nélkül nem lehet szemlélni ezeket a név
telen remekléseket, megannyi bizonyságát egyetlen nagy életérzésnek és aka
ratnak, - mint megszámlálhatatlanul felcsillámló vízcseppek a reggeli nap
fényben - milliókban és milliókban szétsugározva, Sehol ilyen szépen, rajon
gással, élethűen nem á~rázolnak gyermekeket. Sehol ilyen kifogyhatatlan fris
seséggel, gyönyörködve, , .., illatártól elkábulva, nem festenek virágokat. Se
lyemre festett virágos kosaraik a megtévesztésig elevenek. Olyan elképesztő

türelemről, gondosságról. személytelenségről, lemondásról, éntelenítésről val
lanak, hogy az elpusztíthatatlan, diadalmas élethitnek ez a valósága: felemel
és megreszkettet egyszerre. (Haits Géza)
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ZENEI JEGYZETEK. (Z e n e i f e s z t i v á lok r 6 l.) Újabban sok eur6pai
ország kulturális életének legnagyobb eseményei a zenei fesztiválok. Ilyen al
kalmakkor a közönség megismerkedhetik a külföld legnagyobb zenész-alakjai
val, akik viszont a zeneirodalom örökbecsű alkotásait idézik fel hallgat6ik
nak. Az ilyenfajta ünnepségek val6sítják meg a kultura internacionális jelle
gét: elcsitulnak az egyéb ellentétek; a zene sodró ereje megtisztítja az emberi
szíveket. Más szempontból ís jelentősek ezek a zenei találkozók. Altalános a
megfigyelés, hogy nyomukban a rendező ország kulturális élete ugrásszerű fej
lődést mutat: az egyszeri hangversenylátogatób6l lelkes zene rajongó, a labdát
rugdaló gyerekből pedíg esetleg kiváló zongorista válik. Ezek a meggondolások
vezethették csehszlovák barátainkat, akik minden esztendőben megrendezik
a "Prágai Tavasz" néven ismert zenei ünnepségeket, s hasonl6 szempontok hiv
ták létre a "Varsói Osz" koncertjeit is. Prágában az idén is, tavaly is a leg
kiválóbb együttesek és művészek találkoztak: a Bukaresti Allami Filharm6nia
G. Georgescu vezetésével, a Szovjet Rádi6zenekar Gauk vezényletével, a Hol
land Kamarazenekar és a berlini Allami Operaház együttese. Emlékezetes si
kert aratott a Budapesti Kórus, mely Ferencsik János vezényletével szólaltatta
meg a Cantata profanát, és a Psalmus Hungaricust. Zenei körökben általában
úgy vélekednek, hogy a "Prágai Tavasz" jelentősége és színvonala a bécsi
"ünnepi Hetek"-ével vetekszik.

Bécsben az idén nagyon készülődtek az ünnepi Hetekre. Pontosan tíz esz
tendeje jönnek össze ugyanis a világ legkiválóbb zenészei s ezt az évfordul6t
emlékezetessé akarták tenni a bécsiek. A lapok hetekkel a fesztivál megnyitása
előtt öles hirdetésben bíztatták bécsi utazásra az osztrák hangversenyrajong6
kat, a külföldieknek pedig lépten-nyomon izléses kis prospektusokat nyomtak
a kezükbe. A szines programfüzetek Klemperer, Karajan és a szop6kás Smart
cigaretta erényeit magasztalták.

Otto Klemperert és a Londoni Filharmónikusokat nagyon nagy érdeklődés'

és várakozás előzte meg. Klemperer a jelenleg élő legn6gyobb Beethoven di
rigens és bécsi programmja éppen Beethoven-ciklust igért. A jegyeket - pe
dig nem lehet őket olcsónak nevezni - hetekkel előre elkapkodták, és j6 iiz
letet csináltak a fényképészek is, akik Klemperer képeivel iizleteliek: Május
24-én azonban az ő varázsát is elhomályosította valaki. A lapok öles cimekben
irták: "Bécs újra visszanyerte Ot" - és a nagy 0, Bruno Walter, kedvesen,
barátságosan, kicsit öregebben mosolygott a közbeékelt fényképeken. Los Ange
lesből érkezett Svájc felé s csupán néhány napra szakította meg útját, hogy a
megnyitó koncertet elvezényelje. Az ünnepélyes megnyit6 ugyan 28-án este volt,
az igazi kezdetet azonban Bruno Walter koncertje jelentette 29-én délelőtt a
Musikverein nagytermében. A koncert előtt sokan zarándokoltak el a Hofburg
kapellébe, hogy meghallgassák Mozart Koronázási miséjét, mely ízig-vérig hi
teles - bécsi - tolmácsolásban felülmúlhatatlan áhítati és muzikális élményt
szerez hallgatójának.

A megnyitó hangverseny műsorának fénypontja - mi is lehetett volna más
- Schubert VIII., "Befejezetlen" szimfóniája volt. A melankólikus, sejtelmes,
befejezetlenségében is befejezett mű, mely a hallgatót "éterikus magasságokba
vezeti, ahol már csak a szépség és szeretet van", tökéletes élményt adott,
Bruno Walter keze alatt a sokat szidott Filharmónikusok is megtáltosodtak,
úgy muzsikáltak, ahogy talán még soha. Életrelkeltették Schubertet, amintl ép
pen busongva szavalja Goethevel: "oda szivem nyugalma, meg sem találom
soha többé", hogya következő pillanatban nevetgélő társaság középpontja le
gyen vidáman, bohémen - tragikusan.

Délután a külföldiek Bécs nevezetességeiben gyönyörködtek, az otthoniak
pedig - meccsre mentek. Úgy látszik, hogy manapság már világjelenség a
zene és sport összekapcsolása, mert este sokan mentek el a Beethoven-ciklus
megnyitására olyanok is, akik délután még vérvörösen üvöltöztek a Stadion
lelátóin..Klemperer pompás stiiusérzékket válogatta össze a nyit6hangverseny
műsorát: hiszen a II. szimfóniát még akár Mozart is megírhatta volna, a III.
azonban már szétfeszítette a rokokó kereteket, méreteiben és kifejezőerejében

is hatalmas alkotás. A tomboló közönség talán a III. szimf6nia egykori bemu-
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tatójának részvéilenségét akarta jóvátenni. Igaz, akkoriban, 180S-ben még egy
Beethoven-rajongó kritikus is szokatlan és bizarr alkotásnak vélte az Eroikát.

A következő napok nagy eseménye az Opemház Wagner-sorozata volt. A
Rajna kincse, Walkül', Siegfried és Az istenek alkonya mindig telt ház előtt

kerül eliuulásra. És nemcsak a kiváló művészek (Krajan, Nilsson, Lipp, Brou
wenstijn) vonzották a közönséget, sőt elsősorban nem is ők, hanem inkább
Wagner muzsikája. Nemcsak a magyar esztétikusokat foglalkoztatja a Wagner
kérdés (legutóbb a Nagyvilág Vita-rovatában). Szerte Európában problémát je
lent művészetének értékelése. Lelkesít, vagy ellentmondásra ínt - de nem
hagy hidegen. S küZönösen akkor nem, ha olyan hítelesen hangzik fel muzsi
káia, mint a Staatsoper ünnepi előadásaín. Herbert von Karajan ismét azokat
igazolta, akik a Toscanini-iskola legnagyobb alakjának vélik őt. Valóban, Ka
rajan sosem csupán a partitúrát nézi. Mindig át ís értelmezí, szubjektivízálja
azt. (Az egyéni értelmezés olykor a legszebb és leghitelesebb előadások forrá
sa. Legutóbbi budapesti vendégünk, Loriri Maazel esetében szintén megfigyel
tük ezt. A fiatal, mágusokra emlékeztető karmester teljesen átértelmezte Csaj
kovszkij Patetikus szímfóniáját. Atformálta, de úgy, hogy így hatott a leghite
lesebben és a legszebben. Lorisi Maazelről egyébként még sokat fogunk hal
lani 1).

Karajan mctlett kiválóbbnál kiválóbb karmesterek fellépése tette valóban
ünnepivé a Staatsoper műsorát. Közöttük volt a Budapesten is jól ísmert Moli
nari-Pradelli, aki Verdi operáiból vezényelt és a jugoszláv Lovro Matacie, aki
a háború előtt koncertezett fővárosunkban.

Az "Ünnepi Hetek/s-en. emlékeztek meg Hugo Wolf születésének 100. év
fordulójáról is. Dalait a legkiválóbb dalénekesek:lmgard Seefried, Eberhard
Wachter és Dietrich Fischer-Dieskau (mindegyiküket jól ismerjük lemezfel
vételekről és a Rádióból) tolmácsolták. Hugo Wolf nevét nálunk - sajnos 
nem nagyon ismerik. Nagyritkán hangzik csak fel némelyik szerzeménye; eze
ket hallgatva azonban mindig igazat kell adnunk Romain Rollandnak, aki
Wolfot Schubert és Schumann dalművészete egyenes és hivatott folytatójának
nevezte.

Hugo Wolf izig-vérig katolikus alkotó volt. Ő népszerűsítette Eduard
Mörike protestáns sváb papköltő verseit, amikor dallamokat szerzett rájuk.
Spanyol Daloskönyvét pedig tiz vallásos ének vezeti be. Ezekről mondotta egy
kiváló zeneesztéta: ..Telve vannak valami hallucináló miszticizmussal, mely
valósággal véres könnyeket sir; kegyetlen a fülnek, kegyetlen a szívnek: per
zselő és kétségbeesett kifejezése az önmarcangoló hitnek. Emellett azonban ott
vannak a Szent Család Murillóra emlékeztető mosolygó látomásai is ..." Wolf
élete végéig ilyen ellentétek között hánykolódott. Példaképei is egymásnak el
lentétei: egyik Wagner, az élet muzsikusa, a másik Bruckner, a valóságtól el
vonatkoztatott, sötét szinekkel kacérkodó zenészegyéniség. Ugyanakkor heves
kritikákban ostorozta Brahmsot és követőit, a "brahminokat". Aztán egyszerre
felhagy a muzsikával, "a komponálás eszembe sem jut már; Isten tudja, hogyan
fog ez végződni" - írja egyik barátjának és még hozzáfüggeszti: "Imádkozzatok
szegény lelkemért!" Előre megsejtette hát a tragikus véget. Élete utolsó öt
esztendejét elborult elmével a maierlingi tébolydában töltötte, míg végre 1903
ban megváltotta a halál.

Az "Onnepi Hetek" műsora nemcsak színvonalas dalestekkel kedveskedett
a kamarazene kedvelőinek.Nagy eseménye volt a nemrég nálunk is járt Juillard
Quartett szereplése. Műsorukban csak egészen modern alkotások szerepeltek.
A közönség egyszerre hallhatta előadásukban az atonális iskola két vezéralak
ját, Schönberget és Webernt, a mestert és tanítványát; és az egységesítő irány
zat legjelentősebb művelőjét, Aiban Berget. (Lírai szvitjét nálunk is nagy si
kerrel játszotta a Juillard Quartett.) Korai volna még véleményt mondani ct

modern zene fejlődési irányairól, majdnem bizonyosnak látszik azonban, hogy
Schönberg iskolája már csupán formális területen tud újat nyújtani: a válasz
tékos hangszín-variációk és a koncentrált, bonyolult ritmika nagyon kevés
hallgató lelkében talál rezonativ válaszra.

A Müncheni Filharmónikus Zenekar vendégszereplése szintén nagy ese
ménynek s::émított, különösen azért, mert sokak szerint ez az együttes a világ
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legkitűnőbb Bach-interpretátora. Fritz Rieger irányitása nyomán hamar meg
győződött a közönség az együttes kiválóságáról. Különösen a felülmúlhatatla
nul szép "Brandenburgi versenyek" előadásával arattak óriási sikert. Bach 
állítólag - asztali muzsilcának szánta a hat versenyművet. Nem tudom elkép
zelni, hogy valaha is akadna olyan barbár, aki a brandenburgi versenyek hall
gatása közben enni tudna. Ilyen éterikus, finom és mégis erőteljesen gazdag
melodikájú zenét azóta is nagyon kevesen alkottak. Bárcsak nálunk is többször
hallhatnók őket!

Aztán utoljára hangzott fel a szokásos tr.ombita-jel: elérkezett a záróhang
verseny napja. Hogy mi szerepelt a műsoron? Hát mi más, mint - Johann és
Josef Strauss. Mert a bécsieknek még mindig ők a kedvencei. (Rónay László)

BAJZA JOZ8EF. A Magyar Klasszikusok sorozatában megjelent Bajza Jó
zsef válogatott műveinek gyűjteménye. A versekből. levelekből és főként bí
rálatokból, színes vitairatokból összeállított kötethez Tóth Dezső írt magvas
előszót. A régebbi, esztétikai célzatú portrékkal szemben ez a tanulmány vi
lágosan rámutat az író és a közéleti férfi jelentőségére. Bajza vonzó emberi
alakjának felismerésében valamennyi méltatója egyetért, Péterfy Jenő szavait
máig érvényesnek érezzüIc "A Bajzaékhoz hasonló írói egyéniséget ma is úgy
kellene keresnünk, mint ő kereste a magához illő társat a Diogenes Iárnpájával."

A kötet ktittkai részéből egy, átalakuló kor irodalmi erjedese csap felénk.
Fiatal kritikusok számára nincs vonzóbb feladat, mint e lapokon nyomonkö
vetni a korszak kritikai harcait és Bajza nehéz küzdelmét a magyar irodalom
felvirúgoztatásáórt.

Bajza József neve egy lelkes írói csoport, az Auróra körével kapcsolatosan
válik ismeretessé. Bajzáék apró irodalmi vitákból, személyesnek látszó írói pö
rökből szélesítík ki az irodalom alig csörgedező patakját hatalmas, mindent ma
gába foglaló folyammá. Bajza nevéhez számos kritikai elv lefektetése vagy
megfogalmazása fűződik. Fejlődő kritikai érzéke még a kor legkiválóbb íróinál
is következetlenséget, tudás hiányát fedezi fel. Ekkor kételkedik, vajon sike
rül-e ezt a műkedvelői szintcn álló irodalmat művészí értékűvé emelnie. Mert
bár Kazinczy nagy nyeresége volt irodalmunknak, kezdeményezése nyomán
olyan mértékben szaporodott el a "literaturánkat elborító, lelketlen sereg",
hogy komolyan veszélyeztette az igazi tehetségek kibontakozását. Bajza alapos
felkészültséggel, szi nte teljes kritikai fegyverzettel lép porondra, hogy meg
tisztítsa irodalmunkat a nem odavaló elemektől. Tudatos, előre lefektetett
és a fejlődés menetének megfelelő törvényekkel akarja kijelölni a haladó ma
gyar irodalom útját.

Néhány mondattal utalnunk kell arra az ellentmondásra (és annak hely
telen értelmezésére), amelyet a harcot vállaló, bátor kritikus és a melankó
liára hajló költő magatartása támaszt. De nem csak a versekből. hanem a fia
tal Bajza Toldy Ferenchez írt leveleiből i~ bánatos, szentímentálís elemek ér
ződnek ki. Ezt és az almanach-líra konvencionális szornorúságát Bajza régi ma
gyarázói közül sokan veleszületett melankólíának minősítik, maga Péterfy
Jenő is ennek szellemében írja meg tanulmányát. Ez a felfogás nem helytálló,
Bajza esetében nem beszélhetünk eredendő melankóliáról. Azok az érzések,
amelyek néhány fiatalkori leveléből kicsengenele tétlenség, bizonytalanság,
nyugtalanság és halálvágy - azoknál a fiatal íróknál találhatók meg, akik egy
kialakuló, új világ derengésében ébrednek magukra és hivatásukra. Bajzát a
reformkor 1848 felé mutató áramlatai és a kibontakozás nehézségei éppen
olyan érzékenyen érintik, mint egy későbbi kor kritikus-írój át, Kuncz Aladárt
az első világháborút megelőző erjedési folyamatok, Bajza is, Kuncz Aladár is
ösztönösen érzik a megváltozott viszonyok súlyát és lelkiállapotuk 'alakulásá
ban - egyelőre még öntudatlanul - fontos szerepet játszik a politikai helyzet,
a nemzet életének bizonytalansága.

Bajza az évek során egyre tudatosabbá válik, hamarosan bekövetkezik
életében a pesszimista életérzés és a harcos napi gondolkodás közötti szakadás.
Már világosan látja, hogy az irodalom nemcsak művészetí ág, hanem sokkal
több annál. "Egy nemzetnek Iíteraturája nem gyerekjáték, hogy abból kényünk
szerint, amikor tetszik, tréfát űzhessünk."

Bajza kikristályosodott kritikai elveinek első követelménye az alapos el-



méleti tudás. Csak az anyag teljes birtokában mondhatunk itéletet valamely
műről; a második követelmény ennek a tudásnak becsületes és igazságos alkal
mazása. Az igazságra való törekvésben elítéli a klikk-szellemet, a személyes
okokból eredő elkülönülést. A kritikus legyen következetes, ítéletei legyenek
megokoltak; - "egyszer kiírt szavamat nem szeretem vísszavenní" - sohase
feledkezzék meg az író és a közönség iránti tiszteletről. A módszeresen képzett
mai ember számára talán naivnak hat Bajza egyik-másik irodalmi "tétele",
abban a korban azonban nagy hiányt pótoltak. Bajza nem folytathatta Kölcsey
magasszintű, de elszigetelt kritikai munkásságát, célja elsősorban a tömegek
megnyerése és érdeklődésük fölkeltése volt. "Az epigramma teóriája" című első

kritikai művében Thewrewk eptgrammáinak bírálata közben elitéli a gyakori
mrtológiaí utalásokat és ezzel nem az antik szellemi örökséget tagadja meg.
hanem a nem-nemesi, klasszikus műveltségben nem részesült közönség polgári
igényeit ismeri el.

Bajza első irodalmi harca épp a fenti tanulmánnyal kapcsolatos. A meg
bírált költők felhördülése azt rnutatja, hogy "nincs meg a légköre, a polgár
joga a műbírúlatnak, személyes sértésnek veszik". Bajza jól látja, hogya kri
tikaí élet szabályos megindulásáról nem lehet szó, az irodalmi élet polgárose
.dásában azzal a műfajjal kell harcát megvívma, amely utat nyit a kritika szá
mára: a polémiával.

Ezt követően egymást érik a kisebb-nagyobb viták. Bajzának alig marad
ideje, hogy kiérleljen magában egy-két gondolatot, márís az irodalmi küzdö
téren kell teremnie.

Kipattan a lexikon-pör, Bajza legszélesebb fronton játszódó polémiája
Valójában a közönség érdekeit védi a kiadói önkénnyel szemben; nyilt kiál
lása és merész hangja számos irodalmi személyt sorakoztat fel mindkét fél
mögé és a közönség figyeimét is fölébreszti.

Döbrentei vádaskodásaira való felelete így hangzik: "igenis, drága Döbren
tei úr, mi pártot formálunk ! Mi bátran és tartalék (értsd: tartózkodás) nélkül
felszólalunk mindíg, valahányszor írói lelketlenséget és gyávaságot látunk; mi
csipkedjük. sujtj uk és zúzzuk a félszegséget ; mi nem engedjük meg, hogy az
úr és hasonlói kontárkodjanak ..."

Amikor gróf Dessewffy József is beavatkozik Döbrentei oldalán, bátran
vágja a szemébe, hogy az írói respublikában mit sem ér a születési arisztok
rácia, itt csak az ész biztosíthat tekintélyt.

(Másutt ugyanezt így fogalmazza meg: "Ok azt hiszik, hogy írói respubli
kában grófi auctoritásokkal lehet valakit elnémítani" - és "Nemes vagy báró.
gróf vagy herceg írói világban egyforma jussal bir, elsőségeket itt nem szüle
tés vagy hivatal oszt, hanem ész.")

Vitastílusában észrevehető, hogya nyilvánosság erejére támaszkodva moz
gósítani kívánja azt; komoly öntudattal harcol és ellenfeleinek teljes megsem
misítésére törekszik. Tóth Dezső helyesen állapítja meg, hogy Bajza, Pázmány
és Ady Endre mellett irodalmunk legstílusosabb, szenvedélytől fűtött, tiszta
logikájú vitázója.

Bajza utolsó irodalmi harcai az Athenaeum körül zajlanak le. E folyóira
tot a korszellem hozza létre s nem egy-egy kiváltságos rend. hanem az egész
nemzet számára készül. Hét éven át jelenik meg - a kor irodalmának SÚI

mos remekével - a "szellemi közlekedés eme kiváló léghajója". 1843-ban szün
teti be műkődését, mert a viszonyok megváltoznak s a 40-es évek közéletének
tükre már csak egy modern napilap lehetett. Bajza munkásságának jelentős

része zárul le ezzel az évszámmal. Életében mégsem a hanyatlás következik,
mint sokan vélik, mert nem eszményeivel, csupán tevékenységének egy bizo
nyos területével hagy fel. Szelleme és emberi alakja ott áll szorosan az 1848-as
szabadságharc rnögött és amikor megéri a hősi vállalkozás bukását, már csak
egy roncsolt elméjű, beteg ember nézhet szembe az önkényuralom sötét esz
tendeivel. (Szeghalmi Elemér)

A KERESZTÉNYSÉG ÉS ZSIDÚSAG közötti kapcsolat a történelem fo
lyamán ritkán volt megnyugtató. Megváltásunk drámája zsidó környezetben
zajlott le, nemzetisége szerint zsidó volt a megtestesült Ige, az ó édesanyja,
Mária, zsidók voltak az apostolok, minden keresztény hittankönyv egyik alap-
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tétele, hogy az Uj-Szövetség az Ú-szövetség beteljesedése - mégis, az egyház
és a zsinagóga érintkezése - enyhén szólva - nem alakult aszerint, ahogyan
az imént felsorolt tények alapján várni lehetett, sőt várni kellett volna. Kez
detben, az Egyház első századaiban, a római birodalom városaiban a pogányok
szemében a kereszténység nem több zsidó szektánál. Maga a zsidóság sem te
kinti kezdetben egyébnek. Amikor a kereszténység világrnéretűvé válik, a hí
vő társadalom nagy többsége az, mely a zsidóságban nem lát egyebet azok
unokáinál, akik megfeszítették Jézus Krisztust.

Ellenségeskedés, gyanakvás, keserűség állította szembe a két vallást végig
a közép és új koron, a legújabb időkig. Szellemi téren hivatalosan nem is
érintkeztek egymással, még hitvitára is ritkán került sor közöttük. könnyen
meg lehet számolni ezeket - a jelentősebbek: 1240-ben Párizsban, 1262-ben
Barcelonában, 1414-ben Tortosaban. Nem is hoztak tisztább látást ezek sem,
csak még jobban elmélyítették a szakadékot.

Egyéniségek természetesen mindig akadtak, akik át tudtak hatolni a nagy
távolságon. Tudósaink között minden korban voltak szakértői nemcsak az ó
szövetségi, hanem az újabb-kori zsidóság életének, szellemének, kulturájának.
Másik oldalról, a zsidóságból mindenkor voltak áttérések, konverziók egyénileg
is, csoportosan is. Egyik-másik konvertita (pl. Ratisbonne) nagyjelentőségű

munkát végzett az egyházban az áttérések és az áttértek érdekében. Mozgal
mak is indultak - a Sion intézetek, a mi Magyar Szentkereszt Egyesületünk
- a konverziók elősegítésére, a konvertiták társadalmi támogatására és vé
delmére.

Olyan törekvés azonban, mely a meg nem tért zsidóság és a keresztény
ség közötti megértés, kapcsolat munkálását tűzte volna ki célul maga elé, a
legutóbbi időkig nem volt. Erre negyedszázaddal ezelőtt került sor. Amint a
Theologie und Glaube-ben, a kitűnő paderborni teológiai folyóiratban olvassuk,
egy zsidó származású osztrák konvertita pap, Johannes M. Oesterreicher indí
totta el 1934-ben, amikor is hosszabb előkészítő munka után az osztrák, a cseh,
a svájci és a francia püspöki kar támogatásával Bécsben megalapította a
,.Pauluswerk"-et, a kereszténység és a zsidóság közötti megértést célzó in
tézetet.

Oesterreicher munkatársaival és Die Erfüllung (Beteljesedés) című folyó
iratával éppen azt kívánta szorgalmazní és kifejteni, ami a kereszténység és
zsidóság kapcsolataiban mindig a legsúlyosabb hiány volt: az eszmecserét, az
értékek kölcsönös megismertetését, a megértést, kölcsönös megbékélést és
megbecsülést gátló és elősegítő jelenségek higgadt, tárgyilagos kiértékelését.

Ennek a kezdeményezésnek, míelőtt teljesen kibontakozhatott volna, 1938
ban véget vetett a hitleri megszállás. Oesterreicher kénytelen volt menekülni:
először, 1940-ben, Franciaországba, majd az Egyesült Allamokba, A gondolat
azonban akkor már szamos magasrangú egyházi tényezőt meghódított. Magát
XII. Pius papát is, aki buzdította a lelkes konvertita papot, álljon munkába
új helyen, új keretek közott. Igy került sor hosszabb előkészítő munka után
a newarki egyetemen a zsidó-keresztény tudományos intézet felállítására. (The
Institute of Judea-Christian Studies, Seton Hall University, 31 Clinton Street,
Newark 2. N. J. USA.) Oesterreicher két legbuzgóbb társa az intézet létre
hozásában: John C. H. Wu. a kínai szentírásfordító és Leo von Rudloff OSB
sioni apát volt, az intézet külföldi munkatársainak sorában egy sor nagyhírű

tudós található, mint: Bonsirven és Zolli Rómából, Déman Párizsból, Journet
Fribourgból, Lemoine Jeruzsálemből,Neuss Bonnból, Schubert Bécsből. Thieme
Mainzból, Hildebrand New-Yorkból, Maritain Princetonból és Stem Ottavából.

A zsidó-keresztény tudományos intézet nem a Pauluswerk továbbfolytatá
sa, mert az a háború után, 1956-ban ujból megindult Bécsben. Székhelye a
Burggassen lévő Notre Dame de Sion intézetben van. Sem az újjá alakult
Pauluswerknek, sem a newarki egyetem zsidó-keresztény tudományos intézeté
nek nem célja a katolikus hitre való térések szorgalmazása. Programjukat a
newarki intézet évkönyvének címe fejezi ki legtömörebben. de legteljesebben
is: "The Bridge" (A híd). A cél, amit Oesterreicher és munkatársai maguk elé
tűztek, amint az idézett Theologie und Glaube írja: tanítani a keresztényeket
és a zsidókat együtt élni. Megindítani, kifejleszteni az eszmecserét a kereszté-
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nyek és zsidók között a teológia, a filozófia, a történelem, az irodalom, a mű

vészet és a szociológía minden fontos kérdésében.
Az eszmecsere e pillanatban még meglehetősem egyoldalú Oesterreicher

és munkatársai részéről. Évek szorgos és szívós munkája kell hozzá, hogy lát
ható gyümölcsöket teremjen. (Sinkó Ferenc)

JEGYZETLAPOK. (Riikéről.) Egy vers egész kis vihart kavart Rilke körül.
Volt, aki védte, volt. aki támadta; én itt se védeni, se támadni nem akarom.
Rilke "realizmusáról" szeretnék valamit mondani.

Talán ezt érzem a legnagyobbnak benne: a realizmusát. Azt, hogy a Rodin
iskolájában eltöltött időtől, igazi magáratalálásától fogva, már a Képek Köny
vében, még inkább az Új versekben olyan erőteljesen fúrja bele magát a való
ságba, hogy lehat egészen a leglényegéig (verseinek, még szonettjainak a korist
rukciója is olyan, mintha tárnát fúrna a dolgok rnélyében, a valóság igazsá
gának telérje felé); együtt állítja elénk a dolgot, a valóságot, de olyan teljes
séggel, hogy benne, teljességében egyúttal a valóság hangulati és jelképtartul
mát is föltárja. Nem magyaráz, hanem leír; nem költ hozzá a valósághoz. ha
nem magát a dolgot ragadja meg, minden külső (vagy éppen i rodalrnias, kon
vencionális) hozzáadás nélkül; a dolog aztán ebben a teljességében nemcsak
azt mondja el, ami, hanem azt is, amit jelent - a szemleleti valóságot is,
meg azt is, amit a szemléleti valóság bennem, a szemlelőben kelt; de nem
impresszionisztlkus érzelmet, hanem valami sokkal mélyebbet, elemibbet. lé
nyegesebbet, A gyümölcsfa: gyümölcsfa. De a gyümölcsfa több is puszta gyü
mőlcsfánál: egyúttal a termékenység is, a növekvés is, valami rejtett céltuda
tosság is. Mint költő, beszélhetek a gyümölcsfáról úgy, hogy elmondom, milyen
szép, Beszélhetek róla úgy, hogy elmondom, mit példáz. S beszélhetek róla úgy,
hogy "elöállítom" a gyümölcsfát, olyan teljességgel, hogy aki ránéz, megérzi
minden példálódzás, minden intellektuális beleavatkozás vagy művészkedő

szemfényvesztés nélkül, mit "jelent" a gyümölcsfa, egyszerűen azzal, hogy
van, a maga mivoltában. De mit magyarázzam ? Íme: "Almáskert" a vers címe.

Jőjj, mihelyt a nap lement az égről,

nézd az esti zöldben a gyepet;
nem olyan-e mindez, mintha régről

gyújtöttük s őriztük volna meg,

hogy most emlékekből. tűnt örömből,

új reményből, érzésből. alig
megtisztítva még a benti ködtől.

szerteszórjuk' gondolatban itt,

düreri fák alatt, rnelyek érett
gyümölcsükben a munkás napok
súlyát hordják, szolgáló szerények
türelmével. s megpróbálva, hogy

lehet azt, mi mindenen túlárad,
még növelni s dúsan osztani,
ha önként, egy hosszú léten át csak
egyre tör, nő s hallgat valaki.

Ez az, amire azt mondom: Rilke "realizmusa". Nem egysíkú; komplex
realizmus; többdimenziós költészet: egyszerre az élmény, amelyben a dolgot
tőlfogom. maga a dolog úgy, amint van. és az a hatás, melyet a dolog ben
nem kelt, de nem külső asszocíácíóval, hanem azzal, hogy az, ami. Az intel
lektuális kapcsolatoknál mélyebb, elemibb, a szó teljes értelmében természe
tesebb összefüggések ezek, Nem ének a valóságról, hanem magának a való
ságnak az éneke, mondhatnárn, ha mernék ilyesmit mondani Rilkével kapcso
latban. De nem merek; s ezt is félve mondom: hogy az ő valóságának, éppen
teljességében, valahogyan "erkölcsi leckéje" is van az olvasója számára (mint
ahogy erkölcsi leckéje van az ember számára minden igazán, teljes mélysógó
ben látott valóságnak). Én legalábbis kevés nagyobb és mélyebb erkölcsi lec
két ismerek az Almáskerténél: követni a fák példáját, a termő almafákét. Úgy,
hogy egy életen át "egyre tör, nő s hallgat valaki", (r. gy.)
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