
Határozott tanítása az egyháznak,
hogy aki súlyos bún állapotában hal
meg, az elveszíti örök életét. Azt
azonban ne felejtsük el, hogy az em
beri gyarlőságot messze felülmúlja Is
ten üdvözítő akarata és irgalma. Akik
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nem megrögzöttek. másokhoz sem ir
galmatlanok, ha botlanak is, de alap
jában komolyan törődnek lelkük üd
vösségével, és megbánva bűnüket hal
nak meg, számíthatnak a Jézus vére
árán kiérdemelt irgalomra.

Eglis István

It AISTLEITNER JOZSEF (1883-1960) I
Szeptember 12-én szomorú gyász-

jelentést kézbesített a posta. Tudtul adta azt, hogya keleti nyelvészet magyar
kutatóinak oszlopa és világhírű tudósa kidőlt a sorból: szeptember 9-én meg
halt. A gyászjelentés felsorolja, hogy "győregyházmegyeiáldozópap, pápai pre
látus, bölcsészdoktor, a hittudományok bekebelezett doktora, a bibliai keleti
nyelvi tanszék nyugalmazott nyilvános rendes tanára, a Pázmány Péter-tudo
mányegyetem volt Rector Magnifícusa, a Hittudományi Karnak három izben
dékánja, a lipcsei Szász Tudományos Akadémia tagja" volt az elhunyt pro
fesszor, de mindezek a címek is csak halványan érzékeltethetik annak a tudo
mányos és papi életnek gazdagságát, mélységét és értékét, amely Aistleitner
Józsefben testesült meg.

Harmincnégy évvel ezelőtt lett "egyetemi polgár" e sorok írója és kezdte
meg tanulmányait a Pázmány Péter-tudományegyetem hittudományi karán,
ahol a keleti nyelvészeti katedrát egy fiatal, igénytelen külsejű, halkszavu pro
fesszor töltötte be: Aistleitner József. Még csak egy éve volt tanár, de már
nemcsak a növendékek és a hallgatók, hanem a kollegák előtt is nagy tekin
télye volt. Ugyanakkor azonban Aistleitner két éven keresztül ellátta az üre
sedésben lévő ószövetségi szentírástudományi tanszéket is (heti 14 és 18 órát
adott le, ami egyetemi katedrán hallatlan megterhelést jelent), s előadásaiban

csodálatos mélységeket tárt föl. az Oszövetség és a rég eltűnt kultúrák világá
ból. Hogy e nekrológ írója biblikus lett s tanulmányai kezdetétől fogva ez a
tudományszak volt kedvence, s hogya biblikus katedra mellett a keleti nyel
vészet oktatásában is méltatlan utód lehetett, azt annak a felejthetetlen pro
lesszorának köszönheti, akiben nem "egy" tudóst, hanem "a" tudóst ismerte
meg diák korában. Azt a férfit, akire tökéletesen ráillenek Jézus, Sirák fiának
szavai: ;,Az összes régiek bölcseségét kutatja a bölcs, és a prófétákkal töltd
idejét; megjegyzi magának neves férfiak elbeszélését, és behatol a példabeszé
dek fordulataiba. A bölcs mondások titkait fürkészí, s a példabeszédek talá
nyaival foglalkozik ..." (39, 1-3.)

Aistleitnert 1925-ben nevezték ki egyetemi tanárnak, de már ugyanabban
az évben saját litografált jegyzeteiből tanította a keleti nyelveket. Ezek a
nyelvtanok nem jelentek meg nyomtatásban soha, de jobbak, értékesebbek a
külföldi tankönyvek zöménél. Ezt először akkor tapasztaltam. amikor éppen
Aistleitner professzor ajánlására és támogatásával négy éven keresztül állami
ösztöndíjjal Rómában folytattam szentírástudományi tanulmányaimat. A világ
minden részéből származó hallgatóságnak nem egyszer feltüntek nyelvészeti
ismereteim, amelyeket én Aistleitner professzortól és az ő könyveiből tanultam.

A század harmincas éveiben folyt az Oszövetség könyveinek új magyar
forditása s azoknak komoly, korszerű magyarázó jegyzetekkel való ellátása.
Ebben a munkában oroszlánrésze volt Aistleitner professzornak, akinek fordí
tásai és jegyzetei minden tekintetben a legnagyobb szintet képviselik. Jób,
Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke, Bölcseség és Jézus, Sirák fiának
könyvét vállalta magára s mindenkor az egyes könyvek eredeti szövegét, a
másolők hibáitól a szövegkritika szigorú törvényei alapján megtisztított szö
veget tette a magyarázat és a fordítás alapjává. O már akkor vallotta és alkal-
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mazta azt a módszert, amit egy negyedszázaddal később a "Divioo afflante
Spiritu" pápai körlevél hivatalosan is szentesített és előírt: " ... igen helyén
való dolog magát az eredeti szöveget tenni a magyarázat alapjául, mert az 
rnínthogy a szerit szerző maga írta - sokkal nagyobb tekintélyű és súlyú,

. mint bármilyen régi vagy mai fordítás, ha még olyan jól sikerült is." S ugyan
ez a körlevél követeli a szövegkritika alkalmazását, "hogya szent szöveg minél
nagyobb tiszteletével párosuljon a kritika törvényeinek minél pontosabb kö
vetése".

A nyelvészet tehát nem volt kizárólagos és öncélú Aistleitner professzor
munkásságában, Ö nagyon jól tudta, hogy az Úszövetség évezredes könyveit
nem lehet megérteni annak a világnak pontos ismerete nélkül, melyben az
ÓSzövetség írói éltek; ama kor kultúrájának föltárása nélkül, melynek egy
része volt csupán a választott nép irodalma. Ö ebben is megelőzte korát, hiszen
több mint 25 évvel később döntötte el legfőbb tekintélyével XII. Pius pápa a
már idézett körlevelében: "A keleti nyelvek elsajátítására manapság annyi
segédeszköz áll rendelkezésre, hogy az a szentírásmagyarázó, aki elutasítja ma
gától e nyelveket, nem kerülheti el a könnyelműséggel való megbélyegzést!"
Mert a Szentírás megértéséhez szűkséges az, hogy "a magyarázó lélekben visz
szatérjen a távoli évszázadokhoz, és a történelem, régiségtan. néprajz és más
tudományok segítségével pontosan meg kell- határoznia, hogy e régi kor írói
milyen irodalmi formákat alkalmaztak és használtak ..."

1928 március 19-én a nagy professzor névnapját ülte. Harmadmagammal
hallgatója voltam az asszir 'nyelvészeti szemináriumnak, melynek egyik órája
éppen arra a napra esett. Ö az egyetemi szokás ellenére megtartotta előadá

sát, s mikor bejött, az asztalra tett egy dobozt: "Egy kis névnapi meglepetést
hoztam" - mondotta. Ovatosan látott hozzá akicsomagoláshoz .. _ A doboz
felnyitásakor finom selyempapír tűnt elő, s a vérmesebb képzelet már-már
látni vélte a papírból kibontakozó dobostortát, amikor finom mosollyal kiemelt
egyékiratos téglát ... "Uraim, ez a tégla Assurbanipal asszir király (Kr. e.
668-633) ninivei könyvtárából való, parancsoljanak elolvasni és lefordítani ..."
Első pillanatban csalódás ült arcunkra, de annál nagyobb volt az öröm, amikor
- persze az ő segítségével - sikerűlt megfejtenünk az ékiratok értelmét. Ak
kor még nem értettük, ma már tudom, hogy ez tényleg névnapi ajándék volt, a
legszebb és legértékesebb, mert hiszen Aistleitner ekkor egy darabot mutatott
be és adott az ő életéből ... Ö egy életen keresztül példázta a Bölcseség köny
vének szavait: "Ezért könyörögtem, és értelem adatott nekem, imádkoztam és
eljött hozzám a bölcseség lelke. Többre becsültem azt országnál és trónnál, s
gazdagságot hozzá mérve semminek tartottam. Nem tettem vele egy sorba drá
gakövet, mert minden arany hozzá képest csak kevés homok, s az ezüst mel
lette csupán sárnak számít!" (7, 7-9).

Óriási történelmi, nyelvészeti és archeológiai tudása akkor bontakozott ki
a maga teljességében nemzetközi viszonylatban, amikor az 1929 óta a mai'
Rasz Samra területén folyó ásatások napvilágra hoztak kb. 20 ékiratos táblát,
melyeknek csak elenyésző részén szerepel az eddig ismert akkád ékírás, egyéb
ként ismeretlen "ABC"-vel írt ismeretlen nyelvű emlékekkel kerültek szembe
a tudósok. Mivel Rasz Samra a sziriai partvidék északi részén fekszik, s a lele
tek kora a Kr. e. 15. századba nyúlik vissza, érthető volt a tudósok érdeklő

dése aRasz Samra-i ásatások eredményeinek kiértékelése és az ékiratos táb
lák megfejtése iránt. Ebben a hihetetlenül nehéz munkában végzett döntő

kutatásokat Aistleitner professzor, mégpedig mind az ékiratok kibetűzésében,

rnínd azok nyelvi megfejtésében, nyelvtanának meghatározásában és szótárá
nak elkészítésében. A mai Rasz Samra az egykori Ugarit sémi királyság fővá

rosának romjait takarja, s a napvilágra kerűlt táblák nyelve az ún. ugariti
nyelv, melynek ismerete rendkívüli fontosságú az összehasonlító keleti nyel
vészet, a héber nyelv, s az Úszövetség világa szempontjából.

Aistleitner professzor bel- és külföldi folyóiratokban (Theologia, Biblische
Zeitschrift, Syria, Zeitschrift der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft,
Acta Orientalia stb.) egyik értekezést a másik után jelentette meg. Ezek az ér
tekezések kivétel nélkül szűkszavúak; adatok és eredmények nagy tömegét
nyujtják, melyet igazán csak a szaktudós érthet meg, s amely külföldi nagy-
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nevű tudósok előtt is revelációként hat nem egyszer, s általánosan elfogadott
nézeteket, elveket dönt meg végérvényesen. Ezek a tanulmányok világszerte
tekintéllyé tették őt az "ugaritologia" terén olyannyira, hogya lipcsei Szász
Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta, alapvető munkáját pedig
- "Untersuchungen zur Grammatik des Ugaritischen" - saját hivatalos kiad
ványai között megjelentette 1954-ben; neki és egy másik világhírű tudósnak:
Otto Eissfeldt-nek megbízást adott az ugariti szótár elkészítésére. Ezt a megbí
zást később Eissfeldt ajánlására az Akadémia teljesen Aistleitner professzorra
bízta, aki szegénységben és betegen is elkészítette ezt a hatalmas, úttörő mun
kát - mely azonban csak a közeljövőben. halála után fog nyomtatásban meg
jelenni a Szász Tudományos Akadémia kiadásában.

Szeptember 9-én, amikor még reggel elimádkozta a papi zsolozsmának azt
a részét, melynek magyar fordítását éppen ő készítette el kiváló szépségben:
"Katonasor az ember élete a földön és napjai olyanok, mint a napszámos nap
jai . . ." (Jób 7, l), este az Isten fölmentette a további "katonai szolgálat" alól, a
tudományos munkának "napszámossága" alól. .. Súlyos beteg volt már régóta,
de az ágyban fekve is újabb tudományos kutatásainak "céduláit" rendezgette,
amikor szép csendesen, ahogy élt, úgy "obdormivit in Domino", a szó szoros
értelmében elaludt az Úrban.

Nem rnondhatjuk, hogy idő előtt halt meg, hogy élete "befejezetlen szírn
fónia" volna. De életének, munkásságának értékét nem az a 78 év szabja meg,
mely fejfájára van vésve, hanem ezek a szentírási szavak, amelyeket szintén
ő fordított a Szent István Társulat kiadásában magyarra: "A tisztes aggkort
nem a hosszú élet adja és nem az évek száma méri, ellenkezőleg: az ember
bölcsessége az igazi ősz haj, s a szeplőtelen élet az igazi aggkor I" (Bölcs. 4,
8-9). Ahogy ravatalánál Görgényi Béla professzor kiemelte: "Tudományos el
mélyültsége, nemzetközi tekintélyének súlya nem nehezedett rá a vele érint
kezőre. Egyéniségének szerénysége, kedves és közvetlen modora, mindenkivel
szembeni szolgálatkészsége, lelkületének mély jámborsága. tudásának bőséges

ajándékozása bizonyítja, hogy jellemében eggyéforrt szülővárosának (Sopron
nak) gótikus magasbaívelése a barokk formagazdag finomságával."

Huszonöt évet töltött el egyetemi katedrán, de nyugdíjazása után is tíz
éven keresztül tovább dolgozott és tovább is tanitotta a régi Hittudományi Kar
jogutódján. a Központi Hittudományi Akadémián, megbízott előadóként. a ke
leti nyelveket. Generációkat tanított ő és nevelt is. Nevelt pedig azzal, hogy
őbenne a tudomány élet volt s az élete tudomány volt... Amikor búcsúzunk
tőle, Jézus, Sirák fiának szavait idézzük föl, írjuk föl epitaphiumként sírjára:
"Sokan magasztalják bölcseségét s az nem múlik el sohasem. Nem megy fele
désbe emléke és neve él nemzedékről nemzedékre l" {39, 12-13.)

(Szörényi Andor)

KI 'VOLT ANONYMUS? Az első magyar historikusnak, a Gesta Hun
garorum szerzőjének kiléte a magyar történetírásnak idestova kétszázötven
esztendő óta egyik legtöbbet ostromlott rejtélye. A Gesta szinte csábítja a tör
ténészeinket, hogy újra meg újra nekiinduljanak megfejteni a titkot. Anonymus
ugyanis féligmeddig megnevezi magát művének első soraiban, ugyancsak isme
retlen barátjához írott ajánlásában. "P dictus magister ac quondam bone
memorie gloriosissimi Bele regis Hungarie notarius"-ként - tehát "a mondott
P. mester, hajdan dicső és jó emlékezelű Béla király jegyzője-ként emlegeti
magát.

Sok szorgos kutatómunkával számos elmélet keletkezett a Névtelen Jegyző

körül - végső soron azonban történettudósaink még abban sem tudtak meg
egyezni, melyik Béla királyunknak volt notáríusa ? Marczali Henrik IV., Ja-:
kubovich Emil II., Szil ágyí Lóránt III. Béla jegyzőjének tartotta.

A különböző elméletek csupún egyben egyeztek meg, úgyszólván kivétel
nélkül a mű tartalmából indultak ki, írásbeli sajátosságai, az előforduló szemé
Iyi és helynevek, közmtézményck, a stílus, a nyelvezet - történész szakkife
jezéssel: a belső korhatározó adatok alapján akarták megállapítani a mű ke
letkezési idejét, körülményeit s azokból írója személyét. A névtelen barát
azonban mindeddig nem adta ki titkát, makacsul hallgatott az örökkévalóság
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kámzsája alatt. Az írástörténet segítségével csak annyit lehetett eddig vitat
hatatlanul megállapítani, hogya Gesta egyetlen fennmaradt kézirata: másolat
és hogya XIII.-XIV. század fordulóján keletkezett.

Kitűnő bencés történészünk. Karsai Géza idestova egy évtizede új oldal
ról indult neki, hogy megfejtse Névtelenünk titkát: magának a kéziratnak.
külső jegyeinek új, alapos átvizsgálásából. Régebbi történészeink közül az ere
deti kézirattal behatóbban csak Jakubovich Emil foglalkozott. A többiek leg
nagyobb része nem jutott el az eredeti rnűhöz, beérték Fejérpataky László 1892
es hasonmás 'kiadásával, amely nem is tükrözte vissza hiven az eredeti hártya
kéziratot.

Karsai két vonalon indult el kutatásaíban. Az egyik vonala eredményeit
a Magyar Könyvszemle 1960. évi 2. számában tette közzé "Az Anonymus kó
dex keletkezéséhez" című tanulmányában. A másik kutatási irányának ered
ményeiből néhány adatot szóbelíleg közölt velünk, midőn a tanulmányának
érdekes megállapításai nyomán felkerestük pannonhalmi cellájában.

A Gesta egyébként szerény, sőt gondatlan kiállítású kéziratának legfőbb

ékessége ínícialéja, az élénkzöld színben pompázó hatalmas szövegkezdö P
betű. Alsó végéhez ugyancsak zöld színű meghosszabbítás csatlakozik, egyéb
ként rendkívül pontos kivitelű vörös színű díszítmények veszik körül, melye':
a kézirat 1 b jelzésű levelének szövegét felül fej lécként, oldalt oldallécként
végig bekeretezík.

Karsai abból a meggondolásból kiindulva, hogya középkor embere sem
miben nem ismerte az üres elmejátékokat és mindenbe értelmet, jelentőséget

és jelképet vitt bele, azt kezdte vízsgální, mit ábrázolhatnak a Gesta hatalmas
kezdőbetűjének díszitményei. Ugyanakkor vizsgálat alá vette az Országos Le
véltárban található középkorí okleveink iniciálisait is, egybevetve az Anonymus
kéziratával.

Vizsgálatai valóban azt mutatták, hogy az iniciálisok díszítése nem egyéni,
szeszélyes. pillanatnyi játék eredménye. A betűrajzolók, az iniciátorok, illu
minátorok, ugyanúgyalkalmazták és nyilván adták át tanítványaiknak díszítő

művészetük elemeit, ahogyan például a kézímunkázó asszonyaink teszik a kü
lönböző "írásos" mintáíkkal, "mesterkéikkel", amelyekben erősen stilizálva
nem egyszer állatok, fák, virágok és más, a középkorban nyilván szimbolikus
jelentőségű alakok ismerhetők fel.

A középkori okleveleket és kódexeket szerzetesek irták, másolták, díszítet
ték. Egész íróműhelyek működtek egyes kolostorokban, különösen a királyi
székhelyek közelében. A királyi hivatalok író és másoló diákjai is ezekből ke
rültek ki. Kézenfekvő a feltevés, hogya szerzetes íródeák akaratlanul is vagy
tudatosan a maga szerzetének, rendalapítójának és példaképének jelvényeit.
életének, legendájának mozzanatait és motívumait beleviszi az általa készített
iniciálék látszólag szeszélyes kacskaringóiba.

Ezen az alapon vizsgálva a Gesta hatalmas kezdőbetűjének díszeit Karsai.
amint tanulmányában beszámol róla, érdekes eredményekre jutott. A P kacs
karingóiban - természetesen: erősen stilizálva - tűzből kirepülő könyvet,
liliomot, csillagot világtérképpel, kutyát fáklyával, létrát, gyertyát tartó maj
mot, kétfejű óríásgyíkot, macskához hasonló szörnyeteget, könyvet és boto t,
magvakat, pogányfejeket, szerzetesfejeket, csillagokat lehet kivenni. Míndeze";
a szimbórumok pedig Szent Domonkos életére és legendáj ára utalnak. A kutya
például szájában a lángoló fáklyával, a csillag benne van máig is a domini
kánus rend jelvényében. (Domini canes - az Úr kutyáí, mondotta a kőzépkori

szimbolikus szómagyarázat, a domonkosok hitvédő szerepére utalva.) De elma
radhatatlan jelkép Szent Domonkos ikonográfiájában a könyv, a liliom is. A
gyertyát tartó majom és a kétfejű sárkány, a Szent legendájának egy-egy ese
ményére utal, mind a kettőben a különböző alakban támadó ördögöt szégye
níti meg.

Ezek alapján Karsai megállapítja tanulmányában: P. mester Gestajának
díszes iniciáléját domonkos illuminátor készítette a XIII.-XIV. század for
dulóján, valószínűleg egyik hazai domonkos kolostorunkban. A tíz Domonkos
jelkép arra utal, hogy kitűnően ismerte alapítója életének legapróbb esemé
nyeit is. Mestere volt a jelképes ábrázolásnak. Hosszú gyakorlatot tételez fel
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az egyes vonalas rajzú jelképek kiformálása a könyv és oklevél-iniciálék ha
gyományos díszeiből, azok logikus, mégis tetszetős elhelyezése egy függőleges

tengely körül. Rajzai hasonlatosságot mutatnak IV. Béla király egyes okleve
leinek iniciálé-díszeivel.

A tíz Domonkos-jelkép és a "P. dictus magíster"- a "mondott, említett P.
mester" formula azt sejteti, hogya Gesta szerzője a másolónak, vagy megbí
zójának tudomása szerint domonkos magiszter vagy a rendhez közelálló, ér
demeivel és tudományával kimagasló férfi volt. Idegen vagy jelentéktelen
szerző művét nem ékesítették volna fel Szent Domonkos életét, rendje törek
véseit oly erősen hangsúlyozó tíz jelképből álló ciklussal.

Karsai nem elégedett meg ezekkel a megállapításokkal. Kutatásainak má
sik vonalán a legmodernebb módszerek egyikét vette igénybe, amely a mai
történész számára sok olyan titkot feltár, amit a régebbi histórikusok nem is
sejthettek. Ez a módszer az úgy nevezett palimpszeszt fényképezés, amely ab
ból áll, hogya régi hártyákat ibolyántúli sugarakkal világítják át. Az ultra
viola fényben előtűnnek a régi hártyákon a levakart szövegrészek is. A kőzép-

. korban ugyanis, minthogy a hártya beszerzése nem volt könnyű és olcsó fel
adat, gyakran vakarták le a régebbi írást kódexek és oklevelek lapjairól.
Vajon mílyen titkot árul el a Gesta újabb átvilágítása ibolyántúli fényben? 
ez a második kérdés, amelyre Karsai feleletet kíván adni. Eredményeiből 
mint említettük - néhányat közölt velünk, megmutatva a Gesta kérdéses lap
jának az Országos Levéltár gépén készűlt felvételeit és nagyításalt.

Fentebb jeleztük, hogya Gesta szövege az 1 b lapon kezdődik. Ez a mí
könyveink lapszámozására átfordítva annyit jelent, hogya szöveg a' második
oldalon kezdődik. Jakubovich vizsgálata alapján megállapította, hogy az első

oldalon - a kódex-számozás szerint az 1 a lapon is szöveg volt, de letörölték,
levakarták. Felvételeit nem tette közzé, csupán cikkeiben számolt be a tény
ről, s arról, hogy az első oldalon ugyanaz a szöveg volt, mint ami most, a má
sodikon olvasható.

Amikor most áprilisban az Országos Levéltár modernebb készülékén Hajdú
Helga, a Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetője által Karsainak sikerült
új palimpszeszt felvételeket készíttetnie, néhány meglepő tényt állapított meg.
Először is azt, hogya levélen több szövegréteg volt, azaz már előzőleg is töröl
tek rajta, mielött a Gesta első, később levakart szövegét ráírták volna. A leg
felső és a legkésőbbi ráírás valóban a Gesta előszavát tartalmazza az 1 b le
vélről ismert alakjában. A szövegkezdő "dictus magister" szavak helyett azon
ban más volt ott eredetileg. Minden valószínűség szerint: az ausa és az episco
pus szavak. Hozzáadva az íníciáléba szánt, de ki nem írt P kezdőbetűt: PAUSA
EPISCOPUS-nak kellett eredetileg a szöveg élén állnia. Míután a két szót
"dictus magister"-reátjavították, utólag többször odaírták az iniciálénak szánt
helyre az aus, ausa, eps betűket is. Később azonban úgy határoztak, hogy az
egész oldalt törölni kell s az 1 b levélen megismételt szöveg élére név helyett
csak a P kezdőbetű, a püspöki cím helyett pedig a "dictus magister" alázatos
sági formula kerüljön.

Ki volt ez a Pausa (Pósa, Pócs) püspök? Az 1 b levél iniciáléjának jelké
pei szerint domonkosnak kellett lennie. Ilyen pedig csak egy volt a XIII. szá
zadban: Pousa boszniai missziós püspök, aki 1238-1270 között kormányozta a
boszniai, a későbbi diakovári egyházmegyét. 1272-ben már Rolandus' a püs
pök, aki szintén domonkos volt.

Pósa püspök neve nem először merül fel az Anonymus körül folyó két és
fél évszázados vitában. Marczali Henrik l877-től kezdve egészen haláláig szá
mos súlyos ér/et vonultatott fel amellett, hogya Gesta "Béla kírály''-a: IV. Béla
volt és névtelen notáríusa: Pósa püspök. A többi történészünk azonban, aki a
kérdéssel foglalkozott, kizárta a lehetőségek köréből, pedig a mű földrajzi
és néprajzi adatai határozottan a XIII. század utolsó negyedére utalnak. Mar
czalí képességeit és tudását jellemzi, hogy hiányos eszközökkel ugyanarra a
következtetésre tudott jutni, mint amit később a tökéletesebb kutatási technika
rnutat.

A beuroni bencés főapátság palimpszeszt intézete, mondotta látogatás unk
végén Karsai Géza, világraszóló sikereket ért el AIban Dold vezetése alatt a
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ki törölt és később ujraírt kéziratok régi szövegrétegeínek helyreállításával.
Kívánatos volna, ha nálunk is sikerülne elérni valamit az alig négy évtizedes
kutatómódszer alkalmazásával. A bíztató jelek ugyanis arra vallanak, hogy
nem csak épületeink rejtenek későbbi vakolatuk alatt gót, román részleteket,
képeket, hanem hártyakézirataink és okleveleink ismert szövegei alól is még
régebbi latin, magyar és más nyelvű szövegeket, képeket lehet előhozni, a
magyar kultura közkincsévé tenni. (Sinkó Ferenc)

AZ OLVASO NAPLOJA. Baudelaire után a mult század második felének
másik nagyhatású francia költőjéből. Verlaine-ből is kitűnő kétnyelvű antoló
giát állított össze Szegzárdy-Csengery József (Verlaine Válogatott Versei). Utó
szavában három példás verselemzéssel vezet be Verlaine költészetébe. jegyze
teiben pedig a filológiai, irodalomtörténeti tudnivalók s a magyar vonatkozá
sok ismertetése mellett sok finom és találó esztétikai megjegyzést is rejt el.

Ez a legbőségesebb magyar Verlaine-antológia. A költőről többé-kevésbé
teljes képet ad; valamennyi színét megmutatja, valamennyi hangját megcsen
díti, az impresszionista-szirnbolista zeneiségtől az irónikus lírai naturalizmusíg,
a fülledt erotikától a megtérő áhítatíg, az őszinte meghatottságtól a minden
míridegy cinizmusig. Ez a "szegény Lélían", ez a "modern Villon" nagyon sokat
írt, mindenre azonnal rezonált, és majdnem mindenre túl könnyen, nagy dal
lam-gazdagsággal és ritka verselési készséggel, s majdnem minden hangnem
ben egyforma odaadással, úgyhogy nem oktalanul merültek föl újra meg újra
kétségek őszintesége felől. Pedig minden bizonnyal őszinte volt; ez volt ő iga
zában, ez a mindenre-rezonálás, ez a puhaság, ez az örökös engedékenység s
állandó maga-föladás egyik érzelmi állapotából a másikba, olyan világról-Ie
hul1tan, helyéből-kiesetten, ahogy ő maga vallja: "S megyek, megint - há
nyódni, mínt - az elárvult - zörgő levél, mellyel a szél - tovaszáguld."

Nem volt olyan szilárd, szervesen egységes világképe, mint Baudelaire
nak, sem olyan megábazárult belső világa, mint Nervainak; egy percig sem
élt a társadalom életfolyamának a sodrában úgy, mint Hugo, s nem ismerte
a természet-élménynek azt a lendületét. ami Lamartine-t jellemzi. Impressza
onista volt, pillanatnyi benyomások költője és míndig éppen csak átmeneti jel
legű élményeké; ezeket mind egyformán őszintén vállalta és átélte, minden
végletet és minden ellentétet, úgyhogy lelkében a végén szükségképpen meg
semmisítették egymást, s végül egyetlen valóságnak nem maradt más, mint a
pillanatnyi benyomásnak már nem is a tartalma, hanem csak a zenéje: mint
egy húr állandó rezdülése, mindenféle fuvalomra.

Baudelaire igézetében indult; s abban, amiben utóbb őt igyekezett követni,
vagy utánozni, minden tehetsége és ügyessége ellenére Baudelaire alatt ma
radt. Nem mintha egy-egy erotikus képet nem tudott volna legalább olyan
"szépen" megrajzolni, mint Baudelaire, vagy mintha a bűn varázsát kevésbé
ismerte volna. De hiányzik belőle, egy-egy ritka hangjától eltekintve, Baude
laire pokoli világítású tragíkuma, s az a félelmes megrendültség, ami oly mé
Iyen megragadja az embert az "öreg" Baudelaire arcképén; hozzá képest
Verlaine erotíkája inkább csak pajzánkodás, vagy rosszabb esetben kujonko
dás, sőt malackodás.

A "katolikus" Verlaine, a Saqesse, a Jóság, a bűnbánat és a bizalom köl
tője is meglehetősen problematikus. Az egyik percben megragad mély áhíta
tával, hogya másikban már éppen az áhítat kifejezésének rutinjával keltsen
gyanút. Szép versek ezek, s mélyek is nem egyszer; de nem úgy hatnak-e oly
kor, míntha valaki tud egy nagyon szép dallamot, s arra tetszés szerint - pár
huzamosan - bármit elénekel: szerit szöveget épp úgy, s épp oly megveszte
getöen, mint pajzánságot vagy blaszfémiát?

Dehát örök vita ez Verlaine őszintesége körül, s ki vállalkozhatik rá, hogy
egy lélek legbensőbb ügyeinek bírája legyen? Valószínű, hogy az esetek több
ségében pillanatnyilag mindig őszinte volt, akár a rossznak adta oda magát,
akár a jónak; s éppen Itt lehetett valami a tehetsége moráljában, valami
hiány, vagy könnyelműség, ami aztán költészetének a fajsúlyában bosszulta
meg magát: abban, hogy nem tudott, egyre kevésbé tudott "föltöltődni", él
ményvilága egyre kopárodott, hangja egyre egyszínűbbé vált, s lírája mind-
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inkább elvértelenedett. De lehet, hogy ez a veszély eleve benne rejlik az efaj
ta impresszionizmusban.

A költészet határait kétségkívül rnessze kitágította a zene felé. Muzikálís
eszközökkel addig alig-alig megközelített hangulatokat és benyomásokat tu
dott visszaadni - mert nem a szavak jelentésével, gondolati tartalmával igye
kezett kifejezni, hanem hangulatával és hanghatásával. Mindebben az impresz
szionizmusban messzi francia hagyományok éledtek föl új változatban: egy
egy ilyen kis Verlaine-vers mintha csak egy-egy Couperin-darab modern vissz
hangja volna.

Ez az impresszionista muzikalitása keltette Európa-szerte a legnagyobb
hatást. Nálunk is. Vannak költeményei, melyek költészetünk szervesen saját
kincsévé lettek egy-egy jól eltalált fordításban. Igy Babitséban például a
Clymene-hez ("Rejtelmes régi táncok, - szövegtelen románcok") vagy a Nagy
fekete éj, és Tóth Arpádéban az Úszi chanson. Ez zseniális találatok és majd
nem dadogó ügyétlenségek varázsos vegyülete. Az eredeti vers egyetlen ak
kord, melynek hangulatát könnyen fölidézhetik más, nem tökéletesen azonosan
leütött akkordok is. Tóth Arpád fordítása nem teljesen formahű, a strófák
harmadik és hatodik sorában elnyel egy-egy szótagot; a második szakaszt az
eredetihez képest túl dekadensre formálja, és a strófa két íze közt kínos át
vonással törli el a nyugvópontot. a harmadik szakasz harmadik sorában, s rá
adásul nyomatékos rímben, az iktelen ige ikes használata meghatóan ügyefo
gyott; az egész mégis felejthetetlen. Talán mert Verlaine-en keresztül Tóth
Árpád egy jellegzetes lelki gesztusát örökíti meg, s egy sóhajnyi kis dalba tö
mörítve a rendeltetésszerű elesettségnek, elhagyatottságnak azt az élményét,
amely a Hajnali szerenádnak, Tóth Arpád első verseskötetének egyik alap
hangja és alapélménye.

A verset, többek között, Szabó Lőrinc is lefordította (a jegyzetekben ol
vasható), ő formahíven, .és bizonyos szempontból mégis kevésbé hűen. Az ere
detiben az egész vers alaptónusát megadja a már első sorát melankólikus meg
adással a végtelenbe oldó nazális hang, Debussy-tónusa ("les sanglots longs")
s a folyékony l hangok olvadékonvan ömlő muzsíkája, Ezt Tóth Arpád mes
terien eltalálta a zsong szóval, meg az eredeti l-jeinek hatását megközelítő ol
vatag mássalhangzó-zenéjével (ősz húrja zsong); Szabó Lőrinc viszont elej ti ,
s az ő intonálása teljességgel híjával van az említett debussys csengésnek:
"Zokog, zokog - az ősz kopott - hegedűie". O kopárabb, keményebb; azt le
hetne mondani: Tóth Arpád megadja magát a sorsnak, Szabó Lőrinc lá'zad
ellene. Verlaine-élményükben egyéniségük különbsége tükröződik.

Ezek a közismert, híres, minden versolvasóban ott zsongó Verlaine-versek
mind megtalálhatók a kötetben. Száz költemény van benne, tizenkét fordító
tolmácsolásában. A legtöbb természetesen két legigazabb Verlaine-fordítónk,
Szabó Lőrinc és Kálnoky László munkája; s így aztán a gyűjteménynek nagy
jában egységes hangja van (ami, sajnos, nem minden hasonló antológíáról

, mondható el).
***

Sükösd Míhály fiatalabb esszéistáink között egyike a legképzettebbeknek;
az Ölomketrec azt mutatia, hogy elbeszélőnek is figyelemre méltó, A kis híján
kétszáz lapos kötetben négy novella van; köztük a negyedik, a címadó kelti
a legvegyesebb érzést az olvasóban. Különös, karikaturisztikus-szatirikus áb
rázolása még akkor sem győz meg eléggé, ha értjük - vagy érteni véljük - az
író szándékát: torzult figurákat torzítva rajzolni, egy "ólomketrec" valószerűt

len valóságában, s megmutatni panoptikumi beállításban egy emberi bábszín
ház figuráit, amint a történelem rángatására groteszk pojácatáncukat járják.
De mintha a bábok kifaragása, maszkírozása nem sikerült volna eléggé, s a
szatíra hol innét maradna a kellő mértéken, hol meg túlcsapna rajta.

A másik három novellából a legjobb alighanem az első és legterjedelme
sebb: A hetedik pecsét. Hőse egy orvos, aki "nem akar kikapcsolódni, csak
éppen vállalni sem akarja a részét": küzd is a maga humanista médján a
fasizmus ellen, meg félelmében cserben is hagyja azt a közösséget. amelybe
küzdeni beáll. "Azt hitted - gondolja börtönében -, egyensúlyozhatsz a sza
kadék felett, mint valami kötéltáncos. A félelem volt a köteled, meg a gyáva-
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ságod. Vékony kötél volt és hitvány anyagból való, és persze hogy lebuktáf
róla." S később így foglalja össze útját: "Mindig úgy akartam élni, hogy sen
kinek ne legyen baja velem, és nekem se legyen senkivel. De egy idő után
nem ment, és azt hiszem, tulajdonképpen sosem volt ez így. Mert mindíg tör
tént velem valami, és a sok történésből aztán valami egész kerekedett. És az
emberek, akikkel találkoztam, nem tűntek el, hanem mellettem voltak, amikor
valami fontos történt velem. Rajtam hagyták a kezük nyomát, mint valami
pecsétet, és olyankor mindíg meg kellett tanulnom valamit. Válaszolnom kel
lett, és én igyekeztem jól válaszolni, és így kerültem ide. Ennyi az egész."

Mindez a kissé lazán - s egy félhalálra vert fogoly állapotában joggal
lazán - fogalmazott "tanulság" egy rost, egy élet summája volna, s a törté
net igazolja is, csak nem elég művészien egyértelmű világossággal. A hős alak
ja talán nem elég markáns, még akkor sem, ha tudjuk, hogy éppen az a baja,
hogy nem elég markáns a jelleme. Nem az ő minőségében van a hiba, hanem
- úgy érezzük - az ábrázolás céltudatos ökonómiájában, s talán abban, hogy
a novellának egy belső vonala helyett két vonala volna; valahogyan két ge
rinccel született, s egyik a másikat zavarja a kifejlődésben. "Adva van" a hu
manista orvos problémája, úgy, ahogyan az iménti idézetek összefoglalják, s
egyáltalán a jóakaratú magányos humanizmus meg a szarvezett mozgalrni
harc viszonyának a problémája; és adva van egy másik, született fasiszta SZ<l

dístáé, aki diákkorában följelenti a társát és később, jelleme logikus követ
Irezetességével, hóhérlegény lesz és börtönben kínozza ugyanazt a társát. A
kettőnek az egybeszerkesztese még nem elég tökéletes; s lehet, hogy így együtt
ez a két probléma sok is egy elbeszélésnek, vagy kisregénynek ; nagyobb kere
tek kellenének neki, részletesebb ábrázolás ahhoz, hogy életszerűbben has
son, és kevésbé az élet egy nagy erkölcsi és társadalmi fontosságú prepara
tumának, de mégiscsak preparátumának.

S lényegében ezt a kifogást hozhatjuk föl a másik két novella, A kisfiú és
az orvos, meg a Vallomás ellen is. Mintha az íróban nem lett volna kellő vi
lágossággal ki tisztázva a vonaluk, mielőtt nekiült megírásuknak; vagy mintha
írás közben engedne az elbeszélés medrét kí-kitágító mozzanatoknak. Mind
egyikben úgy érezzük, hogy helyenkint egy kicsit több van a kelleténél, he
lyenkint azonban, ott, ahol élesebben kellene exponálni, talán valamicskével
kevesebb.

De az Ölomketrec első kötet; igazságtalanság volna írójával szemben, ha
műfajának olyan gyakorlatát kérnénk számon rajta, aminőre csak novellák
bosszú sorával lehet szert tenni. S az is természetes, hogy az író szeme egye
lőre inkább keresi a kirívót, az éles színeket; ahhoz is nagy gyakorlat és ta
pasztalat kell - nem utolsósorban élettapasztalat -, hogy fölfedezzük Csehov
és Mansf'iel'd igazságát: hogya legszebb és legváltozatosabb színek egyike 
a szürke,

Az Ölomketrec novellátnak fegyelmezett, tárgyíasan puritán stílusa, min
denféle stílromantika kerülése, s az, hogya szavak sosem leplezik el az író
figyelő szeme elől a dolgot: - ez egyik legkomolyabb igérete a jövőre ennek
a kötetnek, mely igényességével is, erényeivel is új elbeszélőink legkomolyabb
jai közé emeli szerzőjét. (*)

SZ!NHAZI ORJARAT: L u c i a S t u r d z a B u l a n d r a. A román szín
játszás nak még a miénknél is kissé későbbi kialakulását a hatványozott nehéz
ségek okozták. Széchenyi István már lerakta a Magyar Tudományos Akadémia
alapjait és lázas álmaiban a pesti Duruipartra tervezte a nemzet színházát,
amikor Bukarest, Jassy és a román fejedelemségek még török fennhatóság alatt
álltak. Társadalmi élet nem volt, csak fanaríóta kizsákmányolók, akik görög
létükre annyira hasonultak kenyéradó gazdájuk erkölcseihez, hogy [eieséoiiket;
leányaikat háremszerű elzártságban tartották, férfi és nő között a társadalmi
érintkezés is lehetetlen volt és így természetesen nyilvános szinházi előadások

ról sem lehetett szó. A múlt század huszas éveiben azonban fölszabaditó orosz
csapatok érkeztek Bukarestbe. Puskin a szomszédos Besszarábiát fedezi föl az
irodalom számára, hisz éppen ott állomásozik és a Puskinhoz hasonló veretű

orosz tisztek megjelenése megteremti Bukarestben is azt a szellemi és társasiai-
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mi atmoszférát, amelyben a nemzeti román színjátszás kíalakulhat. A két ro
mán fejedelemség ben fölpezsdül a társadalmi élet, táncmulatságokat rendeznek,
amelyeken már találkozhatik a férfiúi és a női nem s ami eddig csak francia
vagy görög nyelvű magasabbrendű műkedvelés volt - egy korát megelőző

Ralu hercegkisasszony rendeztetett régebben görög nyelvű színielőadásokat 
az végre román nyelven is megvalósulhat. 1816 óta már román nyelvű műked

velői előadásokban is gyönyörködhetik az a néhány kivételes ember, aki ehhez
a csemegéhez hozzájuthat és az ozmán hatalom alól való fölszabadulás után
',negindul a vitalitását egY1'e pezsgő bb szellemi élettel dokumentáló román
nemzeti színjátszás is.

Aristias Konstantin, aki valaha Ralú hercegkisasszony görög műkedvelői

nek vezetője volt, Campineanu és Heliade társaságában megalakitja Bukarest
ben a Filha7'móniai Társaságo t s ezzel párhuzamosan az első színiiskolát. Szín
ti!rsulatuk 1834 és 1836 között főként divatos francia és német darabok for
ditásait játszotta, de még ezek az idegenből áthozott darabok is sértették egye
sek politikai érzékenységét. A színtársulat főleg politikai okokbóloszli1c föl.
S mintahogyan nálunk Erdély és MagYa7'o7'szág nagy vészek idején egymásnak
adta át a kl.lJturális haladás stafétabotját, Romániában aHavasalföldrőlMol
ilonúba menekiil a román szellemi élet lángja: Asachi 1836-ban megalakítja
a moldvaí Filharmóniai és Drámai [Conze1'vatóriumot, azaz a nemzeti szellemet
lehelő román színházat. Megküzdenek ők is minden ellenerővel, közben ro
mán Kisfaltwy Károlyok, Szígligetiek születnek Kogalniceanu és Alexandri
néven és 1846-ban már megvalósul Bukarestben Golescu álma: a román Nem
;,eti Színház.

A súly alatt növő pálma nagyszerű példáját adja tehát a román nemzeti
kuliura színházi vonalon is. Évtizedek alatt évszázadok kényszerült mulasz
tásait hozza be és ezt a kezdeti sebességet később is tartani tudja. Mindezt
a::ért ismételjük itt a szomszédnépekkel nem eléggé ismerős magyar olvasó
közönségnek, mert megvalósult egy bukaresti és egy budapesti színház köl
csönös vendégjátéka a két s.wmszéd fővárosban és végre minden maauar szin
házlátogató megismerkedhetett ennek az elementárisan gyors és elsodróerejű

fejlődésnek gyümölcseivel. A vendégszereplő színház, mint tudjuk, a bukaresti
Teatrul Munieipal volt, a főattrakció pedig a színház 87 éves igazgatón6je és
sztá.rja, Lucia Sturtiza Bulatuira, akinek szellemi erejére az is jellemző, hogy
nemcsa k: közel hét évtizede ágál a színpadon, hanem mert talált egy francia
vigjátékot, amelynek százhat éves asszonyafőszereplője, azt sebtiben le is
fordította magának. Sarah Bernhardt társszerzőkkel, - sőt néha egymaga is 
darabokat írt önmagának és szinházat igazgatott, Jászai Mari sem rettent
nissza attól, hogy Jbsent fordítson repertoárja számára. Sarah Bernhardt kö
zel hetvenévesen, leamputált lába helyett falábbal a reichstadti ifjú herceg
szcrepét játszotta a L'aiglon-ban és igazi Sasfiók tudott lenni akkor is, tö
roitszárnnni kírálYfi, ki lassan leheli ki lelkét, mert ezt a mesteri léqzéstechra
ka. is így kívánja. meg. Va.nnak természeti, vitalitás ban verhetetlen művészi és
s.zinpadi csodák és Lucia Sturdza Bulandra ezek közé tartozik. Az egész ed
dígi román színjátszásnalc több mint a felerészét végigágálta s rajta tudjuk
legjobban lemérni azt a hatalmas utat, amit a román nemzeti színjátszás 1834
től vagy 1846-tól megtett.

Jean Sarment ..Mamouret" című darabja nem valami kivételes remekmű,

inkább kitűnő színpa.di ötlet.:Egy százhatéves dédnagymama ifjúkorában ja
cirkuszi bilincstörőbe volt szerelmes, de kispolgári családja petsze megaka
dályozta házasságukat. S most e dédmama dédunokájába ugyanennek a bilincs
törőnek az unokája szeret bele a francia kisvárosban, ahol a család még job
ban előretört, mert nemcsak a vendéglő, hanem a polgármesteri szék, a gyógy
szertár is az övék, magas katonai rangot viselő családtag is van és a kispol
gáriság persze hatványaira nőtt közöttük. De a rebellis-Ielktí dédmama most a
fiatalok oldalára áll, s miután az egész városka őt ünnepli, kiravaszkodja,
hogy déduno.kája a s:wrelmeséé lehessen. Nagyszerű fricska ez a polgári tár
sadalomnak, kitűnő miliőrajzra ad alkalmat és számtalan szereplőjénél fogva
a román szinjátszás nagy .vizsgájának is nézhettük. De nem méltathatunk eny
11 'Ji kitűnő színészt egyenként. A fiatalok, fiatalabbak és még fiatalabbak át
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kell adják a helyet igazgatónőjüknek, a nyolcvanhétéves Lucia Sturdza Bu
landrának, aki az egész XX. századbeli román szinházi élet rögös útját végig
játszotta, de már a múlt században is taposni kezdte az utat annak beteljese
dése felé. És hozott is valamit a mult századi Párizs nagy tragikáinak ízéból, a
szalon-társalgás mesternőinek nagyszerű páthoszából, előkelóségéből, rezervált
ságából. Micsoda szinpadi remeklése, amint bemutatja nekünk aszázhatéves
dédmamát. Sétára indul alig kilencven éves kisérőnőjével, megpillantja haj
dani szerelmesének unokáját, körültipegi, leméri, távolodik tőle, majd ismét
visszatér. Csadálatos szinészi ösztönnel érezteti a nyolcvanhétéves asszony,
hogy önmagánál közel húsz évvel idősebb valakit játszik. Tipegése öreges mű

tipegés, egy teste minden porcikáján uralkodó nagy diva komédiázása: "eddig
szürkén teltek el napjaim, beléőrlődtem a hétköznapok unalmába ! itt tipe
gek ezen a jelképes sétatéren. De ime most szemembe ötlött valami érdekes
és fokról-fokra visszafiatalodom." Meghiteltette előttünk a színpadi alakot, a
százhat éves asszonyt s most már szabadjára eresztheti nyolcvanhétéves korára
is megőrzött temperamentumát, kezébe ragadhatja a család és a dédunoka
sorsának irányítását, összehozhatja a fiatalokat, miután az ablakon át bemászó
cirkuszi Romeo az ő szobájába téved és egy hatalmas színpadi dialógusban tá
rul ki előttünk, hogy a fiatal férfi méltó ennek a kisvárosi leánykának elvé
telére. Színpadí bravur, mondhatnánk Az is. És a színjátszás magasiskolája
is. Körülötte nemcsak szerep szerint, de valódi életkorban is a román színját
szás három-négy generációja mutatkozik be és teszi le a vizsgát. Ha behuny
juk a szemünket, ha csak a román nyelv megejtő muzsikáját hallgatjuk, azt
hinnők egy-egy percre: párizsi színházban vagyunk. Szinpadi kulturájuk ma
gasrendűsége épp olyan torkonragadóan meglepetésszerű, mint mikor román
vendégszereplővel láttunk magyar Tosca-előadást a nagyszerű Grozavescu Ca
vara.dossijával, vagy ha az Ő Carmenjüket, Mimijüket, torreádorukat hallhat
tuk Vérükben, elemükben van a színjátszás s ezt még az operaelőadások szok-
ványos nehézkesséqe sem írthatja ki belőlük. .

(Jdvözöljük Lucia Sturdza Bulandrát, aki egész társulatával meg tudta
mutatni, hogy a népek közötti közeledésnek, megismerkedésnek és összebarát
kozásnak eme sok fáradsággal járó vándorútjai cseppet sem anaradruik hiva
talos megnyilvánulások, hanem valóban az emberí szívekbe írnak be olyan
rejt jeleket, amíről későbben is megismerjük és barátokként üdvözölhetjűk

egymást. (Possonyí László)

KÉPZűMŰVÉSZET.Fényes Adolf-emlékkiállítás a Nemzeti Galériában. A
kiváló magyar mester emlékkiállftása, amelyet Oelmacher Anna, a Galéria he
lyettes főigazgatója és N. Pénzes Éva rendezett, az 1960-as esztendő egyik leg
jelentősebb képzőművészeti eseménye. A kecskeméti születésű Fényes Adolf
(1867-1945) "az Alföld tájának és dolgos népének nagy festője" volt, mint
ahogyan ez a szülőházára helyezett emléktáblán áll. Munkássága első időszaká

ban a paraszti élet keserűségének feltárására késztette emberi igazságérzete
és művészí felelősségtudata. Képein nem a népszínművek elégedett és boldog
parasztjaival találkozunk, hanem a valódi falvak és valódi tanyák valódi né
pével. Később palettaja derősebbé vált, ebből az időből valók szolnoki, váci,
szentendrei, tabáni tájképei és utcarészletei, a dekoratív enteriörök és a több
nyire felülnézetben ábrázolt csendéletek. A 20-as és 30-as években festi Fé
nyes az ún. újromantikus képeit, amelyek Gulácsy Lajos mesevílágával mu
tatnak bizonyos közösséget. Fantasztikus, sosemvolt városok, csodálatos szík
lavárak, álomból szőtt fejedelmi udvarok, lesben álló, köpönyeges összeeskü
vők e képeinek tárgyai. "Művészete most csupa mese, csupa játék" - írta
Lyka Károly a művész effajta alkotásairól. A régebbi s a mai kritikusok egy
része is hanyatlásként. visszaesesként értékelte Fényes romantikus kornpo
zicióit. Egy 1921-ben írott könyvben ezeket olvashatjuk: "Pedig ha valaki, hát
Fényes Adolf az, akinek nem lehet hivatása, hogy elforduljon az élettől, az
élet gyalázatosságától. Fényes Adolfhoz az illik, az az ő küldetése, hogy meg
mutassa a világnak a tükörképét". (Lehel Ferenc: A romantikától az expresz
szióig.) Fényes azonban nem futamodott meg küldetése elől, megmutatta az
életet, s tükröt tartott a világ elé. De hogy művészete a közvetlen társadalmi.

694



problematikán kívül egyebet ne tartalmazzon, ezt nem vállalhatta. Romantikus
látomásai nem szorulnak jóindulatú elnézésre, hiszen - mint Benedek Mar
cell írta egy E. T. A. Hoffmannról szóló tanulmányában - "az emberi lélek
ben élő és kifejezést kereső romantika nem kezdődött és nem végződött so
ha ..."

Külön teremben helyezték el Fényes vallásos tárgyú munkáit. A művész

- írta róla Bernáth Aurél, aki jól ismerte őt - "legmélyebb valójában egy
riadt istenfélő volt." Sok képén festette meg az Otestamentum jeleneteit (Mó
zes vizet fakaszt a sziklából, A zsidók harca az amalekitákkal, Rebeka a kút
nál, Babylon vizeinél, Noé bárkája, Józsefet eladják testvérei, stb.) és Krisztus
életének és vértanúságának az evangéliumok által elbeszélt eseményeit: "Bet-

• lehemi csillag", "Három királyok", "Golgotha" (több változatban), "Levétel a
keresztről". "A pásztorok imádása" c. képen Tisza-menti tájat látunk, a hát
térben alföldi zsupptetős vályogházakkal. Ebbe a magyar népi környezetbe
helyezi bele a művész a szabadban, zöld tísztáson, fehér vászonlepedőri fekvő

kis Jézust, aki körül Mária, Szent József és a térdeplő pásztorok helyezkednek
el. Itt jegyezzük meg, hogy Fényes lényegében több vallásos tárgyú képet fes
tett, mint arnennyi a kiállításon szerepel, a "Kiűzetés a Paradicsomból", az
"Abrahám és az angyalok", "A tékozló fiú megtérése", a "Mózest megtalálíák",
az "Assziszi Szent Ferenc" és egyéb alkotásai részben megsemmisültek, rész
ben lappanganak.

Beszámolónk hiányos lenne, ha megfeledkeznénk a mesteri portrékról (a
mecénás báró Kohner, a jóbarát Illés Tóni és Vedres szobrász arcmása). A
szép kiállítású katalógus sokkal kevesebb művet tartalmaz, mint amennyi a
falakon látható. Sajnálatos hiányosság ez, hiszen "a kiállítás elmúlik, az írás
megmarad", s egy újabb, távolabbi időben megrendezendő Fényes-kiállítás
anyagát gondosabban összeállított katalógus segítségével könnyebb lenne ösz
szegyűjteni.

Kernstok Károly és a "Nyolcak". Húsz esztendővel ezelőtt, 1940 nyarán
halt meg Kernstok Károly Iestőművész. 1873-ban született Budapesten, tanul
mányait Hollósynál Münchenben, majd Párizsban, végül Benezur mesterisko
lájában végezte. Az 1890-es években népi életképeket festett (Incselkedők, Szil
vaszedők), erőteljes társadalombírálattól áthatott művei (Hajóvontatók, Agitá
tor a gyári kantínban), a munkásság sorsát, eszmelődését fejezték ki. A mű

vész a század első évtizedében Párizsba került, ahol megismerkedett az új
művészeti törekvésekkel. Egy-hotelben lakott Adyval, találkozott Verlaine-nel
is. A Stein-testvérek nevezetes otthonában Kernstok megismerkedett a négy
évvel idősebb Matisse-szal és a nála nyolc évvel fiatalabb Picassóval. A
Steinek - Leo, Sarah, Michael és Gertrude - vagyonos, finomízlésű és mű

velt amerikaiak voltak, akik Párizsban megtélepedve az új művészeket ma
guk köré gyűjtötték és műveiket vásárolták. Közülük Gertrude Stein később

neves írónő lett, a modern nyugati irodalom egyik legnagyobb hatású alakja,
akinek írásai művészettörténetí szempontból is igen érdekesek. Steinéknél és
Matisse műtermében sok magyar fordult meg, Kernstokon kívül Perlrótt
Csaba Vilmos, Hatvany Ferenc (festő és rnűgyűjtő, Hatvany Lajos bátyja),
Nagy Endre, a kabaréigazgató, Czóbel Béla, Bornemisza Géza, Berény Róbert,
Ferenczy Béni és mások. Erdekes lenne egyszer a nagy francia mester, Matisse
magyar kapcsolatait kikutatní és feldolgozni, egy ilyen tanulmánya sokévszá
zados francia-magyar szellemi kapcsolatoknak egy nem jelentéktelen láncsze
méről adna tisztább képet.

A század elejének mozgalrnas, vibráló, színes kulturálís életű Párizsa
Kernstokot is, társait.is sok nagy élménnyel és ösztönzessel ajándékosta meg.
Hazatérése után megbátorodva a művészi kifejezés új útjaira lépett. Üjabb,
erősen rajzos képein megnyújtott alakok láthatók. E stiIizáció ihletői az an
tik görög vázaképek, az akkori általános Greco-rajongás és az új francia fes
tők hatása. Tevékenységének legmaradandóbb, máig is friss és hervadatlan
korszaka ez a néhány esztendő, amely az 1910 körüli évekre esik. Ekkor szü
letnek legszebb rajzai is: fiatal férfiak és nők aktjai, ágaskodó és száguldó
lovak, ősvadászok.

Ötven esztendővel ezelőtt - 1910-ben - alakította meg Kernstok a "Nyol-
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cak" művészcsoportot. Az· együttes nem állott ugyan fenn sokáig, fellépésük
mégis igen nagy jelentőségű, szerepüket talán a "Nyugat" c. folyóiratéhoz le
hetne hasonlítani. (Kernstoknak cikkei és rajzai is jelentek meg a Nyugatban,
s a folyóirat a Nyolcak tagjaival gyakran foglalkozott képzőművészeti krítí
káiban.) Cézanne korszakos művészetének tisztelete volt az összetartó kapocs
a Nyolcak művészeí (Karnstok, Czóbel, Márffy, Pór, Berény, Tihanyi, Orbán
és Czigány) között. A sok támadás és gúny sem térítette el őket törekvéseíktöí.
Nemcsak művészetükben, de politikai meggyőződésükben is haladóak voltak.
ezért a Nyolcak legtöbbje az 1918/19-es időkben a művészeti életben vezető

szerepet játszott. (Errőlrészletesen szól Körner Éva "Künstler der Ungari
schen Riiterepublik"c. tanulmányában, Bp., 1959.) Különös, hogya Nyolcak
tagjait kitűnő szerzők is pontatlanul tartják számon. A velük egy baráti körbe
tartozó Bölöni György egyik, 1938-ban írott tanulmányában Czóbelt kifelejtette
d művészek közül, s helyette Férnes-Beck szobrászt vélte a csoport tagjának.
(Bölöni: Magyarság, emberség c. kötete, 416. old.) Nagy Zoltán 1941-ben írott
könyvében viszont Uitzot sorolja be a Nyolcak Iközé, Orbán Dezső rovására.
Ugyanezt a téves felsorolást találjuk az 1959. évi XIX. és XX. századi magyar
rajz- és akvarellkiállítás katalógusának Oelmacher Anna által írt előszavában.

A "Nyolcak" fontossága, s nem szőrszálhasogatás az oka, ha az említett pon
tatlanságokat szóvátesszük. A Nyolcak stílustörekvései a fiatalabb nemzedék
sok kitűnő tagjára (Krnetty, Uitz Béla, Nemes-Lampérth, Gadányi) jelentős

hatást gyakoroltak, s működésük bizonyára elősegítette a képzőművészeti köz
izlés pallérozottabbá válását.

Kernstok 1918-ban Károlyi Mihály kormányának kultuszminisztere, Kunfi
Zsigmond mellett művészeti előadói tisztséget viselt, majd a Tanácsköztársaság
alatt a nyergesújfalusi szabadiskolának lett a vezetője. (Tanítványai közé tar
tozott Derkovits Gyula is.) A forradalmak bukása után Kernstok börtönbe ke
rült, majd kiszabadulása után emigrációba vonult. A 20-as évek közepen tért
haza, élete utolsó éveiben egészségi állapota egyre romlott, a1kotóereje is el
bágyadt.

Művei között jónéhány biblikus tárgyú alkotás akad. A "Krisztus és az
emmauszi ifjak" fiatalkori mű, a Keresztelő Szent Jánost 1909-ben festette.
Az emigrációs évekből való a művész komor lelkivilágát kifejező, két válto
zatban is megfestett Utolsó vacsora. Adám és Éva alakjából is kétszer formált
kompoztciót, 1923-ban és 1935-ben. A kései alkotások .közül való a Szent Antal
megkísértetése és a hatalmas méretű (2 m x 3 m-es) Sírbatétel, amelynek váz
latai is igen szépek.

Kernstokot, a "Nyolcak" vezető mesterét felidéző soraink végére idekí
vánkozik egyik régebbi méltatójának értékelése: "Megajándékozott bennünket
néhány olyan alkotással, rnelyet szépségük, emberi mélységük, benső áhítatuk
művészetünk legigazibb értékei közé sorol." (Dévényi Iván)

Régi orosz ikonok Magyarországon. Hatszáz évvel ezelőtt született Andrej
Rubljov, a leghíresebb orosz ikonfestő. Az ikonfestészet: biblikus történetek és
személyíségek viasszal való megörökítése, egyiptomi eredetű. Bizánci közve
títéssel vált a pravoszláv világ jellegzetes művészetévé. Az emlékezetes évfor
duló alkalmából kiállítás nyilt a Kulturális Kapcsolatok Intézetének Dorottya
utcai termében. A kiállítás felöleli Rubljov és más orosz hírességek javarrrun
káinak Moszkvából kölcsönkapott reprodukcióit, valamint magyar gyűjtők vá
logatott, eredeti ikonjait. Az orosz ikonfestészet a középkorban virágzott, ami
kor az egész szellemi életre az egyház nyomta rá a bélyegét, és a művészek

is' többnyire csak vallási keretben fejeztek ki gondolataikat és érzéseiket. Egy
aránt jellemezte ez a Nyugat és a Kelet művészetét, szcmbeszökő azonban a
felfogásbeli és vérrnérsékletí .különbség a kétféle művészí ábrázolás között.
Mintha a keleti vallási élmény, ámbár kötöttebb, zártabb, szígorúbb formákban
nyilatkozott meg, sok tekintetben őszintébbnek, sugalmazóbbnak, varázslato
s.abbnak, naivabbnak mutatkoznék. Ezt érezzük például azon a magyar kéz
ben őrzött Bogoradica-Hstenanya) képen is, amelyről a szemek érzékfölötti
ragyogása, a gyönyörű száj végtelen szomorúsága s a belső meg a külső kö
zött áthidaló finom orr a maguk utánozhatatlan kifejezésével szavaknál és
értekezéseknél meggyőzőbben beszélnek erről. (Haits Géza)
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ZENEI JEGYZETEK. (Wei n e r L e ó h a l á l á r a.) Váratlanul ment el.
Még búcsúzni sem volt idő. Tegnap még ünnepeltük a Zeneakadémián, 75. szü
letésnapjára rendezett díszhangversenyen s ma az újságak fekete betűi dobják
felénk a szomorú valóságot: "Meghalt Weiner Leó". Meghalt, mielőtt mindent
befejezhetett volna; meghalt mielőtt mindent elmesélt, elmondott volna. Fájó
üresség maradt nyomában és rengeteg szép emlék. De ez már zenetörténet.

Ostrom után március 27-én rendeztek először hangversenyt Budapesten.
Hazánk nyugati végein még "vastag ágyúszó gurult akkor a 'hegytetőkön", itt
a fővárosban azonban már megindult az élet. S egyik első megnyilvánulásaként
c Zeneakadémián megszólalt Bach C-dur toccata és fuga c. szerzeménye 
Weiner Leó átiratában.

S azóta is mennyi de mennyi szép pillanat! Mennyi jellemző apróság, ked
res anekdota! És érdekes, a Weiner Leóról forgó történeteknek mégis mindig
ugyanaz ct csattanójuk: hogy szeretőszívű, megértő ember volt, méltó párja
két na.gy kortársának, Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak.

Igaz, zenéje nem olyan népszerű mint emezeké. Talán, mert sok a roman
tikus vonása, vagy azért, mert itt-ott túlontúl virtuóz megoldással képeszti el
h[Jllgatóit? Nem tudni. Mégis bizonyos, hogy tündéri Divertimentója, Csongor
{'C' Tünde c. szvitje, zenekarra és zongorára írt Concertinoja, Toldija és szám
tclan. egyéb alkotása a világ modern zenetermésének legértékesebb darabjai
l:özé tartozik.

Ha valakiről, hát róla el lehet mondani, hogy emléke köztünk marad, ve
li'7Lk él tOl,ább. Mert ha kedves, szemüveges arca el is tűnt közülünk, a keze
nyoma, zenéje, itt maradt. S valahányszor az ő muzsikáját hallgatjuk, mindig
<J maga is szembenéz velünk. Mert Weiner Leó is - zenetörténet.

(K á r o l y i - k e r t i h a n g ver s e n y e k.) Sajnos, egészen röviden szól
natutik: róluk. Két-három évvel ezelőtt eseménynek számított itt mindegyik
hCI7lgverseny. Az idén azonban négy-öt estere még megtelt ugyan a kert, de
legtöbbször félig üresen maradt. Oka lehetett a kedvezőtlen időjárás is, s talán
az is, hogy kevés volt a vendégművész. Igaz, Boris Hajkin, Lamberto Gardelli,
Ruggiero Ricci, Pierre Dervaux és Robert Satanowski nagyon jó benyomást
hagyott maga után, de ugyanilyen szivesen tapsoltunk volna a szovjet Gilelsz
J1,'!k, Ríchternek, Igor és David Ojsztrahnak, a lengyel Ekiernek, a román
Georqcscuruik: és a többieknek is. Szemben azzal a kívánalommal, hogy lehető

s~g szerint egy vagy két stíluskört képviseljenek a darabok, az idén olykO?'
.;:!gy stiluskorszakot is felfedezhettünk egyazon hangversenyen. Volt már sok- .
Ici! jobb is - valahogy ézzel az érzéssel gondolunk vissza a Károlyi-kert idei
ú'adjára.

(S t ct b a t M c t e r - a z e n é b e n.) Az idén ünnepelte a zenei világ
G. B. Perqolesi születésének 250. évfordulóját. A maga idejében egyike volt az
olasz zeneiség legjelentősebb alakjainak s az egyházzene terén is legkiválóbb
alkotóinak. Tolla alól került ki a zeneirodalomnak talán legszebb Stabat Ma
teTe. Szolgálja az ő emlékezetét e pár sor, melyben a Stabat Mater történeté
röl szólunk.

A megrázóan szép 'himnusz-szöveg a 14. század közepén készült, a zsoltár
i:öltészet mdsodik nagy fellendülésének idején. Ez volt az az időszak, amikor
e középkor embere megtanulta már értékelni a teremtett világ harmóníáját s
ennek csodálatos rendezettsége még inkább ráébresztette a természetfeletti vi
lúg hatalmára és erejére. Ez az újfajta lelki kitárulkozás már maga mögött
t<idhatta az egyházdoktorok disputáit, a pazar Kelet sokszínű látványát és ígé
Fyelte a fantázia egyre szabadabb kifejlődését. Mindez mérsékelte az emberek
;o.rtózkodó befeléiordulását: intenzivebbé tette a közösségi érzést s - megújí
iO!t értelemben - feltámasztotta a görög mondást, hogy "milyen szép is em
!'ernek lenni, ha az ember igazán ember". A középkor másképp értékelte az
I'T1beiség fogalmát, mint a félpogány görögség. Számára. az lett az igazi ember,
(! ;:i helyesen tudott belehelyezkedni az evilágiság és túlvilág harmóniájába s
e:lbeTi szemmel tudta értékelni a túlvilági kapcsolatokat. Ezek után nem is
l.rtiet csodálni, hogy az újfajta himnuszköltészet szakitott elődjének sokszor
száTaz teclógizálásával, sokszínűbb, emberibb s ezért -'- áhítatosabb is lett. A
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Jacopo da Todi által megénekelt Fájdalmas Szűzanya éppen annyira embert
és mégis magasztos alak, mint kortársa, az Omagyar Mária Siralom Szűzanya-
képmása. .

A túlvilág és különösen e korban a Mária iránt érzett lángoló szeretet ál
talában is jellemezte a himnuszköltészetet. Olyan magasfokú izzással és hite
lességgel azonban, mint ahogy Jacopo da Todi énekelte meg a Fájdalmas Szűz

alakját, nagyon kevesen írtak akkoriban. Érthető, hogya trienti zsinat után
(1570) kiadott római missale sequentiái között is szerepel a Stabat Mater, s
az is, hogy az énekes sequentiából hamarosan önálló műfaj lett, melyben u
legnagyobb zeneszerzők fordultak hittel és szeretettel a Szűzanya felé. A mű·

faj sosem vált alkalmi jellegűvé: az egyéni problémáikkal vivódó zeneszerzők

tudatosan fordultak a kereszt alatt álló Fájdalmas Anya felé, hogy szenvedé
seiből erőt meritsenek a maguk számára is. A zeneirodalomban általában há
rom Stabat Matert emlegetnek úgy, mint amelyekben ez az oltalomkereső érzés
a legtökéletesebben megnyilvánul: Perqolesiét, Rossiniét és Dvorzsákét.

Pergolesi huszonöt évet élt összesen (1710-1735), de rövid életművével is
az olasz zenei megújhódás egyik vezéralakja lett. Élete végén sikertelenségein
elkeseredve visszavonult Pozzuoliba, egy ferencrendi kolostorba. Itt komponálta
csodálatos Stabat Materét, két női hangra és vonósokra. Pergolesi operaszerző

volt s ez a műve is sokat megőrzött vígoperai eredményeiből: lendületes tem
póit és táncos lüktetését. Mindez azonban egészen magasfokú, megtisztult har
móniával ötvöződik, mert Pergolesi nem csak megzenésitette, de hitte is a him
nusz záró sokait:

És ha testem meghal, adjad,
hogy lelkem dicsőn fogadja

a pálmás paradicsom!

Még inkább érződik a vígoperai hatás Rossini Stabat Materén. Annyira,
hogy egyes méltatói szerint nem is illik templomba: túl profán alkotás. Pedig
más a helyzet. Rossini is valahogy Haydn szellemében alkotott itt, amikor Is
ten adományával, "mosolygó derűs szivével" dicsérte teremtője Anyját. Az
Inflammatus tétel pedig a végitélet harsonazugásával vallomás is: hiszen a
befejező rész ből már az irgalmas ítéletbe vetett bizalom hangja szól:

S az ítélet napján, kérlek,
Te légy védőm, Szűzanya

- mondja a költő, s a megtisztult harmóniák arra vallanak, hogy Rossini hUr
is a Fájdalmas Anya pártfogásában.

Dvorzsák Stabat Materéről már e lap hasábjain is írtunk. A cseh zene
szerző, aki egész életében a valóság művészi és hiteles ábrázolását akarta meg
valósítani, e művével jutott el a csúcsra. Mert van-e szebb valóság, mint
Krisztus irántunk érzett szeretete, amelyért Dvorzsák is oly buzgón imádkozi';;
az Eja Mater csodálatosan kifejező és megnyugvást hirdető tételében:

Kútja égi szeretetnek,
engedd éreznem sebednek
mérgét, hadd sírjak veled!
E1lgedd, hogy a szívem égjen
Krisztus lsten szerelmében,
S O szeressen engemet!*

(Rónay László)

A HAZASSAGTÖRÉS KA:rOLIKUS SZEMMEL. Nemrégiben kezembe ke
rült a Svájcban, Zürichben megjeleno Elle círnű folyóiratnak júliusi száma.
Ebben a folyóíratban Jean-Jacques Delacroix írása olyan kérdéssel foglalkozik,
amely korunk házassági problémáinak egyik legjelentősebbje. A kérdé!!, amit
felvet, így hangzik: Milyen oknál fogva lesznek hűtlenek a francia asszonyok
férj ükhöz ? Maga az írás több különböző korú és társadalmi osztályhoz tartozó
francia asszonynak a véleményét rnondja el, illetve foglalja össze a fenti kér
désről. Mindjárt meg kell mondani, hogy Delacroix írása semmilyen vonatko-

• Babits Mihály fordításai.
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zásban sem emelkedik a termés-zetes okok és magyarázatok fölé, és ezért nem
is adhat sem komoly és átfogó itéletet, sem pedig gyógyító segítséget.

Érdekes és elgondolkoztató az a statisztika, amelyet az említett folyóirat
a szerző írásával együtt leközöl. Ebben a statisztikában francia asszonyok
mondják el véleményükét több kérdésre, amelyek a házasságtörésekkel kap
csolatosak. A rideg statisztikai számok azonban néhány katolikus szempontból
sem elhanyagolható, és csakis igen komolyan értékelhető szempontra rnutat
nak rá. Így pl. arra a kérdésre, megbocsátható-e, ha egy férjes asszony átme
netileg, helytelen kapcsolatba kerül egy másik férfivel, a megkérdezettek 40
%-a határozottan azt feleli, hogy semmilyen körűlmények között ez meg nem
bocsátható; 18% feleli azt, hogy csak abban az esetben megbocsátható, ha a
férj már nem szeréti feleségét; 9% azt válaszolja, hogy az asszony helytelen
kapcsolata megbocsátható akkor, ha a férj is hasonló helytelen kapcsolatot
tart fenn; 4%-a a megkérdezetteknek félrelépését azzal igyekszik menteni és
magyarázni, hogy ez megbocsátható, ha a férj feleségét gyakran hagyja egye
dül; 12% megbocsáthatónak véli a feleség hűtlenséget, ha a házaséletben nincs
meg a fizikai összhang; 3% egyszerűen azt feleli, megbocsátható a félrelépés,
ha az asszony más valakit szeret; 4% a házastársak egyenlő jogaira hivatkozva
tartja megbocsáthatónak a házasságtörést. A megkérdezettek 6%-'a semmiféle'
választ nem adott.

A statisztikában szereplő más kérdéseknek lényegét így foglalhatj uk ösz
sze: Hogyan kell viselkednie a feleségnek, ha észreveszi, hogy a férje őt meg
csalja? Melyik az a kor a nők szempontjából. amikor egy bekövetkező házas
ságtörés a házasság szempontjából a legszerencsétlenebbnek látszik? És végül
a statisztika felteszi a kérdést, hogyamegkérdezettek lehetségesnek tartják-e,
hogy férjüket megcsalják? És ennél a kérdésnél ismét érdemes számadatokat
is közölni. A megkérdezettek 57%-a azt felelte, nem, egészen biztos vagyok
benne, hogy ez velem sohasem történhet meg; 11% úgy gondolja, hogy nem
fog vele megtörténni, de teljes bizonyossággal állítani nem meri. Csak 7% az,
akivel már megtörtént. és 15% az, aki elképzelhetőnek tartja, hogy ez megtör
ténhet vele.

Úgy gondoljuk, hogy bár a statisztikai kérdések és a rájuk adott felele
tek elsősorban a francia asszonyokat érintik, érdemes elgondolkozní a számo
kon és az adott feleleteken mindazoknak, akik a· házasságot meg nem törhető

pecsétnek, egy életre szóló és fel nem bontható életközösségnek, és míndeze
ken felül, mint katolikusok, Jézus Krisztus által rendelt szeritségnek tartják.

Nem tudjuk, hogy nálunk, ha hasonló statisztikai kutatás lenne, a fel
adott kérdésekre milyen feleletek érkeznének. és a kapott feleletek alapján
milyen számok keletkeznének ? Egyet azonban teljes tárgyilagossággal megál
lapfthatunk, hogy a házastársi hűség a házasság boldogsága, zavartalausága és
folyamatossága szempontjából döntő jelentőséggel bir.

Sokan vannak, akik az ószövetségi törvény keménységével szemben, ahol
a házasságtörő asszonyt megkövezték, szívesen állít ják szembe, az Úr Jézus
megbocsátó és el nem ítélő magatartását (János 8, 1-11). Teszik ezt abban a
tévedésben, míntha az isteni üdvözítő, aki a házasság felbonthatatlanságára
vonatkozóan visszaállftotta az eredeti rendet, magát a házastársi hűtlenséget

nem tartaná a legsúlyosabb eltévelyedések egyikének. Elfelejti, hogy más egy
megtörtént és súlyos bűn erkölcsi értékelése, és más a bűnössel szemben ta
núsított magatartás, különösen akkor, amikor a bűnösben minden törekvés
megvaa arra, hogy bukását és eltévelyedését rendbehozza. A Megváltó maga
tartását csakis így szabad és így lehet helyesen értékelni. O minden bűnnel
szemben elutasítással viselkedett, de sohasem viselkedett elutasítással a hi
báját jóvátenni akaró bűnössel szemben.

A Vigilia júliusi számában megjelent írásom, legalábbis a hozzám érkezett
levelekből és a hozzám intézett kérdésekből erre lehet következtetni, érdeklő

dést váltott ki a házasság problémáival szemben. Ezért látszott szükségesnek,
hogy a házasság létének szempontjából ezt a nagyfontosságú kérdést pozitiv
oldalról vizsgáljuk és az előzők figyelembevételével adjunk olyan szempontokat.
amelyek segítséget nyujthatnak a házastársaknak, a házasságukban felmerülő

válságok tiszta és becsületes megoldásához.
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1. A házasságban felmerülő hűtlenségekre megítélésünk szerint igen sok
esetben az az oka, hogya házastársak kezdettől fogva nem illenek egymáshoz.
Igen sok házasságban komoly problémát okoz, hogy a házastársak szellemi nt
vója és ennek következtében érdeklődési köre nem azonos. Különösen igen sú
lyos válságoknak vetíti elő árnyékát az a tény, ha a férj alacsonyabb szellemi
nívón áll, mint felesége. Nem tagadjuk, hogya hiányosságok pótlása lehetsé
ges, de a tapasztalat azt mutatja, hogy sok esetben, éppen azért, rnert a férj
ben nincs is különösebb törekvés ezeknek a hiányosságoknak a megszüntetó
sére, ez nem következik be.

A szellemi nívókülönbség hozza magával, hogya házastársak azt az időt,

amely munkájuk után rendelkezésükre áll, nem tudják egymással úgy eltöl
tení, hogy az mindkettőjük számára valóban szellemi felüdülést és ennek
nyomán kapcsolatuknak további elmélyülését jelentse. Hány esetben tapasztal
ható, hogya házastársak éppen a szellemi nívókülönbség és az ennek követ
keztében mutatkozó kulturális érdeklődéshiány miatt, nem segítik elő egymás
munkáját, egymás Iejlődését. hanem éppen akadályozzák azt. Ilyen esetekben
következik be, hogya rendelkezésre álló időt is legszívesebben egymás nélkül
töltik el. Nem kell sok fantázia ahhoz, hogy az ilyen házasságoknál előbb vagy
utóbb olyan problémák merülnek fel, amelyek a katolikus erkölcstan szerint sú
lyos eltévelyedést és visszaélést jelentenek a házastársi hűséggel szemben.

2. Nem elhanyagolható szempont a jó házasságnál a házastársak fizikai
egymásrahangoltsága sem. Nagy kár lenne, ha ezt a kérdést nem akarnánk,
vagy nem mernénk őszintén vizsgálat tárgyává tenni. Tudjuk, hogy a kato
likus, de általában a keresztény erkölcstan nem engedi meg, mert nem is en
gedheti meg, az ún. próbaházasságot. vagy a házasság előtti nemi kapcsolatokat.
Ezért sokan azt hiszik, hogy az általunk említett fizikai egymásrahangoltság. a
házasságkötésnél mint "zsákbamacska" jelentkezik. Arride ez nagy tévedés. Ma
már mindjobban kidolgozza a tudománya különböző típusokat és azoknak je
lentkezési formáit.. Akik a házasságot komolyan veszik és akik a házasságba
nem úgy indulnak, hogy azt szerencsejátéknak tekintsék, amin nyerni és vesz
teni egyaránt lehet, azoknak megvan a módjuk arra, hogy olyan házastársat
válasszanak maguknak, akivel a házasságban a szellemi nívó és a kulturális
É-;'deklődés mellett a fizikai egymásrahangoltság is megvan.

Tévedés ne essék, nem vagyunk hívei a hosszú évekre szóló jegyességnek.
D0 nem lehetünk hívei az olyan házasságkötéseknek sem, amelyek alig néhány
hetes ismeretség és a szórakozóhelyeken eltöltött néhány este után jönnek
létre. Alérzelmek és hangulatok soha nem lehetnek egy jó házasság előjelei.
Az egymás megismerése, és mondjuk ki, kiismerése, időt igényel, és ebben az
időszakban nem szabad sem fáradságot, sem az ismeretgyarapításra szánt időt

sajnálni. Nem helytelen, ha a házasságra komolyan készülők önmagukat, tí
pusukat elernezik, és miután tulajdonságaikból kialakult előttük saját jellemük,
annak jó és rossz adottságaival, ugyanígy vizsgálják és értékelik azt is, akive!
elképzelhetőnek tartják, hogy egy életreszóló házasságot kössenek.

3. Szándékosan hagytuk utolsó pontnak a házastársi hűség szempontjából
általunk, katolikusok által nagyjelentőségűnektartott lelki tényezőt. Mindenki
tudja, hogya legkomolyabban induló házasságoknál is felmerülhetnek előre

nem látott problémák és válságok. Olyan házastársak is, akik jól kiismerték
egymást, akik szellemi, fizikai vonatkozásban is harmóniában vannak egy
mással, a házasság folyamán szembekerülhetnek olyan kérdésekkel, amelyek
nek megoldása csakis egy emelkedett lelki fokon lehetséges.

Nagy kísértés a házasságban a megszokottság. Ha ezt a kísértést nem tud
ják a házastársak lelki vonalon átsegíteni az ún. holtponton, akkor nagyon
könnyen bekövetkezhet az ujdonságkeresés, ami magával hozza a házastársi
hűtlenséget. Ugyancsak el nem hanyagolható problémát okozhat egyik vagy
másik házastársnak súlyos és esetleg évekig vagy egészen az élete végéig tartó
betegsége. Ez a probléma sem oldható meg más eszközökkel, mintha az egész
séges házastárs éppen a másik szenvedése idején tud lelkileg fölemelkedni.
megértö és odaadó lenni. Ehhez szükséges az a lelki, erkölcsi beállítottság,
amely a házastársban nem a szenvedélyek kielégítésének tárgyát látja csupán,
hanern azt a másik embert, akihez szabad elhatározással és minden emberileg
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elképzelhető lehetőséget végiggondolva egy életre ihozzákötötte a maga életét.
A belső lelki, erkölcsi tartalom, a dolog természeténél fogva nem jelent

kezhetik egyik napról a másikra, Ennek megszerzése, ápolása és teljes kibontá
sa kemény önnevelő munkát és 'kegyelmi életet igényel. Az igazság teljes elho
mályosítása lenne, ha valaki úgy gondolkozna, hogya modern ember képtelen
megszerezni ezeket az erkölcsi erőket. A modern ember átformálódó élete sem
miképpen sem zárja ki ezt a lehetőséget. Nem szabad egyenlőségjelet tenni a
modern ember és az erkölcseiben megfogyatkozott, szabados ember közé.

A bevezetőben említett statiszti.kának az a számadata. amely szerint a
francia asszonyoknak 57%-08 erősnek érzi magát arra, hogy sohasem lesz hűt

len férjével szemben, ha nem is ad katolikus szempontból minden vonatko
zásban megnyugtatást, mégis arra mutat, hogya házastársi hűség korántsem
tartozik a lehetetlenségek világába. Talán a legjobb befejezés ehhez a rövid
íráshoz, ha azt mondjuk, hogy ezen a téren is, mint olyan sok más vonatkozás
ban, jobb a betegséget körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzni, mint
a már fellépett betegséget .sokszor súlyos, keserű és hosszadalmas kezeléssel
gyógyítani. Ennek pedig erkölcsi vonatkozásban az a feltétele, hogy a jelent
kező legkisebb tüneteket sem szabad figyelmen kívül hagyni, és nem szabad
a házastársaknak önmagukkal szemben sem elnézőnek, sem elbizakodottnak
lenni. Isten kegyelme, a házastársak becsületes őszinte élete és az a törekvés,
hogy rnindig homálymentesen nézhessenek egymás szemébe, megmenti őket

házasságuknak ettől a legszerencsétlenebb és legtöbb veszélyt rejtő hibájától.
(Várkonyi Imre)

vAc vxnos TÖREKVÉSEI A PESTI EGYETEM MEGSZERZÉSÉRE. A
budapesti tudományegyetem alapításának nemrég ünnepelt 325. évfordulójával
kapcsolatban nem lesz érdektelen megvilágítanunk az egyetem történetének
egyik fontos, de kevéssé ismert mozzanatát. Mária Terézia a Pázmány Péter
alapította nagyszombati egyetemet 1777-ben az évtizedek óta üresen álló budai
királyi palotába, fia, II. József császár pedig hét évvel rá, 1784-ben, Pestre
helyezte át és ott a véglegesnek szánt helyiségek elkészültéig a jogászoknak
a piaristák, az orvosoknak a pálosok, a bölcsészeknek pedig a szerviták rend
házában jelölt ki ideiglenes szállást. Az áthelyezés azonban több szempontból
nem bizonyult szerencsésnek. Az ifjúság fegyelme a nagyobb városi környe
zetben szernmelláthatólag meglazult. Kocsmai dorbézolások, zajos utcai bot
rányok, duhajkodások, a közvagyon rongálása. erkölcsi kicsapongások akár
hányszor olyan mérveket öltöttek, hogy a katonaságnak kellett rendet terem
tenie. Sokan a városi élet több szabadosságra csábító hatásában keresték a ma
gyarázatot. (Nb. Pestnek abban az időben húszezernél valamivel kevesebb, Bu
dának valamivel több lakosa volt.) Igy szinte magától kínálkezott a következ
tctés, hogya megrendült fegyelem helyreállításának és megszílárdításának leg
biztosabb eszköze az egyetemnek valamely csendes vidéki városba való áthe
lyezése. A püspökökön kívül számos közéleti és tudományos kiválóság is osz
tozott ebben a felfogásban. Igy Reviczky József, Reviczky Adám kancellár
atyja, egyidőben maga is egyetemi tanár, egy éppen ezidőtájt (1790) megjelent
latin nyelvű munkájában (Introductio ad politicam regni Hungariae) nagy meg
győződéssel bizonygatta, hogy az egyetemet az ország közepéri valamely kisebb
helyre kell áttelepítení, mivelhogy ,,08 múzsák a csendet és nyugalmat sze
retik".

Az áthelyezés puszta lehetőségének felvillantása azon rnelegében élénk
pezsgést indított meg. Az érdekelt városok siettek egymás után bejelenteni
igényüket az egyetemre. Legkorábban (1790 május 25.) Esztergom jelent meg
a szinten; utána Vác (május 27.) és Nagyszombat (szepternber 20.) nyujtották
be folyamodásukat a kancelláriához, illetve a kancellárián át II. Lipót király
hoz. Eger ellenben, noha nagyhírű liceuma révén valamennyi másnál méltóbb
keretéül kínálkozott volna az egyetemnek, ezúttal versenyen kívül maradt. A
versenyzők persze nem fukarkodtak igéretekben. Mindegyik iparkodott túllici
tálni a másikat. Még aránylag Nagyszombat volt' a legszerényebb. Ígérgetés
helyett inkább történeti jogaira és az áthelyezés következtében szenvedett pó
tolhatatlan veszteségeire hivatkozott. Már Esztergom és Vác kevésbé tehette
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ezt. Azaz hogy Esztergom végső menedékként hivatkozhatott Pázmány alapító
levelének arra a kikötésére, hogy abban az esetben, ha az egyetemet bármi
lyen okból elköltöztetnék Nagyszombatból, új helyet csak az esztergomi fő

egyházmegye területén jelölhetnek ki neki.
Míg tehát Esztergomnak. ha mindjárt szalmaszálba is, mégis volt mibe

kapaszkodnia, Vác az égvilágon semminemű jogigényre nem hivatkozhatott.
Talán ez az oka, hogy valamennyi versenytársánál nagyobb igyekezetet fejtett
ki célja elérésére. Mintha lázas munkaternpójával akarta volna megpótolni
jogalapjának hiányosságát. 1794 május 8-án újabb folyamodást nyujtott be
immár Ferenc királyhoz, ezúttal azonban nem a kancellária, hanem az egye
tem útján. Folyarnodványát ki is nyomatta, hogy ország-világ lássa igyekvé
sének méltányosságát. (Előttünk a piarista központi könyvtár példánya fekszik !)
A nemes magisztrátus folyamodványában az áttelepítés minden elképzelhető

eshetőségére kiterjeszkedik. így mindjárt nagy nyomatékkal mutat rá a város
kedvező fekvésére: Pestről egy nap alatt megjárható, s a Vág, a Garam és a
Duna közvetítésével az északi vidék rnínden tájáról aránylag könnyen megkö
zelíthető. Nem kisebb előnye, hogy bőven rendelkezik az egyetem és az if
.júság elhelyezésére szükséges helyiségekkel. Erre a célra három nagy épület
komplexumot ajánlott fel a város: nevezetesen a Migazzí püspök által emelt
monumentális Teréziánumot, a mai fegyház-épületet, mely 1783 óta, a konvik
tusok bezárása óta üresen állott, azután az angolkisasszonyok épületét, mely
1787 óta, az angolkisasszonyok Pestre költöztetése óta szintén lakó nélkül ál
lott, s végül a régi piarista. telket, mivel a piaristák 1785-ben a feloszlatott do
monkosok helyébe voltak kénytelenek telepedni és onnét csak tizenegy év
rnúlva, 1796-ban térhettek vissza otthonukba. Ezeken felül még egy negyedik
épületcsoportot is említ, mely a piarista telekre támaszkodott s mely szintén
tetemes számmal tartalmazott lakásnak is alkalmas helyiségeket.

A felsorolt épülettömbök összesen mintegy kétszáz szobát, illetve szobá
nak is használható helyíséget foglaltak magukban. Ezenfelül mindegyik bőven

el volt látva kűlönféle rnellékhelyíségekkel: konyhákkal, kamrákkal, pincékkel,
gazdasági udvarokkal és nagy kiterjedésű kertekkel. De ez még nem minden. A
magísztrátus a felsorolást ezzel az önérzetes megjegyzéssel zárja el: "Az emlí
tett épületek mindegyike tetszés szerint bővíthető és nagyobbítható." És ha
még ez sein volna elegendő, a város korlátlan terjeszkedési lehetőségeket kí
nál. Mert ime, körülbelül ezer háza közül legalább nyolcszáz olyan állapotban
van, hogy akár emeletet is lehet rájuk húzni. "Aki nem hiszi, próbálja meg !"

Mint lakás dolgában, az ellátás megajánlásában is meglepő bőkezűséget,

helyesebben optimizmust tanúsított a derék magisztrátus. Allítása szerint
ugyanis a várost körülölelő sík területek, különösen Heves és Nógrád megyék,
nemkülönben a Jászság olyan kimeríthetetlen bőségben és olyan :kitűnő minő

ségben ontják az élelmiszereket a váci piacra, hogya tanuló ifjúság rninden
gond nélkül és hozzá "elképesztően olcsó áron" elégítheti ki ilynemű szük
ségleteit.

Az anyagi érdekek mellett a szellemi és lelki igények kielégítésére is gon
dolt a városi tanács. így az egyetem túlnyomóan katolikus jellege rníatt ag
gályoskodó szülők megnyugtatására nem mulasztotta el :kiemelni, hogy a vá
roshoz szervesen hozzátartozó Kisvác nevű külvárosban református templom
is van, amelyet a protestáns vallású ifjak szabadon látogathatnak. Hasonlóan
a szülők gondján akart könnyíteni azzal a ráutalással, hogya város lakóinak
egy negyed része német anyanyelvű s így a magyar fiúknak ott helyben k'í':
nálkozik alkalom a német, sőt esetleg a szlovák nyelvnek elsajátítására is.

Az élelmes váciak azonban nemcsak jó üzletemberek, hanem egyben jó
lélekismerők is voltak: tudván tudták, hogya fiatalokat érdeklik a szórakozásí
lehetőségek is. Ezért valóságos földi paradicsomnak igyekeztek feltüntetni vá
rosukat és még inkább határát. Annyi erdőt, Iigetet, csali tot, cserjést, füzest,
pázsitot és szőlőskcrtet sorolnak fel, amennyi egyidőben talán sohasem létezett
a váci határban. Külön szólnak a Burgundiának nevezett alsóvárosról, füze
seiről, hatalmas fáktól beárnyékolt majorságairól, a hét kápolnáról és rnessze
tájon híres üdítő forrásvizéről, a Cselőtéről, rnelynek svájci tehenészete a ter
mészeti szépségeken túl az ifjúság tejnemű szükségleteinek kielégítésére is ki-
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válcan alkalmas, azután a Naszály lábára támaszkodó gyönyörűséges sejcei,
diósvölgyi és nyulasi erdőkről, a vadregényes fekvésű Migazzí-kastélyról, a
Kálvária-dombról és végül az öreg Naszályról, melyen immár nemcsak ásvány
taní ismereteit gyarapíthatja a nagyreményű ifjúság, hanem az aranybányá
szat titkaiba is beletanulhat. Mindezekhez hozzá kell még számítani a vidék
tiszta levegőjét, egészséges vizét és minden irányból kínálkozó elragadó pa
norámáját. Itt igazán nem fenyegetnek a nagyvárosi élet veszedelmei: az. ál
landó zaj, az ártalmas fényűzés, a testet-lelket megnyomorító kicsapongás és
az oktalan pazarlás. Ezen az elképzelhető legszebb vidéken, melyet egyik ol
dalról a Duna, a másikról a gyönyörű rétek, kertek, szántóföldek, szőlők, er
dők, távolabbról pedig hegyek zárnak közre, minden adva van, ami az ifjú
ság felüdüléséhez és egészségének ápolásához szükséges.

A derék váciak tehát minden tőlük telhetőt megtettek. hogy az illetékes
hatóságok döntését maguk felé hajlítsák, Még a valóság kiszínezésétől sem ri
adtak vissza. Ennek ellenére ügyük még sem haladt előre. Nem segített rajta
a megyék által rendezett népszavazás sem. A megvék többsége ugyanis az
egyetem Pesten hagyása, vagy legalább a döntésnek a legközelebbi országgyű

lésig való felfüggesztése mellett nyilatkozott. Még azok is, melyek az áthelye
zést kívánták, csak általánosságban, a hely közelebbi megjelölése nélkül nyil
vánították véleményüket. Vác mellett határozottan csak Liptó, vagylagosan pe
dig Szepes megye állott ki. Igaz, Esztergom mellett is Esztergom megyén kívül
csak Bars megye nyilatkozott.

Legnagyobb bajuk azonban az volt a váciaknak, hogy nem tudtak megfe
lelő tekintélyű protektort szerezni. A hivatalos körök szíve általában Esztergom
felé húzott. A helytartótanács és a kancellária ismételten a magyar Sion mel
lett tört lándzsát. Ez az álláspont kerekedett felül a tanulmányi tanács 1795
október 23-án tartott üléséri is. A megjelent tagok Barkóczy Ferenc és Podma
niczky József helytartótanácsosok kivételével valamennyien Esztergomra adták
szavazatukat. A kancellária különben a következő években is (1799, 1800) sür
gette az ilyenirányú döntést. Még szerencse volt - már tudniillik Vác szem
pontjából -, hogy a magyar közéletre ránehezedő "vis inertiae" minden eset
ben megakadályozta a döntő szó kimondását. Erre csak 1802 január 22-én ke
rült a sor, mikor is Ferenc király arra való hivatkozással, hogy az új tanul
mányi és fegyelmi rend úgyis elejét veszi majd az áthelyezés okául szolgáló
bajoknak, végérvényesen a Pesten való hagyás mellett döntött.

Ezzel lezárultak a közel tíz évig tartó érdekes harc aktái. Bizonyos, hogya
harc nem vált szégyenére Vác városának. De az sem kétséges, hogy céljának
elérése komoly zavarba hozta volna a nemes várost, mert tapasztalnia kellett
volna, hogy egészen más dolog valamit megígérni és az igéretet beváltani.
Mert ha a jogi és bölcsészeti kart el is tudta volna úgy-ahogy helyezni - a
teológiai fakultás 1790-től 1805-ig szünetelt -, az orvosi karral kórházak hiá
nyában nem tudott volna mit kezdeni. De valószínűlegmás tekintetben is bajok
merültek volna fel. Mert, hogy mást ne is említsünk, a nagytekintélyű tanács
nak az az elgondolása, hogya nagyreményű ifjúság minden szabad percét a
természet szépségeinek éldelésével fogja tölteni, teljesen irreális volt.

(Balanyi György)

JEGYZETLAPOK. (Beethoven, op. 132.) Ez a vonósnégyes, mindíg úgy ér
zem, rettenetesen mély és hősi emberi reveláció. Nem a pózában, a maga
tartásában hősi, mint egyik-másik romantikus, mint nem egyszer Liszt pél
dául, hanem abban, hogy egyáltalán megnyilatkozik: az embernek ebben a
roppant, megrázó őszinteségében, ahogy kimond valami végso, elemi élményt,
amire nincs is szó, amit csak zenében lehet kimondani és zenében lehet megé
rezni. Mintha embersége teljcsséget élné át előttünk: egy meztelen emberi arc
és szív, fölmagasztosulva szenvedése nagyságában. Ez az, ami Beethovenban
egyedülálló és félreismerhetetlen: ami ott van a sorsában és művében, az
egyéniségében és az arcán. Lisztben néha a filozófiai pózt érzem: a filozófus
töprengő pózát; Beethovennál viszont minden élettől lucskos; azt hiszem, nincs
zene, amely emberibb anyagú volna, mint az övé.
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(Beethovennál a "küzdelem" magában a zenében megy végbe; Lisztnél vi
szont, amikor nekivág az útnak, sokszor már "adva van" a rnegoldás ; zenéje
nem a küzdelem, melyben a megoldást kicsikarja, mint Beethoven; inkább az
utat írja le, mely "a kérdés fölvetésétől" a megoldásig vezet; ezért szeret már
járt utat újrajárni: kész, adott, más területen kidolgozott (például irodalmi)
mondandókat zenében újrafogalmazni (Bénédiction de Dieu dans la solitudc,
PrlÍZudes, stb.); - ami természetesen egyáltalán nem Liszt "csökkentése" akar
lenni, hanem csak jellemzése, Icgalábbts úgy, ahogyan én látorn.)

(Jegyzet Éluard költészetérőL) Megjelentek magyarul Éluard versei; krr
tikusok is nehézményezték, olvasók is kifogásolták, hogy elmulasztottuk kel
lőképpen megmagyarázni őke" Ebben van valami kis igazság: Eluard első ol
vasásra meghökkentő - a magyar közönségnek, aki más költői hagyományokon
nevelkedett. De ha rnindcnt meg akartunk volna magyarázni, ami egyáltalán
magyarázható, először is egy egC~z kötetre valót összeírhattunk volna; másod
szor meg: széttéptünk volna egy virágot, lekopasztottuk volna szirmait, csak
hogy megmutassuk a kíváncsiaknak a szerkezetét, S virág helyett preparátum,
élő növény helyett sokszavu természetrajzkönyv - édes-kevés,

Eluard-t lehet magyarázni; rninden költőt lehet magyarázni. De azt hiszem,
Eluard-t sem magyarázni kell, hanem megszokní - akklirnatízálódní kell hoz
zá, Nem lefordítani prózára, hanem - megtanulni "éluardul", Ha megszokj u';
képeit, kötéseit. hanglejtését. "vágásait", hamarosan ráeszmélünk arra, mennyi
re közös nyelv ez, s a maga költői módján mennyire "érthető",

Érthető? (Persze nem úgy, mint egy nyelvtankönyv, vagy egy vezércikl..
hanem, ismétlem: a maga költői módján.) Hadd hozzak elő egy példát erre:
hogy mit jelentett Eluard költészete a német táborok francia hadifoglyainak
Valósággal a lelket tartotta bennük, táplálta, "élni segítette" őket, s "erkölco;j
leckét" adott nekik, s utat mutatott "a valósággal való egybehangolódásra",

"Néhány kiruccanás a szürrealista planétákra eleinte megrészegített mir.
ket - olvassuk egy fogoly tábori emlékezésben, - Mégis hamarosan csalód
tunk abban a reményünkben. hogy ott orvosságot találunk a fogság bezártsa
gára: arra, hogy szinte teljesen meg voltunk fosztva az élménynek minden raj
tunk kívül eső tárgyától, Úgy érzem, tárgyilagosan be ken számolnom róla,
hogy azok, akik kitartottak köztünk a szürrealista gyakorlatokban, neurász
téníába estek, sőt bizonyos elmezavaroktól is tartaniuk kellett. Ezek közt nem
az volt a legkisebb, hogy éber állapotukban összezavarták a valóság emlékeit
az áloméival. A szerencsétlen, és "élni méltó" emberek nem bírják ki sok.rit;
pozitív etika támasza, meg a valósággal való egybehangolódás keresése nál
kül, főként akkor nem, ha ez a valóság áldozatot és tetteket kíván tőlük,"

Ilyen támaszt kaptak Eluard becsempészett, titkon keringő köteteiben.
Ezek a rebbenő szárnyú, csupa-fény képek nem laboratóriumi koholmányok: :\
valóság harmatát tudták cseppenteni a drótsövények mögött sínylődők kiszik
kadt ajkára, Ne feledjük, ha magyarul olvassuk őket: kiállták a próbát. (r, ov.:
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