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BÁN ALADÁR HALÁLÁRA. Az elmúlt ősszel, egy évvel kilencvenedik
'életévének betöltése előtt halt meg Bán Aladár, a magyar irodalom
nesztora. Több, mínt hatvan esztendős széleskörű munkásságát verseskötetek.
irodalomtörténeti tanulmányok és műfordítások egész sora őrzi. Egyike volt
legjelentősebb finn és észt fordítóínknak: az ő nevéhez fűződik a Kanteletar
(finn népköltési gyűjtemény) és a Kalevipoeg (észt népeposz) művészi fordí
tása. Irodalomtörténeti munkáí komoly anyagismeretről tanúskodnak: a szá
zad elején egymás után jelennek meg Balassi Bálint, Virág Benedek, Jósika
Míklós, Eötvös József és több írónk életéről és műveíről írt dolgozatal.

Rokonszenves írói és emberi alakja leginkább versesköteteiből tűnik eléI1lk.
Ha verseit olvassuk, egy önmaga képességeit felismerő, szerény költő benső

séges Iírája csap meg bennünket. Bán Aladár költői kibontakozása a magyar
Iíra "napfogyaJtkozása" idejére esik. Arany János halála után a népi-nemzeti
irányt már csak epigonjai képviselik, a század gondolkodó költői nem terem
tenek iskolát, az új, Adyban testet öltő, modern líra pedig még az idők méhé
ben szunnyad,

A millénniumi évek társadalmi szemíélete, világnézeti íránytalansága és
sajátságos, erőtlen hangulata egy konvencionális költészet alapjait. fekteti le.
A verset nem az eredeti gondolatok, költői meglátások és színek teszik verssé,
hanem az átlag-líra patronjainak mentől szabályosabb alkalmazása, Az eredetű

ség' hiánya, a tartalom és forma sablonná való merevedése okozza, hogy ezek
ben az években igen kevés figyelemreméltó vers születík. A költők nagy ré
sze a kor jelentős problémáit, húsba vájó társadalmi és nemzeti kérdéseit nem
szólaltatía meg verseíben, de még az örök költői témák: szerelem, vallás és
hazafiasság nemesebb érzéseit is csak elcsépelt szólamokkal ismételgeti.

Bán Aladár költői életműve is magán hordja a kor sajátos ismertető je
leit. Az áhított magány, a lélek féltve őrzött bánata, a tömegtől való fenkölt
borzongás és a szépség-eszmények negélyes dicsérete megtalálható Bán szá
mos költeményében. 'I'íz-tizenöt verse azonban megóvja attól, hogy ta vértelen
epigonok táborába sorozzuk. Ezek: a versek csattanós cáfolatai költői átlag
termésének. Nyomát sem találjuk a tenyérnyi kis tanya s a szűk viskó iránti
nosztalgiának, soraiban a iét egyetemes törekvései és az időszerű kérdések is
teret kapnak.

A kiegyezés utáni korszakban a függetlenség, az emberi szabadság felidé
zése még burkolt formában sem volt népszerű költői téma. Bán Aladár őszin

te, bensőséges óhaja átüt a szokványos lírai konvenciókon:

Szabadságnak, testvériségnek
Ragyogva fénylő csillaga,
Lakója fenn a boldog égnek,
Látunk e téged valaha?
Vagy így bolyongunk mindörökre
E nagy nyomasztó árnyba födve
Utálat, félelem között,
Mint látomástul üldözött?

(Carmen seculare. EGYEDüL, 1898.)

A költő látja a szornorú valóságot, a talpraállás nehézségeit, hiszen még
"ezrek élnek kínban és nyomorban", de nem vesztí el jövőbe vetett bizalmát.

. . . Keljen új nép e korhadt helyén:
Abrándos, tiszta, bátor és szerény,
A ki imádjon - áldva szent neved
A porban is, szabadság, tégedet!

(Új Nép. EGYEDüL, 1898.)

A nép sorsának ábrázolásában nem tud teljesen megszabadulni a régi
megcsontosodott szemlélettől, több versében a "pártos, büszke nép" és az "átlkos
széthúzás" szólamait hangoztatja, Nem a társadadmi hibákat, az elmaradott
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viszonyok és az elnyomó politikai törekvések összességét, hanem a nemzeti
viszálykodást teszi meg minden katasztrófa kútforrásának, A másik végletbe
csapó önelégültséget azonban nem támogatja, a rózsaszínű illúziók mögött meg
sejti a realitások kíábrándító sötétségét. A népet sem minden esetben, mínt
elvont kategóriát szerepelteti; érzi, hogy az alvó őserdő egyszer még föltámad
és mosto:ha sorsát gyökeresen megváltoztatja.

Ne űzzetek tréfát a népből,

Mely húzza még nehéz igáját,
S a durva zaj puskák csövéből

Túldörgi fájó jajgatását.
Mert fölcsap egyszer bősz haragja
S elsöpri e romlott világot,
Mely a jármot nyakára rakta
S örökre rabbá tenni vágyott.

(A népért. FELHŰK ÉS SUGARAK, 1911.)

A halkszavú költő hangja leginkább a nagy témák türeben forrósodik át,
de néha a kisebb roppályán futó versekben is figyelemreméltó gondolatokat
közöl. A rnodoros érzelgések közben Illem egyszer felizzik benne az élet igen
lése, a hamisítatlan életöröm' érzése. Korszerűtlen e korban - de első köteté
ben a hamuszín arcú, nyomorban tengődő gyári munkást is megénekli, sőt egy
parányi veréb alakjában a proletár-sors szánalmas és mcstoha körülményeire
is rádöbben. t

Az Ahítat szárnyain című verseskötete az ízig-vérig hívő férfi lírai vallo
másait tárja elénk. Bán Aladár vallásos verseivel azoknak az érzéseknek és
gondolatoknak akar hangot adni, amelyeket az elrnélyedő ember egy-egy ün
nepen, az élet fordulópontjain vagy csöndes szemlélődés közben érezhet.

Bár nem tevél apostoloddá
S oltári tiszted meg nem illet,
Fölavatott mégis papoddá
Pár percre a hit és az ihlet.

(Istenhez! AHITAT SZARNYAIN, 1900.)

Ez a hitből fakadó ihletettség erős és állandóan jelenlévő érzése Bán Ala
-dárnak. Versei nem érik el a későbbi katolikus költők, Harsányi Lajos és Sík
Sándor költészetének rnűvészí skáláját, színeit és eredeti gondolatiságát, de el
sőnek érzékeltetrk a hívő ember lelki harcát, a fény és árnyék lélekbe vetített
változásait.

És visszatérek újra Hozzád
Kit téveteg elmém nem értett;
A gőg s a szenvedélyelolták
A tőled gyujtott égi mécset.
Borus lelkemben új világ kél
És látlak ismét Tégedet fent,
Ki a homályból fölemeltél '
Engem kicsinyt és érdemetlent ...

(Istenhez! AHITAT SZARNYAIN, 1900.)

A parányiság érzése a véghetetlen tisztaságú Lény előtt, a hit, remény és
-szeretet minden parancsnál élőbb tanítása gyakran felcsendül Bán vallásos
költészetében. Az Úr csekély lantosának érzi magát, ald a hatalmas császárok
és fejedelmek dicsősége helyett a fölkerekséget átfogó szeretet győzelmét hir
deti. S rrrínden vágya az, hogy egy kis helyet kapjon a mennyeí trónus szerit
lépesőinél. Vallja azonban, hdgy ehhez le kell győznie a kegyelmet elhomá
lyosító bűnt, mielőtt még földi pályája végetér. S nemcsak a bűnt, a gyarló
órákat is, amikor a hívságos örömök vagy egy csöppnyi fájdalom a porba ros
kasztja, és elfeledteti vele küldetését. Mert arniről soha nem szabad megfeled
keznie: a költői és keresztényi küldetés. (Szeghalmi Elemér)
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A KIROPRAKTIKA szót kevesen ismerik, talán még az orvosok se mínd,
pedig a szó az orvostudományok fogalomköréhez tartozik. A görög-latin 5ZÓ
összetétel első tagja a "kéz" szóból ered s így összetételeiben is valamiképpen
a kézre, a tenyérre, a kéz mozgására utal. A kiromancia szó például tenyér
[óslást jelent, a kírurgus kézrátétellel gyógyító csodadoktort. a kírogrammato
mancia, a kirográfla a kézirásból történő jóslást, jellemismertetést - vagyis
grafológiát. Kiropraktikán Németországban - mint A. Baker, a harnburg-uhlen
horstí Feenteich-kliníka vezetőorvosa előadja érdekes tanulmányában - álta
lában a gerincoszlopon kézzel végzett kezelést értik. Ennek az eljárásnak az
elnevezése az amerikai D. D. Palmer-től származik, aki foglalkozására nézve
fűszeres volt és magnetizmussal is gyógyított, mielőtt 1895-ben ezt a gyógyke
zelési ágat kialakította, vagy ha tetszik - újra felfedezte volna, hiszen ősidők

óta akadtak már orvosok, akik a gerincoszlopon történő kezeléssel gyógyítot
tak. 1700 évvel ezelőtt Galenusnál találunk utalásokat a gerincoszlop kezelése
re (Galenus: "De locis affectis" Liber I. caput 6.), Strabonál is találunk helye
ket, amelyek hasonló jellegű indiari eljárásokat írnak le. Maga a felfedező Pal
mer is egy orvosra, James Atkinsonra hivatkozik, és 1897....ben Svájcban meg
jelent egy könyv, amelyben Nageli a fejfájás különféle fogásokkal történő ke
zelését tárja fel, s felteszik, hogy Nágelire Still amerikai orvosnak a kiroprak
LIkával rokon oszteopátiája (csontgyógyászat) volt hatással.

Ma az Egyesült Államokban számos kiropraktikus iskola működik, ezek
ben három-négy évig elméletileg és gyakorlatilag képezik ki a hallgatókat a
gerincoszlop és a nyakcsigolyák rendellenességeiból eredő bántalmak sajátsá
gos kezelésére. Ezeknek az iskoláknak a tapasztalati anyaga kétségtelenül jó
kora. Gyakorlati eredményeik sok esetben elképesztők. Ennek ellenére is az
orvostudomány ma általában elveti azokat az elméleteket, amelyekkel a kiro
proktíkusok sikereiket alátámasztani akarják, bár a legutóbbi világháború után
a kiropraktikának jelentős hatása Európában is érezhető volt. Tapasztalati té
ren számos orvos ismerkedett meg a gerincoszlop manuális, tehát a szó szoros.
értelmében vett kézzel történő kezelésével. Némelyek, mint Zukschwerdt U,ez
detben még a kiropraktikus tan egyes részeit is elfogadták. de azután később

eloldózkodtak tőle. Zukschwerdt és tanítványai eleinte elfogadták az amerikai
kiropraktikusok elméletét a "subluxatióról". (A német klinikus "Wirberver
lagerung't-nak fordítja a szót, amelyet magyarul csigolyacsúsztatással lehetne
kifejezni. A subluxatio nem-teljes ficamodást, félficamot jelent.) Elfogadták
azt a nézetet is, hogy ez a megbetegedés kiküszöbölhető a gerincoszlopon kéz
zel történő beavatkozás révén. Ma egyértelműen elfordultak a kiropraktíka ta
nától és a subluxatío fogalmát is elutasítják. Mindamellett helytelen volna. ha
a hátgerinc manapság széltében elterjedt helyrehozására irányuló eljárást tel
jes egészében a kíropraktikára vezetnők vissza. Az amerikai kiropraktika in
kább csak ráirányította a figyelmet azokra a régi eljárásokra, amelyeket or
vosok és a [avasasszonyok is ősidők óta ismertek, sőt gyakoroltak Európa
szerte s így nálunk, Magyarországon is. Gondoljunk csak a kenőasszonyokra,

akik a nyakcsigolyák és a gerínccsigolyák kenegetésével igyekeztek bizonyos
bántalmakat gyógykezelrri,

A tan és a gyakorlat közt tehát különbséget kell tenni. Németországban
1952 óta működik kirepraktikus kutató- és munkaközösség, amely a gerincosz
loppal összefüggő kérdések kutatását tűzte ki feladatául. Ezen kívül tanfolya
mokat rendez a gerincoszlop manuális kezelésére, amit "aggyusztálásnak" ne
veznek, Míg régebben a rnunkaközösséget a kíropraktika tudománytalan el
mélete és spekulácíóí míatt sok orvos élesen támadta, az utóbbi időben egész
séges szintézis következett be, kilátással a tárgyilagos tudományos kutatás két
ségtelenül jelentős gyakorladi lehetőségeire.

A kiropraktikus iránytól függetlenül már a negyvenes években is foglal
koztak, különösen Sctimorri és Junghanns professzorok kórtani anatómiai ku
tatásai nyomán a gerincoszlop vízsgálatával, majd Mixter és Barr (USA) sike
res sebészi beavatkozásai a ",meniscus" (a tagok közötti félhold alakú porcogó,
porckorong) megbetegedései esetéri általánossá tették a sebészi eljárást. Annál
érdekesebb, hogy most viszont ez a második világháború után különösen el
terjedt operációs irányzat visszaszorult és a meniscus károsodásokat csak ak-
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kor operálják. ha a 'konzervatív kezelés, agerincoszlop kíropraktíkus aggyusz
tálása nem visz sikerre.

A gerinccel összefüggő megbetegedési jelenségek (vertebrálís szündromák)
sokfélék és egymást átjárók. Ide tartoznak a reumatikus megbetegedések. Kü
lőnösen a reumatikus fájdalmak okai rejlenek igen gyakran agerincoszlop .
idegeinek ingerlésében. Ide tartoznak a' karok és a lábszárak neuralgikus fáj
dalmai, a hátfájások. a keresztcsont-fájások. az "intercortal" neuralgiák (a
bordák köztí idegek összefutásából kisugárzó fájások), az ízornfájások, a merev
ségek, a lumbago és a tagelnehezülések. A tagok reumatízmusa, amint az újabb
tapasztalatok bizonyítják, gyakran függ össze a gerinc funkciójának zavaraival.
A legsúlyosabb reumatikus betegségek, amelyek évek óta nem szűnnek, gyak
ran nemcsakenyhíthetők,hanem sok esetben teljesen megszüntethetők a ge
rinc kezelésével. Az eredmények különösen a reumakezelés terén ejtik mindig
újból ámulatba még a tapasztalt orvosokat is.

A reumatikus betegségek minden gerincrészlettel kapcsolatba kerülnek. A
gerinc egyes szakaszainak klinikai jelentőségére és gyógyászati lehetőségeire

való tekintettel megvan ugyanis a maguk különlegessége, A nagy tengelyszar
vet, agerincoszlopot azonban mindig működési egységként kell felfogni, amely
nek egyes részei szoros összejátékra vannak koordinálva. Ez különösen kJini
k'ailag jut kifejezésre. A gerinc zavarai leginkább a viszonylagos szilárd ré
szeknek a mozgórészekre való átmeneteinél jelentkeznek. Különösen vonatko
zik ez az alsó nyakcsigolyaoszlopra és az alsó ágyékgeríncre, köztük kölcsönös
vonatkozás áll fenn, kölcsönösen hatnak egymásra. Nyakcsigolyafájások és a
törzsgerinc fájásai néha egymásra vezethetők vissza.

A gerinc e részei közül a három felső nyakcsigolya-szegmentum különös
jelentőségű. A kiropraktikának egy sajátos iránya az ún. H. r. O. (hole in
one = egyből az egészet, Schuss ins Schwarze) kezelését kizárólag az Atlasznak
és az Axdsznak nevezett egyes és kettes nyakcsigolyára csoportosítja, mert hí
vei az egész gerinc kulcsát látják bennük és mert szerintük ezen a 'két csígolyán
át hatni lehet az egész gerincoszlopra. Az orvostudomány ezt a nézetet eluta
sítja, jóllehet az egyes csigolyák közöttí összefüggést elismeri.

A nyaki gerincoszlop legfelső szegmentumának a fej- és arcneuralgiák ke
letkezésében van 'különös jelentősége. A fejneuralgiáJk legnagyobb százaléka
rendkívül gyakran a két felső nyakcsigolya ideggyökereinek neuralgíájára ve
zethető vissza. Az így keletkezett fájdalom valódi migrénné fajulhat, látási za
varokkal. szédülésekkel és általános vegetatív jelenségekkel. A fájdalom tipi
zálása gyakran lehetetlen, mivel a szimpatikus idegszálak ingerlése révén je
lentős áttételek és átvágódások keletkeznek. A különböző arc-neuralgíákat a
trigemínusz, a glosszofarüngeusaés a faciállsz területén gyakran nem lehet el
különíteni. A fej-neuralgrákat a felső nyakcsigolyák kiropraktíkus kezelésével
jól tudják gyógyítani. Még a valódi migrének egy részét, így a Meniére-féle
megbetegedési jelenségeket is. Bár a kórélettani viszonyok ezen a területen
nincsenek tisztázva, a kíropraktíkával sok ilyen mígrénes beteg is gyógyítható.
A három alsó nyakcsigolya ideggyökereinek csaknem hasonló jelentőségük

van. Az alsó ágyéki csigolyák elváltozásai mellett röntgennel a legerősebb

degenerálódási jelenségeket figyelhetjük meg rajtuk is.
Minden nyak-, nyakszirt-, váll- és kartáji neuralgiás panasz figyelmezteti

a tapasztalt orvost a gerincoszlopra. Gyakori a karok zsibbadása. Mindezek jól
keze1hetők, de időre van szükség, hogy az ingerelt idegek megnyugodjanak.
Különböző megbetegedések, amelyeknek okai korábban homályosak voltak, bí
zonyítható összefüggésben állnak a gerinccel. Ide tartozik a váll-merevedés, a
Sudeck-atrófia (heveny csontsorvadás gyulladásokkal. sérülésekkel kapcsolat
ban), a Dupuytren-féle meggörbülés (amely az újjak megmerevedésére vezet),
az inhüvelygyulladás, az újjkönmök trópusi zavarai.

Bámulatosak a hátgerinc összeillesztési zavaraira és azoknak a belső szer
vekre gyakorolt hatására vonatkozó megfigyelések. A nyaki gerinc és a felső

mellkasi gerincoszlop sok szívpanasz okozójaként merül fel. Különböző szer
zők az utóbbi években olyan szívzavarokat írtak le, amelyek egyértelműen

a gerincoszlopra vezethetők vissza és a gerinc kezelésével befolyásolhatóknak
bizonyultak. Ezek között akadtak angina pectoris esetekre vonatkozó igen sze-
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renesés megfigyelések. A megfigyelt tünetek bizonyos fejtartásnál, eltűntek.

Mint egyjcíropraktíkus kezelés nem várt mallékhatását figyelték meg a szív
zavarok elrmúlását. Vajon la funkcionális szívzavarok átmehetnek-e valódi 01'
ganíkus zavarokba ? Ez elvi kérdés, rnínden szervre vonatkozík, amit további
kutatásoknak kell tisztázniok. Gutzeit belgyógyász szenírrt ez a lehetőség fenn
áll, éspedig nemcsak: a szívpanaszoknáí, hanem különböző más szervek funk
cionális zavarainál is. Némely vérnyomás-növekedésnél javulást. illetőleg nOI"
malizálódást ,figyeltek meg a kíropraktíkus kezelés nyomán. A gerincnek a
belső szarvekre kisugárzó hatása még vitatott, de gyakran mutatkoznak a gyo
mor- és bélcsatorna terén a gerincoszloppal összefüggő zavarok. Felböfögés. bí
zonyos ételek elvíselhetetlensége, gyomomyomás, felfúvódásd panaszok és más
emésztési zavarok gyakran váratlanul visszafejlődnek a gerincoszlop kezelése
nyomán.

Szoros összefüggés áll fenn a nyakcsigolyák és a pajzsmirigy közt, A pajzs
mirigy túltengése és megduzzadása hátgerínc-megbetegedéses jelenségek kere
tében tűnik fel. Még heveny Basedow roham is megszüntethető volt kiroprak-
tíkus kezeléssel. .

Ebben az összefüggésben azonban határozottan hangsúlyozni kell, hogya
szervi zavaroknak a gerincoszloptól való függőségét csak az esetek egy részé
nél szabad feltenni. Megrtélésükre csak kellő kllitiíkával rendelkező orvos ké
pes. A jelenlegi irányzat túlértékelésétőlmindenesetre óvakodni kell - jelenti
ki Ba'ker'. .

Az alsó ágyékcsigolyák klasszikus betegsége a lumbágó és az isiász. A
népiesen "hexensusznak" nevezett lumbágót, a derék és keresztcsont fájásokat
és tüneteiket majdnem rníndenkí ismeri, legalább is' hallomásból. Az isiász
neuralgia legtöbbször mechanikus oikra vezethető vissza, de járulékos ténye
zők: meghűlés, baleset, toxikus és allergiás hatások, sőt az időjárás is hozzá
járulhatnak kirobbanásához. És persze az idegrendszer igénybevétele. A leg
több isiászban szenvedő beteg előzőleg már lumbágóban és esetleg más gerinc
megbetegedésben szenvedett, A lumbágóval ritkán jár együtt motorikus vagy
részleges bénulás. A leggyakoribb a j.nervus peroneus" bánuíása, amely a láb
emelest akadályozza. ÉrzékelésIi zavarok viszont gyakoriak,

Erősen jelent!kező porckorong-megbetegedési esetekben a gerinccsatorná
ban ún. Cauda-féle megbetegedéseket észleltek. Ilyenkor a láb és az alsó láb
szár bénul meg. Jellegzetes az effajta betegségekre az ún. Iovaglónadrág-anesz
tézia, a bőr bizonyos területén. amely a keresztcsonti csigolyá'khoz tartozik. Az
ágyéki csígolyák körében fellépő zavarok és a csípő- és térdízületben keletkező

elváltozások között összefüggések áflapíthatók meg. Potencia- és szexuális
zavarok ugyancsak fellépnek a hátgerinc megbetegedések következményeként.

Kétségtelen, hogy a hátgerinc megbetegedéseket jellegzetesen civilizációs
betegségeknek lehet tekinteni. Az utóbbi évek során jelentősen emelkedett a
számuk. Az ok korunk emberének egészségtelen munka- és életszokásaiban ke
resendő. A gyári munkás gyakran órákíg lekötött kíszolgálója a gépnek, amely
őt rnindíg ugyanúgy terheli meg s ugyanarra a tartásra kényszeríti. Ugyanígy
vagyunk az irodai munkákkal is. Egyes nyugati szerzők (Fandrich, Baker)
egészségesebb munkahelyek rnegteremtését sürgették. Nálunk - mint ismeretes
- a gép mellett dolgozók tornáztatásával igyekeznek megelőzni ezeket a fajta
foglalkozási ártalmakat. De a baj gyakran már az iskolában kezdődik a rossz
testtartással. Kiadós testi tevékenység és kiegyenlítő sportok esetén a gerinc
oszlop károsodások viszonylag ritkán lépnek fel. A visszaesés helyes életmód
nál nem gyakori. Különösen káros a tisztán ülőfoglalkozás, nevezetesen az író
gép rnellett, vagy az órákíg tartó autózás kiadós testi tevékenység nélkül. A
kíropraktika - rnint mondtuk - ezeket a zavarokat a gerincoszlop manipu
lálásával Igyekszik megszüntetní. Megfelelő röntgenfelvételek után kezdik a
kezelést a kíropraktíkusok, akik vagy 250 fogással dolgoznak, felhasználják a
meglepetés rnozzanatát, amikor egyetlen lökéssel vagy nyomással változtatják
meg a csigolyák egymáshoz való helyzetét. Altalában a tapasztalt kiropraíkti
kusok is csak néhány fogást alkalmaznak, rnert a gyakorlatban többnyire eZeIk
is elegendők a gyógyulás biztosítására. A csigolya subluxatíoról szóló kiroprak
tíkus tant, mínt tudjuk, az orvostudomány elvetette, a kirepraktikus kezelés
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hatásának módja azonban még távolról Sincs tisztázva. Mert kétségtelen ugyan,
hogy a csontrendszer durva zavarai megszűnnek a kíropraktíkusok megfelelő

manípulácíója nyomán, s em sok kíropraktíkával dolgozó orvos és kíroprak
tíkus a kezelés előtt és után készült röntgenképelklkel is igazolni tudja, - de
száznos esetben a beteg állapota panaszmentessé válik anélkül, hogy a csigo
lyák hibás elhelyezkedésében röntgennel kimutatható változás következett
volna be.

ZU!ksohwerdt kídolgozta a csigolya blokálódás fogalmát. A csigolya bloká
Iódás voltaképpen azt jelenti, hogy az izületek játéka a gerincoszlop valamely
szakaszán Időlegesen szünetel. Ilyen zavar esetén nem szabad pusztán a csont
vázat figyelemre rnéltatni, hanem a csigolya-szegmentum egészét ikell szem
előtt tartani. Márpedig ahhoz az idegek, az izmok, az ínszalagok, a véredények,
a csigolya közti lemezek, porckorongok összessége mínt funkcionálás egység tar
tozi:k hozzá.

HGi a csigolya szegmentum zavara fellép, mindezeket a részeiket valami
képpen érinti és a Tészek kölcsönösen befolyásolják egymást. A kír'opraktikus
kezelés sok esetben végül is mozgást idéz elő, amelynek következtében a funk
ciók egysége révén a csigolya szegmentum blokált állapotából ismét normálísan
működö helyzetbe Ikerül. Emellett a szirnpatíkus idegrendszerre kifejtett hatá
sok rniriden következményükkel együtt ugyancsak nagy szerepet játszanak.

A kiropraktíkus kezelés nem veszélytelen, a nemzetközi szakírodalom sú
lyos komplikációkról, sőt halálos esetekről is megemlékezik vele kapcsolatban,
különösen azokból az ddőkből, amikor a második világháború után Nyugat-Né
metországban szárnos nem kvalíffkált gyógyász kísérletezett vele. A kompliká
ciók nagyrésze arra volt visszavezethető, hogy nem állítottak fel megfelelő és
alapos diagnózist. Tuberkulózisos, sőt rákos daganattal szétroncsolt csigolyákat
is kezeltek. Daganatokat és súlyos csontelmeszesedéseket nem vettek észre.
Nagyban és egészében meglehet állapítani, hogy az ismertté vált károsodá
sok vagy a képzetlen vagy a rosszul képzett kezelőknek. legfőképpen azonban
az előzetes vizsgálatok (röntgonvízsgálat) elhanyagolása míattvkeletkezett hi
bás diagnózisori alapuló kezelések következményének tekinthetők.

Ma nyugodtan megállapítható, hogy a 'kiropraktikus kezelésnek tapasztalt
orvos-gyógyász kezében gyakorlatilag semmíféle Jcookázata sincs. Ezt nemcsak
Zukschwerdt állítja, aki az új irány egyik propagátora Németországban, ha
nem Bakernek is ez a véleménye. Tanulmányában, amit a berná Franeke
könyvkiadó Dalp-sorozatában jelent meg, Baker azt írja, hogy tíz év alatt
húszezer ilyen ,kezelést kísért figyelemmel, de egyetlen komplikáció sem for
dult elő. Az sem döntő, vajon a kezelést a többféle Jkiropraktikus módszer kő

zül melyíkkel jhajtják végre, avagy alkalmaznak-e narkózist vagy sem. A lé
nyeges az, hogya kezelőnek a szükséges képzettsége és megfelelő tapasztalata
meglegyen. A kíropruktika azért vesztett hiteléből, mert ezeket az alapfelté
teleket sokfelé figyelmen kívül hagyták. (Szigeti Endre)

A TÁRSADALMI B1RÚSÁG nálunk még csak kialakulóban - úgy is mond
hatnánk. a kísérletezés állapotában - lévő intézmény. Azok az erkölcsi ter
mészetű megfontolások azonban, amelyek megvalósításának alapjául szolgál
nak és azok a tapasztalatok, amelyek más államokban - különösen a Szovjet
unióban - a nyomában járnak, egyre növekvő szerepet igérnek neki.

Kezdeti rnűködési terét a vállalati alkalmazottak fegyelmi ügyei adják. A
fegyelmi hatóság engedi át bizonyos fegyelmi ügyek tisztázasát és eldöntését,
vagy a döntés tekintetében való javaslattételt a dolgozók választottaiból ala
kuló Társadalmi Bíróságnak, amely az eljárás alá vont magatartásának a kő

zösség érdekeit érintő hatását a személy és a körűlmények !közvetlen, alapos
ismeretében igen jól fel tudja mérní. Amint azonban a Szovjetunió Kommunista
Pártjának XXI. kongresszusán elhangzott beszámoló megállapította: "A fej
lődésnek az az iránya, hogya közrend és közbiztonság fenntartásának a funk
cióit az állami Intézményekkel: a rendőrséggel. a bírósággal karöltve a társa
dalmi szervezetek lássák el." Végül a legújabb fejlemények arra mutatnak,
hogy bizonyos az egyes polgárok közt felmerülő összeütközések. amelyek eddig
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csak az állami bíróság előtt voltak elintézhetők, szintén kerülhetnek majd Tár
sadalmi Bíróság elé.

Az igazságszolgáltatás - mínd az állam és társadalom érdekét sértő vagy
veszélyeztető cselekmények következményének büntetés jellegű kimérése. mind
az egyesek közt felmerülő érdekösszeütközések elbírálása vonatkozásában - az
állam egyik legfontosabb feladata. A bírósági szervezet 'kialakításával és rend
szeres működésével védi az állam a társadalmi rendet minden megzavams
ellen és védi az egyes polgárok jogait is a mások által való megsértéssel szem
ben. Az igazságszolgáltatás rendszeres rnűködése ad alapot annak a talalomnsk,
amely. meg nem engedettnek nyílvánft vminden önkényesen megválasztott és
a rendet megzavaró eszköz útján érvényesített igazságkeresést.

Az igazságszolgáltatásnak kizárblag az állami bfróságra bízása a multtal
szemben még erőteljesebbé vált azzal, hogy jogunk nem ismeri el a polgárok
közti jogviták elintézésének önkényesen megválasztott személyekre, ún. válasz
tott bíróságra bízását és ezzel az állami bíróságok itélkezése alóli elvonását. Ez
azonban mégsem jelenti a szakbíróságok itélkezési monopólíumát, oly értelem
ben, amint ez a jogalkotó, a végrehajtó és a bírói hatalom Montesquieu által
felállított és a polgári [ogrendszerekben dogmaként követett szétválasztásáoól
következnék. Már az állami bíróságok ítélkező tanácsaiban a népi ülnökök
részvételének intézményes biztosítása arra mutat, hogy államunk nem .kízáró
lag az itélkezéssel élethivatásszerűen foglalkozóktól várja az elérhető legtöké
letesebb eredményt, hanem a dolgozóknak az ítélkezésben való közvetlen rész
vételét is biatosítja.

Az említett dogma alól felszabadulva megszűnik annak a reális szeralélet
nek minden akadálya, hogy vannak ügyek, amelyekben a birói eljárásnak a
legjelentősebb ügyekhez rnért és más ügyekben sem rnellőzhető alakiságat
előnyösből hátrányossá válnak és amelyekben a szereplők közvetlen környe
zetéhez tartozók nyersabban és jobban meg tudják találni a legmegfelelőbb

megoldást. A közvetlen környezetből kialakuló dtélkező szerv emellett az ál
lami bíróság. számára többé-kevésbé hozzáférhetetlen eszközökkel is rendelke
zik az ítélkezés megfelelő hatásának kiváltására.

A Társadalmi Bíróság alkalmasabb arra, hogy az inkább erkölcsi, mínt
jogi megítélés alá eső, de mégis kifogásolható magatartások tekintetében meg
felelően állást foglaljon.

Egyes bűncselekmények esetében, mint a rágalmazás és súlyosabb sérű

lést nem okozó testi bántalmazás, az ügyész általában nem avatkozik bele a
meginduló büntető eljárásba, hanem abban maga a sértett szerepel vádlóként.
Ilyen ügyekben rendszerirnt elkerülhetetlen, hogy az ítéletre hosszú idővel a
cselekmény elkövetése után - sokszor a tanúk egész sorának kihallgatása cél
jából a munkahelyéről való elszólítása mellett - ikerül sor és a sértettben
gyakran kelt csalódást, ami elmaradna, ha a dolgozótársaktól kapná meg 
még pedig időveszteség nélkül - a megfelelő elégtételt és abban a környezet
ben, ahol a sérelmet el kellett szenvednie,

Azzal szemben, aki akár a köz, akár embertársa irányában kifogás alá
eső magatartást tanúsított, a magatartása következményeként jelentkező ín
tézkedéselctől nevelő hatást is 'kell várni. Az Alkotmány 41. §-a a bíróságok
áítalános feladatává teszi működésük minden ágában, hogy "neveljék a dol
gozókat a szocialista társadalmi együttélés szabályainak megtartására". Éppen
a nevelési szempont adja az egyik legsúlyosabb érvet amellett, hogy bizonyos
erre egyébként is alkalmas ügyeket ne a nagyobb területről összegyűjtött ese
tek törnegét elbíráló államí bíróság vizsgálja meg, hanem egy szűkebb, a köz
vetlenül érdekeltekkel állandóan együttélő közösségből kerüljenek ki az elbí
rálásra hivatott személyek, akik az érdekelteket jó tulajdonságaiikkal és hibádk
kal együtt végtől fogva 'ismerik, akik a felmerült eset tanúit munkájukból
való kizőkkentés és időveszteség nélkül rneghallgathatják, akik a nevelés leg
megfelelőbb eszközét is könnyen meg tudják találni. Az ítélkezés a 3cisebb kö
zösségen belül a nyilvánosság olyan ellenőrzése alá is kerül, amely hatkko
nyabb, .mint a bár minden idegen számára nyitvaálló, de kevesek számára
hozzáférhető nyilvánosság az állami bíróság tárgyalásán,

A társadalmi bíróságokról nálunk - egyelőre messzemenő óvatossággal -
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.az 1956. május 30-án a mínísztertanács ésa Szakszervezetek Országos Tanácsa
által 1041/1956. sz. alatt hozott határozat szól, amely bevezetésében az ilyen
bíróságoktól elsősorban a társadalmi tulajdon megkárosítőival szemben szűk

séges felelősségrevonás hatékonyabb eszközeinek kialakítását és a dolgozók
nevelését várja.

A társadalmi bíróságole megszervezése és működésbelépése hazánkban
1960-ban vett nagyobb lendületet. Ilyen bíróságot kell szervezni á legalább 300
dolgozot foglalkoztató üzemekben. A dolgozók létszámához képest évről-évre

10-25 személyt kell megválasztani a társadalmi bíráskodásban való részvé
telre, akik maguk közül választanak elnököt és elnökhelyetteseket. Az egyes
ügyekben három tagú tanács jár el. Az eljárásban résztvevőket lehetőleg

.azok közül kell kij elölni, akik az eljárás alá vont dolgozót és a felmerült
esetet jól ismerik.

A társadalmi bíróság elé a vállalat igazgatója azokat a fegyelmi ügyeket
utalhatja, amelyek a .munkafegyelern megsértésével, a társadalmi tulajdon
megkárosításával. a szocialista együttélés szabályainak az üzemen belüli meg
sértésével kapcsolatosak. A várható továbbreilődés irányát jeIm, hogy a sértett
beleegyezésével társadalmi bíróság elé kerülhet a személyi tulajdon ellen (más
javának eltulajdonítása, jogosulatlan használata, megrongálása stb. útján) az
üzemen belül elkövetett cselekmény is.

A Társadalmi Bíróságnak az eléje került ügyet 15 nap alatt be kell fejez
nie. Határozatában a dolgozot feddéssel, írásbeli megrovással maga büntetheti,
azonkívül súlyosabb fegyelmi büntetésre (alacsonyabb munkakörbe helyezés,
elbocsátás), büntető eljárás kezdeményezésére, vagy ha megitélése szerint a
dolgozó fegyelmi vétséget nem követett el, az eljárás megszüntetésére tehet
javaslatot. Allástfoglal a dolgozó terhére megállapítandó kártérítési kötelezett
ség kérdésében is.

A társadalmi bíráskodás továbbfejlesztésének irányvonalát mutatja a Szov
jetunióban 1959~b€lIl nyilvános megvitatásra bocsátott tervezet, amelyet a Jog
tudományi Közlöny 1960. évi 718. számában Bajáki Veronika mutat be.

Ez a tervezet már 50 főnyikollektivát elegendőnek tart a társadalmi bí
róság szervezéséhez és a kollektivának nem is kell vállalatnak lennie. Szak
iskolák, szevetkezetek keretében, házkezelőségek és utcabizottságok mellett is
tervbe van véve a megfelelő szervek létrehozása. A tervezet a Társadalmi Bí
róságoknak széles hatáskört szán, Ide kívánja utalni a társadalmilag hasznos
munka elkerülését, a gyermeknevelés, az elagottakról gondoskodás- elhanyago
lását, a becsületsértést. rágalmazást és tettleges bántalmazást, a társbérletben
használt lakások belső rendjének megsértését, az egyes polgárok közti kisebb
összegű vagyonjogi vitákat.

Egyetértünk az idézett cikk írójával különösen abban, hogya lakás és nem
a foglalkoztató intézmény szerínt szervezett társadalmi bíróságokra igen üd
vös szerep vár nemcsak a társbérlők. hanem általában az egymás közelében
lakók közti torzsalkodásole gyors leszerelésében, elrnérgesedésük megakadályo
zásáoan, az ilyen ügyek terhétől az állami bíróságok mentesítésében.

A nemrégen hatálybalépett polgári törvénykönyv 'a személyíségt jogok
megsértése esetében a jogsértőtől elégtételt követel, a sértettet pedig feljoge
sítja, hogy az elégtétel számára megfelelő nyilvánosság biztosítását követelje.
Minderre annak a kollektívának a társadalmi bírósága, amelyhez míndkét
érdekelt tartozik, könnyen megtalálhatja a legalkalmasabb eszközöket.

Nem lehet kétséges azonban, hogyamunkafegyelem biztosítása és a tár
sadalmi tulajdon védelme - amire az' első magyar szabályozás irányul - a
'Társadalmi Bíróságoknak rníndíg központi jelentőségű feladata marad. (- ye-)

AZ OLVASO NAPLOJA. A történelmi novella általában mostoha rnűfaja
az utóbbi évtizedeknek. Volt idő, harrnincőt-negyven esztendővel ezelőtt, ami
kor egy-egy író szívesen szánta idejét néhanapján úgynevezett "történelmi
minintúrök" cizellálására, ám Inkább a műrerneklés becsvágyával. semmirnt
igazi meggyőződéssel annak való igazságában, arndt csinál. Születtek közben
nagyigényű, korokat fölidéző történelmi regények - elég csak Sigríd Undset,
vagy nálunk Kodolányi János nevét említenünk; ezek azonban jobbára inkább
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osak jelentős kivételek a műfaj sajátságos devalválódási és fokozatosan "ifjú
sági irodalommá" válási folyamatában.

Hogyan, miért történt ez a devalválódás; a kor ízlése változott-e meg,
vagy a történelmi regénnyel kísérletezők nem tudták kíelégítení a kor foko
zottabb valóság-igényét? - ezek ak:Jérdések, s míndazok, melyeket még föl
lehete tenni, érdekesek volnának, de túl rnesszire vezetnének Elég annyi, hogy
a történelmi regényt - a nagy kivételektől eltekintve - hovatovább szinte
naív különlegességnek kezdték tekinteni; helyette dívatba jött a valóságosabb
nak, hitelesebbnek és "tudományosabbnak" látszó úgynevezett életrajzi regény,
kezdve a tisztes, esszészerű valódi életrajztól az életrajzi mezbe öltöztetett
írói-rnűvészí best-seller botránykrónikáig, amí viszont - szemben az "ifjúsá
gival" - a ponyva felé 'közelítette a nagyrnultú műfajt.

E kettő .között élt aztán, egyre gyérebb élettel, de semmiféle művészi meg
alkuvásba sem bocsájtkozva, a történelmi elbeszélésnek az az ága, amely leg
inkább Conrad Ferdinand Meyer szép hagyományait folytatta, megőrizve leg
főbb rnesterénekhístóríaí lelkiismeretességét is, páratlan művészi igényességót
is. C. F. Meyer volt az, aki a műfajt még egyszer, es talán utoljára, igazán
modernné tudta tenni, s rítt ismét messzire eltérítene, hJa kutatni kezdenénk,
vajon mi az ő máig is megkapo .történelmi "modemségének" a titka. Többek
között talán az, hogy u fnultnak legapróbb részleteiben való főlidézése, legpa
rányibb díszleteinek utánarajzolása közben is vaLami félreismerhetetlenül mo
dern érzékenységgel tudta nézni hőseit, átélni sorsukat, konfluktusailkat, szen
vedélyeiket; a multat kettősen is megjelenítette: egyrészt külső formáiban, de
korációjában, hangulatában és légkörével, mint történelmi multat, másrészt
ebben a törtéaelmi multban a mindig modern emberi szenvedélyeket a maguk
míndíg-rnodern izzásában. S ami a legsajátosabb. ezt a mély izzást legalább
annyira közvetíti a "dekoráció", mint a benne lepergő sors; a kettő szoros
egységbe forr, és a "leírásnak" is szervesen sors-hordozó funkciója van, nem
úgy, mint régebben Scottnál vagy Hugónál, ahol nem egyszer hat betétsze
rűen, C. F. Meyer a történelmi elbeszélés új típusát alkotta meg, és a műfaj

általános devalválódása közepett ez a típus, ez az ág bizonyult a művészileg

legkevésbé romlékonynak.
Ha Ijjas Antal most megjelent elbeszélés-kötetének, A látogató-nak 1110

velláit valamilyen hagyományhoz akarjuk hozzákapcsolní, legjogosabban alig
hanem erre a meyerrre gondolhatunk. Az írót, minden jel szerint, már termé
szete is erre utalja, ezzel rokonítja: erős érzéke a - meyeri értelemben vett 
"dekoráció" iránt,ami éppen történelmi valóságának és sajátos szépségének
mély átélése révén nála is szervesen sors-hordozóvá és sors-kdfejezővé válik;
ábrázolásának az a látomásszerűsége, amely éppen a történelmileg hiteles
részletek zsúfolt valóságából bontakozik ki; s mindezek mellett még valamí
"helyzeti" analóglát is vonhatunk közöttük: ahogyan C. F. Meyer rnögött az
akkori frissen újrafölfedezett burokhardti reneszánsz állt, úgy áll Ijjas Anltal
írói világa mögött a modern biblikus tudományok, a modern egyháztörténet,
történelem, hagiográfia és nem utolsó sorban teológia tárháza.

Pillantsunk át 'futólagosan ezen a "világon", azon a részletén, amely A
látogató lapjain elénk nyílik. Hősei, akiket életük egy-egy jellemző, vagy döntő

pillanatában megjelenít: Talleyrand, Goethe, az éppen megválasztott VII. Pius,
Szent Pál, Remete Szent Antal... - egy-két kivételtől eltekintve jobbára
közismert történelmi alakokról van szó; s az embernek, ha pusztán csak ezt
a "hős..,névsort" nézi, könnyen támadhat ez a gondol-ata: ugyan mit lehet még
ezekről elmondani olyasmit, amit már el ne mondtak volna, és ugyanakkor
olyasmit, ami "hiteles"? Régi iskolakönyvek tanították aranyszabályként a
történelmi regénnyel kapcsolatban, hogy főhőséül nem szabad közismert nagy
történelmi alakot választania, mert azzal nem lehet"mit kezdeni", azt az
írónak kénytelen-kelletlen úgy kell elfogadnia, ahogyan a köztudatban él. Mit
ér IS mennyiben érvényes e szabály, ne vitassuk; egy mindenesetre bizonyos:
az a bizonyos "mit lehet még rnondaní róla" kérdése óhatatlanul fölmerül az
emberben, és kivált az olyan emberben, aki, ha történetesen Goethe érdekli,
szívesen olvassa magát Goethét és a róla szóló tudományos irodalmat, rnint
valamilyen regényt Goethéről, és jobb olvasmánynak tartja egy-egy író, művész

112



naplóját vagy levelezését azoknál a legtöbbször vitatható értékű műveknél;

melyeket szerzőík ama bizonyos naplók és levelezések alapján koholnak hő

sükről, általában erkölcsileg fölöttébb méltatlanul hősükhöz. és Irodalmíílag
alaposan elmaradva hősük maga-írta dokumentumai mögött. Ijjas Antal azon
ban "tud újat mondani" hőseiről, mert általában lelki, sőt kegyelmi drárnájuk
egy-egy fordulópontján ragadja meg őket.

Vegyük egyetlen, jellemző példának az Ébredést, ezt amatal Széchenyiről

szóló elbeszélést, próbáljuk ezen kitapintani Ijjas Antal történelmi novelláinak
sajátosságait. "Tartalma": fogadónap Lichnowskyéknál ; ezeknek egyik foga
dott lányát akarja feleségül venni Széchenyi; korán érkezik hozzájuk, fölmegy
Selinával a hajdani gyerekfogadószobába és vallomást tesz neki zavaros' eddigi
életéről, mert úgy érzi, csak így lesz méltó a lányhoz. Az iszonyodva taszítja
el magától; az "ügy" az öreg Széchenyi Ferenc elé kerül, akli egy fiával foly
tatott beszélgetés során villant .rá az elbeszélés végső mondandójára: "Csak
egyetlen vala:ki van, aki elfogad bennünket a bűneinkkel együtt".

Téli alkonyat, hóvílág; a régtől nem takarított gyerek-fogadószoba szinte
\leltári pontosságú leírása; majd az öreg Széchenyi szobája, a spanyol Krisz
tus-képpel s lent a behavazott' palotaudvarral: ez· az, amit az imént, jobb hí
ján, "dekorációnak" neveztünk; s ez az, aminek Ijjas Antalnál általában el
sődleges, lényeges kifejező funkciója van. Nem henye díszlet, hanem az érzé
sek, a történet, a sors egy részének terhét viseli; az író nem azért zsúfalja a
részleteket, akár egy szoba berendezéséről.akár egy kép (vagy például a Szent
Antal novellában a sír-freskók) leírásáról van szó, hogy tájékozottságáról, rész
letes történelmi ismereteiről tanuságot adjon, hanem azért, hogy általuk ér
zékeltesse, szuggerálja magát a dolgot: a sorsot, a drámát. Egy grecói Krisz
tus-kép a feje fölött s egyetlen tájul agg életéhez egy behavazott, sivár bécsi
palotaudvar: ebben benne van az egész Széchenyi Ferenc; ehhez többé sem
miféle magyarázat, semmi kommentár nem kell. Az olvasóban mostmár mind
ez végleglesen így marad meg: egy sors, ,keretével együtt - és nyilván így
ragadta meg magának maga az író is: ez lehetett erről az alakjáról az alap
élménye, egy ilyen látomás, - az agg Széchenyi, ahogy óriási szebája szí
getén állva kitekint apalotaudvar havasan üres "világába" (mint ahogy az
ifjú Antonioszt is így "láthatta" meg magában először: a novella ragyogó si
vatagi képével a háttérben, és a második Szent Pál novella, A vihar hősét ta
lán így: egy őszi viharban hányódó félroncs Ihajó üregének -bűzős-eszelős bör
tönében).

Egy-egy ilyen nyomasztó hitelességű dekoráció kell ahhoz, hogy légköre
előkészítse az Ijjas Antal novelláiban többnyire elkövetkező "pillanatot": ami
kor a valóság szorításában a hős önkéntelenül és szükségszerűen.jölnéz - ami
kor a valóság elérkezik az izzásnak arra a fokára, ahol egy pillanatra fölvil
lan benne valami több, esetleg csak sejtelemként (mínt a Campagnai történet
ben), vagy végleges föloldódásként (mínt a Remete Szent Antal megkisértetésé
ben, vagy A viharban), vagy olyan "tanulságként", mint az Ébredésben. Szé
chenyi a bűnt hordozza magában, és meg akar szabadulni terhétől; vallomást
tesz, de "tévesen": menyasszony-jelőltjének, egy tapasztalatlan fiatal lánynak,
aki természetesen nem bírja el ezt a törékeny vállára dobott súlyt - ahelyett,
hogy annak vallana, aki "egyedül fogad el mindenestül", és aki - egy másik
novella jelenésében - 'az egész világ minden bűnét magára vette.

Hasonlóan, ahogyan ezt az egyetlen példát, elemezhetnénk végig Ijjas Antal
kötetének többi elbeszélését is. A tizenegy novellából erős, kiérett irói egyéni
ség, sajátos. eredeti színű és stílusú írói világ bontakozik ki - s egy kicsit,
természetesen más "fekvésben", olyasformán is, ahogyan A látogató Talley~

rand-ja előtt híres arcmetszet-gyűjteményéböla tulajdon arca: egy világ, amely
mínden objektíváltságában, sokszoros áttételeiben is, végső fokon alkotóját
és íróját tükrözi. Azt, aki történelmi hőseinek drámáiban és megkísértetéseiben
a maga drámált és megkísértetéseít is megélte, és azért tudja amazokét olyan
szuggeszttvan ábrázolni, mert - végső fokon és írói "szublimálással" - a maga
szubjektív élményeit ábrázolja. (*)
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SZ!NHAZI ORJARAT KD.ROKON ÉS STILUSOKON AT. - (l.) Musset,
:lőt Alfred de Musset, a XIX. század gyermeke most lenne százötven éves, ha
élne, sőt már a százötvenegyediket taposná. Romantikm szépfíú, George Sand
barátja s ebb6l .a kiadós, nagydobra vert, Ikölcsönösen megírt, szublimált és
degradált szerelemből él, művei kapósságát a botrány szele reklámozza szalon
ról-szalonr4, ő pedig avatott költő, nemcsak a francia nyelv, hanem a mélyebb
érzelmek finom tollú stilizátora. S mert költoként ő is pénzzavarban él időn

ként, az a színpad is elcsábítja, amelynek különben nem Legitim eljegyzettje s
csak úgy zugban randevúzik vele.

Shakespearenek sohasem volt igazi sikere Franciaországban - szólt 'a leg
utóbbi időkig a babona s Mmsetnek - talán az okos George Sand tanácsára 
eszébe jutott, hogy megírja a francia sekszpiri drámát. Nemrég Olaszország
ban járt, rajta is erőt vett a stendhali bűvölet, hogy amit nem mondhat el
francia vonatkozásban zsarnokságról, Szetit Szövetség kötözte emberi béklyók
ról, rejtett bosszúvágyról, azt szépen egy hazája iránt többnyire barátságtalan
ország renaissance bűneinek melegágyában sarjasztja költői látomássá. Kapóra
jön a XVI. századbeli Firenze, ahol már máglyára vitték a franciák1oa.1 sZö
vetkező, demokrata-puritán Sauanarolát, de ahol a Mediciek tovább öldösi,k
rokonságukat és a népet, amely most is francia, segítséget várna, de a német
római császár és a, pápaság szövetsége folytán bizony 4jra visszaesik a császárt
politikát pártoló Mediciek igájába. S·a Medicieknek úgyis megvan a kellő

rossz hirnevük Franciaországban, mióta vérbajukkal majdnem kiirtották a
francia uralkodó családot s ráadásul még a Bertalan éjt is segítettek megren
dezní.

Nekünk magyaroknak majdnemhogy tragikus tanulság, hogy Mohács előtt

és után nemcsak a mi vezetőink vetkőztek ki emberi mivoltukból, hanem az
egész század a legvadabb bűnöktől fertőzött volt Európa színterein. Még né
hány évtizeddel, előbb, a Shakespeare megírta lll. Richard Mátyás király kor-.
társa volt. Mátyásnak életére törtek, bátyját megölték, nagybátyjn, püspöke,
.Janus Pannonius pártot ütött ellene. S ő megelégedett ereje tudatában azzal,
hogy egy-egy várba, száműzetésbe küldjeellenfeleít, éppen csak, hogy kato
nai. őrizetbe. Richard tetteit nem kell ismételnünk, De a XVI. századra kelve
mintha csak megveszett volna az emberiség. A renaissance előbb oldotta az
amúgyis oldani való csomókat, de aztán szabadjára engedte az emberi bűnök

förgetegét. Szegény mezitlábas barát Savanarolánk inkább visszafelé akar1Ja
forgatni az id,ők kerekét a kozépkori megkötöttségek felé, küzdött a luxus, a
kéjvágy, a kiszolgáltatott emberi méltóság meggyalázása ellen. S miután mág
lyára ment s elégő teste gőzéből is ittak amúgyis megrészegült ellenfelei, még
:szabadabb lett a vásár Firenzében. .

Musset nem választotta meg rosszul sekszpiri drámája színterét, amikor
1537 Firenzéjéről ir, ahol Medici gyilkol Medicit, a legitim származású Loren
zaccio az illegitim ágról is uralomra jutott Alessandrót. Micsoda remek figurája.
a renaissancenak ez az Alessandro Medici, aki - mint később a Rigolettóval
:lzembekerülő Mantuai herceg Hugo Victor drámájában, - fejedelmi hatalmát
csak lányok és asszonyok megejtésére, ellenfelek legyilkolására és kifosztására
használja föl, hogya népből csak adót zsaroljon kéjelmes élete tovább foly
tatására. 6 tiszta képlet, egysíkú alak. Sikerült is Mussetnek a fejedelmi
fattyú tobz6dásait majdnem sekszpirien megírnia. De nem úgy Lorenzacciot.

Lorenzaccio egy gyökeréig züllött udvari környezetben az' 1800-as évek
harmadik évtizedének Mussetje, a dekadensen háborgó ifjú, aki azért részt
akar venní korlÍnak életében, élvezeteiben s forradalmi beállítottságát haszno
:síw.ni akarja és tudja. Lorenzaccio fattyú és fejedelmi rokona hizelgőjeképpen

Tosszabbnak játssza meg magát, mint amilyen. Amolyan francia Hamlet ő, meg
akar tomIni valamit az eszményein esett sérelem miatt s ezért színlel, hazudik,
hízelkedik, keritője lesz a fejedelem szerelmi étvágyának és végül huga ágyá
hoz csábitva őt, ledöft. Közben talán észre sem veszí, hogy már ő is ehhez az
udvarhoz züllött, mint ahogy szimuláns őrültek, őrtlltek közé zárva megőrül

nek, sót a kezelő orvosokon, akik épp ide vágytak gyógyítani, néha szintén
kitör az elmebaj. Igy Lorenzaccio. Tragikus csak az a sorsában, hogya nálá
nál eszesebb Mediciek tovább szervezkednek, búsás vérdíjat tűznek ki a ham-
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<leti unokatestvér fejére. Firenzén beteljesedik a végzet, régi zsarnoka helyett
újat, nem kevésbé múvészetpártol6t és nem kevésbé zsarnokot kap és Loren
zacciot is eléri, Velencébe menekülte után is, a sorsa: a j61 irányított tőrdöfés.

Költői s1lTítés mindez persze, a darabb61 azt hinnők, csak tegnap menekült
Velencébe Firenze Hamletje s érte tőrdöfés, pedig a két esemény között kerek
tíz esztendő telik el. Musset adatai nem pontos történelmi adatok, figurái, let
tenek légyen főurak, vagy főpapok, történelmi gyökerüktől meglehetősen el
JJzakadva vagy éppen költői képzeletből sarjadva ágálnak a színpadon. Csak
nézzük meg a XIX. század restaurálási múveleteit középkori építményeken s
egyszerre előttünk áll, mennyire tudtak hamisítani a század gyermekei naiv
és felületes gőgjükben azért, hogy sikerült föltalálniok egyet s mást.

Harmincnégy költői képben, tér és cselekményegység nélkül hörgik, szaval
ják, táncolják á.t Lorenzaccia drámáját Musset alakjai.

A véget érni nem akar6 képsorozat színes forgataga hiába tálal föl kar
neválokat, női titkokat, egyházi és világi intrikákat, valahogy mégis hidegen
hagyta közönségünket. A rendezés elkövette azt a hibát is, hogy az eredetileg
három fölvonásra tervezett előadást kettőbe vonta össze és a közel két 6rás
első rész utols6 harmadában a közönségnek már csak egy vágya van: mikor
hull le a függöny, mikor pihentetheti meg szemét a homályb61 elővarázsolt és
vetitéssel hátterezett renaissance pompa szemfájdító egYformaságából.

Pedig mennyi szép színészi erőfeszités és munka rejlik ebben az előadás

ban. A sokáig kallódó Arva János élő szoborba faragja a könnyebbik, -mert
egysikú Medicit, a szoknyavadász [eietielmet. Gábor Mikl6s a sokkalta ösz
JJzetettebb Lorenzaccia alakjaval vív hamleti tus át, Horváth Ferenc pedig szí
nészileg remekbe formálja a tart'Üffködő Cibo biborost. Pécsi Sándor minden

-erejénel. küzd filozofikus szerepének, egyhangúsága és bizonytalansága ellen és
a fiatalok közül Basilides Zoltán, Garics János, Körmendi János, J6ó Lászl6
és az itt fiatal hévvel kitűnő Horváth Jenő a legjobb formájukat futják ki.
Honnan hát mégis a sikertelenség? Hiszen a sokkal egysíkúbbra megírt höl
gyek is oly tündökletesek renaissance pompájukban, sőt Ilosvay Katalin, a
férjét megcsal6 Ciba marchesa alakjában még játszási alkalmat, is kap és ki
tűnően meg is felel neki. Nem sorolhatunk fől mindenkit a harmincnégy kép
hez méretezett közel hatvan szereplőből. Fordítás, rendezés jó.

Nem lett volna-e jobb mégis Musset valamelyik könnyed kis verses vfg
játékával, például a színpadjainkon régebben is bevált "On ne badine fias
ave c l'amour"-ral vagy az amúgyis magyartárgyú Barberl.ne-nel ünnepelni a
múlt század gyermekének másfélszázados születési évfordulóját? Mert minek
akar mindenáron Shakespeare lenni az, aki nem az ? S mikor mint Musset na
gyon is beválik vigjátékaiban ? Akadémiai és egyéb gyászbeszédekben és nagy
évfordulók idején pedig iZZik az ünnepeltet lehető legjobb oldaláról bemutatni.

(II.) Idő: 1920. Kodolányi János emberré és íróvá érésének ideje. Az írót
,gyermekkora határozza meg és azok az események, amelyek férfivá serdülését
kísérik. Puskin Besszarábiában, Tolsztoj a Kaukázusban, Sigria Undset a füg
getlen Norvégia kikiáltásakor kapja azt a történelmi feszültséget-adta viZZa
mosütést, amitől íróvá kellett lennie. Kodolányi számára 1919 és 1920 fölold
hatatlan ellentéte a döntő élmény, amikor a Tanácsköztársaság bukása után
világtávlatok emberi akarásából szűk kis soviniszta kuckóba estünk. Most a
"Békák tava" című színjátékában próbálja elénk vetíteni ifjúsága nagy válsá
gát, családjával való szakítását, kivándorlását az akkori "úri" társadalomMl.

Baranyai kisvárosban vagyunk, ahOl egyerdőfőtanácsos példás haragban
él második feleségével, miután az elsőt elkergette s attól származó gyermekei
vel, akiket viszont megtartott maga körül, csak éppen nem bí,r velük. Iluska
lányát ezért egy kivül-belül korrupt háromszáz holdas földbirtokoshoz akarja
kényszeríteni, Laci fiát pedig megnevelni arra az életre, amely belátása szerint
itt egll kommün légköréből hazatért tékozló fiúra várhat, ha ide is bevo
m"lnak a kakastollasok. A fiatalok azonban föllázadnak. Iluska,' aki a délceg
tanftóba szerelmes, sőt talán oda is adta neki magát, visszadobja a gyűrűt a
földbirtokosnak, ez csendőr-kémet meneszt Laci után s végül a fölbőszült apa
puskával megy a fiára és világgá kergeti. Több tisztázatlan motívum között
-van a darabban egy szenvelgő, városból ide száműzódött mostoha is, aki rosz-
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szul él a férjével, megperzselődikmostoha leánya szeretőjétől és így annál in-
kább szabadulni akarna Iluskától.

Drámának drámaí téma lenne ez, de Kodolányí annyí ágát-bpgát ismeri,
vagy titkolja, avagy nem ísmeri eléggé, hogy nem _tudja, hogyan kezdje bo
nyolítani a szálat a gubancból. Innen is húz egyet - elszakad, onnan is ránci
gálja - s alig marad valami a kezében. A végén odavágja a szinpadra az
egészet s azt mondja: nesztek, ilyenek vagytok. Egy ilyen Kodolányí-szőttes

regénynek is elég töredezett arabeszkű-szokott lenni, hát még drámává szab
dalva. Már pedig a Békák tava regénynek íródott s korántsem érí el a szerző

"Földindulás" vagy "Végrendelet" című falusi életképeinek drámai szinvonalát.
Kodolányi ezekben a jelentős síkerű darabjaiban is sokat tipergett-toporgott a
színpadon s annyi sok mellékeset mondott el, amit csak a jolklore-oa szédült
kisnemzetek színházlátogatói bírnak élvezettel elviselni. De ezekben a darab-<
jaiban mindig kárpótolt egy-egy nagyszerű, emberi jelenettel, az egyke fiú
halálát táncos rivalgás közt megtudó apa elvágódását, vagy a Végrendelet
öreg parasztasszonyának deliriumOs vagyon-szétszórását. Forró jelenetre a Bé
kák sorában nem kerül sor, mert az apa és fiú puskás dulakodása a legjobban
sikerült harmadik fölvonásban is üres drámázás marad s a néző emlékezeté
ben csak epizódszereplők,főként két cselédlány megragadó és egy csendőr "bár
tudnánk feledni !" módon emlékezetes alakítása marad.

Az egyik kis cselédlányt Horváth Teri játssza remekbe. Németh erdőfőta

nácsosék cselédkéje ő s Németh Laci a "Du bist wie eine Blume" fordításával
ajándékozza meg. Milyen magasrendűen művészi, hogy a cseléd-jogot környe
zetétől tanuló fiú mégsem a régi ritust tanulja el, hanem fölolvas a kis cse
lédnek és az elkéri a fiútól a fordítást, hogy aztán széttépje, majdnemhogy
az arcába vágja, -mikor fiú - magát sem tudván megvédelmezni dühöngő ap
jától - egy szóval sem kél az ő védelmére, akinek egyetlen bűne, hogy Laci
val együtt kommunista-gyanús.

S milyen igaz a másik urasági belső cselédlány, a pöfeteg K. Tóth birtokos
cselédje, ágyasa, lábakapcája története, akinek apporUrozni kellene a háztűz

nézőbe érkező menyasszony s annak családja előtt, de mert szukaállatként sze
reti "urát", s igérete is van, hogy ő azért megmarad második feleségnek, nem
vágja fejükhöz a tálcát, a kávés ibriket, a mézesbödönt, de mindig érezteti,
hogy alapjában csak ezt lehetne tennie. Sándor Izabella ez a másik cseléd, aki
élete eddigi legnagyobb alakításaként könyvelheti el ezt a szerepét.

. S a harmadik cseléd a cselédek cselédje. Gál csendőr ott lent Baranllában,._
szép szál kemény ember, akinek egyetlen ambíciója, hogy a fajtájabeZieken,
véréből valókon tiporjon s minden parancsot, ami valami akkor még határon
túli csendőrparancsnokságrólérkezik, vak terrorista lázzal teljesítsen, egy kis
szadista kéjjel persze, hogy akik a nép eltiprásával megbízták, azok elnéznek
neki ilyen-vagy olyan kedvére való kilengéseket, pofonokat, talpveréseket s
más apróbb gyönyörűségüket. Prókai István bebizonyította ebben a szerepben
is, hogy méltán várhatunk tőle még sokat, nagyon sokat.

S Kodolányi is ebben a három alakjában, - ily kitűnően megszemélyelített
alakjában - éri el a saját írói rangját.

Farkas Antal, K. Tóth kulákja, azonban túlzásaiban is kísérteties figura
volt s megint fölmerill a kritikus kétkedése: nem az-e az igazán jó színész,
aki a valóban j6, valóban jól megírt szerepet játssza?

(III.) Idő: napjainkban, az Anaara folyó mellett. Alekszej Arbuzov "Ir
kucki történet"-e "Az ember tragédiája"- mellett a Nemzeti Színház legnagyobb
és legemlékezetesebb idei sikere. Hogy "Az ember tragédiája" párhuzamnál .
maradjunk, talán azt a címet is adhatnók neki: "Az ember vigasztalása". Em
berségünkben vigasztal meg Arbuzov, aki igazi költő, a XXI. század küszöbén_
élő író és így valószínűleg számot vetett magában azzal, hogy emberség nél
kül, hit nélkül, szetetet nélkül nem élhetünk.

Nem írja ő a renaissance Firenzéjének selyemtaláros "fölszabadult" em-
berbestiáit, sem 1920 nagy ütésétől kábult magyar középosztályának "kicsit
megínt szabad a vásár" hallaZija nem bizgatja semmiféle gyűlölködő kritikára._
Arbuzov a szerencsés író, aki egy .majdnem idillí szocialista társadalomban él'
kisebb-nagyobb hibáktól terhelt dolgozók között, akik élnek, szeretnek, meg-'
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halnak véletle~ül s akik között jó nekünk is elidőznünk. Tiszta fürdő, állandó
esküvői hangulat, kis emberek kicsiny kis tőlük telő jósága, embersége az
"Irkucki történet". De talán ha összeteszünk sok-sok picinyke jóságot, ember
séget, apró hibáktól fűszeressé tett jobbra való akaratot ~ legalább hadd lássa .
az a másik, hogy nekünk sem könnyű jóknak lennünk -, mégis csak összeér
egyszer a jónak szövevénye s betakarja valahogy ezt a bűnöktől varacskos
földet.

Végigsírtam az .Lrkucki történet" előadását, de hiszen esküvőkön is szek
tam sírni és a Kaméliás hölgyben is. Vannak esetek, amikor az ember nem
állja meg könny nélkül, mert valamí figyelmezteti, hogy jobbaknak kellene
lennünk, emberebbnek kellene lennünk, mint amilyenek vagyunk. S oly meg
ható, mikor emberek újra meg újra nekiindulnak a jobbá, boldogabbá és em-
berebbé levésnek. ..

Arbuzov hősei pedig ezt te;;zik. A kaméliás hölgyet említettem, immár
egy második évszázad legnagyobb színpadköltői sikerét. Ott szerepel egy szen
vedéseiben és önfeláldozásában megtisztult kurtizán, aki gyakorta megríkatja
az embert. Mindig azt mondtam, nem baj, ha varróleánykák kissé szentimen
tálisok. Jobb, mintha gyűlölködnének, pletykálkodnának vagy névtelen leve
Le/wt írnának. Aki szentimentális, az néha sír és a könnyek állító1;ag fölös
leges méreganyagokat mosnak ki belőlünk. Valami alap-emberi érzésre bazi
roznak: a larmoyant költői és színpadi művek és emberségünket nem árt bi
rizgálni, úgyis-úgyis elszunyókál sokszor. S hogy mostan Arbuzov élesztgeti s
méghozzá igen finom és magasrendű írói eszközökkel, abban egy fölfelé ívelő

közösségi érzés diadalmát látjuk.
Sebes folyam az Angara a szibériai Irkuck városának közelében s épp most

akarják megfékezni, kordába vonni, akik vízierőművet építenek reá. Sok ezer
összefutott ember a fölkelő nagyváros barakktengere közt. S köztük egy kal
lódó leány, "Váljoska, Olcsócska", ahogy. már csasztuskában éneklik róla har
monikázó vidám fiatalok az Angara mentén. S hogy lesz belőle ballada s éle
té ból legenda tálJJ?

A lány főudvarl6ja Viktor, vidám legény, nem hisz a szerelemben s az ál
landóbb érzések horgonyzó biztonságában. S Viktor mégis fölhorkan, amikor
a lágyérzésű Szergej őszinte szerelemmel s az őszinte szerelemhez illő félszeg
séggel közeledik a lánllhoz megbűvölten és elrendelten, hogy tiszta érzésével
megbabonázza őt s magát. Szergej nem hisz a pletykáknak, Szergej optimista
vőlegény, ki öklével hajtja el a vádaskodókat s mintha ama spanyol közmon
dás hívője lenne, hogy "a rossz nem mindig bizonyos". Válja és Szergej ese
tében nem az. A könnyelmű leány föloldódik Szergej tiszta szerelmében; nagy,
könnyeztető esküvőt ülnek, ahol csak báva gyerekek mondanak olyan fölkö
szöntőt, amitől a fölnőttek kissé feszelegni kezdnek. S tovább sincs semmi baj,
pedig ágyat is tolnak be az esküvő után a golyóscsapágyakon forgó-pergő szín
padra. Váljoska fáradt élete legizgalmasabb napja után - tán még maga sem
hitte el soha, hogy tisztességes asszony lesz belőle - csak annyit kérdez meg
Szergejtőlf "Hogy hivják az anyádat? ... J!:s a nővéreidet ? ... Nagyon szeretni
fogom őket."

Ez szép, és sírunk, siratjuk mindazt, ami bennünk siratni valóan cinikus.
És Váljacska rendes asszony lesz, már ott is toporog a férje a szülészeti

klinika lakkcsempés folyosóin s már hirelik neki, hogy ikrek születetek. S a
kórus is felel: Ember sziüetett !

Valami egyszerű áhítat leng be mindent, ami legyőzi az eredendő rossz
májúságot.

De hisz a divat az divat. S mért ne lehetne egyszer ezt a természetes di
·vatot is követni, hogy örüljünk, hogy ember született és igyekezzünk emberré
nevelni magunk mellett az ujszülöttet is.

Szergej tovább nevel. Fürödni mén az Angarára, két más gyerek vele,
olyan tíz évesek. Szergejnek s Váljasának legboldogabb napja ez s Váljasa
csak azt a hírt .kapja vissza, hogy a sebes folyású Angarából az ura mind a
két gyermeket kimentette, csak ő egymaga veszett oda. Nem esküvői már a
hangulat, nem kaméliás hölgyi szüpögés. Az élet természetadta nagy légáram-
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tata tört be, letört egy ágat, elsodort egy férfit. S Váljoskáb6l most vajon:
mi lesz?

Előbb hát összeáll a brigád, hogy Szergej helyett is végzi a munkát, nyol
can kilenc helyett és Szergej özvegye nem láthat hiányt. De aztán, mikor má,.
ez is végbement, úgy látja valaki, a darab rezonőrje, hogy nem j6 egy asz
szonyt munkátlan hagyni s hogy jőjjön ő is közibök. S Váljoska megy, dol
gozik, már fizetést is vesz föl. S most újra megjelenik Viktor. Már kérné a
megállandósult asszonyt feleségül. Váljoska elfut, de nem tudjuk, futása nem
a párját csalogató őz futamodása-e ? Függöny borul történetükre, amely ugyan
azzal a jelenettel végződik, amellyel kezdődött: Viktor és Váljosa oldatlan sze
relmi kettősével.

Priestleu-jéle veszélyes forduló, hol sok szennyesség nyomán kezdik el
újra a folytatást? Vagy inkább Thornton Wilder időtlen színpada "A mi kis
városunk"-ból? Ne keressük, hisz a kritikus sem ismer minden formai újí
tást, amiben a világ drámairodalma is vajúdja az újat.

Orüljünk Alekszej Arbuzov végtellnségbe 'táruló, emberi jóságot idéző,
metafizikai szépségű alkotásának, amely megbocsátásában, "menj és többé ne
vétkezzél" kiáltásában krisztusi egyben. És örüljünk a magára talált Nemzeti
Színház előadásának, a kis Berek Kati küzködően emberi Váljájának, Szirtes
már nem szirupos, leegyszerűsödött Szergejének, Kállai hetykén bőrkabátos

Viktorának, Ladányi öregen is házasodó szaki-báésijának, Zolnay Zsuzsa őszin

te egyszerűségének és az egész kÓ1'usnak, amely a nézőtér ezernyi emberével
egy húron tud pendülni.

Ha esküvői volt is, de szép volt és sokáig emlékezetes siker marad. Mi
lyen nagy dolog az, ha egy költő tud egészen egyszerű lenni és a- semmisé
geken át meg tudja mutatni az egész világot - még ha könnyben füröszti és
szivárványszínben játszat ja is. (Possonyi László)

KÉPZÚMúVÉSZET. Reményi JÓzsef szobrászművész gyűjteményes kiállí
tása a Műcsarnok kamaratermében egy kivételes tehetségű alkotóművész élet
művével ismertette meg .a látogatót. A nagyközönség csak keveset hallhatott
róla, mert rnunkásságának javatermése, az "érem", jellegénél fogva műtárgyí

forgalomba alig került. Szenvedélyes emberábrázoló. Verhetetlen technikával .
ércbevésett arcmásainak kifejező erejét finomle1eményű,allegorikus hátlapkom
pozícíóival egészíti ki s teszi teljessé. Már egy félszázaddal ezelőtt LYlka Károly
benne látta az éremművészet eljövendő nagy mesterét. Híresek orvosábrázolá
sai. Nemcsak páratlan éremrnűvész, hanem többszörösen pályadíjnyertes ér
méivelis sikert sikerre halmozott. Mestere a kisplasztikának. Sportdíjként
szereplő "Súlydobó"-ját ötször vitték ki Amerikába. Elemében akkor érzi ma
gát, amikor kisméretű kerek plasztikus fejeket 'készít. Ebben a rnűfajban utol
érhetetlen. Van belőlük vagy hatvan-hetven. Ez alkalommal egyet sem állított
ki közülük. Megnuntázta többek között Bólyai Farkast, Széchenyit, Kazinczyt,
Bartókot. Bartók Béla Kodály lakásán ült modellt neki. Talán ő az egyetlen kép
zőművész, aki nem közvetve, fényképek felhasználásával, hanem szemtől szem
ben rögzíthette meg a nagy magyar zeneköltő arcvonásait. A kiállításon meg
lepetést keltettek művészi 'kivitelű rajzai, akvarelljei. Remembekészült fejek és
tájak vegyesen. És hogy milyen szépek a fái ? ! Aki a természetet ilyen test
vérközelből hagyja hatni magára és annyire bele tud hallgatni a csendbe, az
olyankor, amikor alkot, valójában fohászkodik Grafiikái őszinte vallomások.
Az ilyen rnűvész a legeszményibb pedagógus. És Reményi szívvel-lélekkel az.
Háborús rokkantsága akadályozta meg, hogy mint szobrászművész a jnonu
mentális művek sorát hozza létre. Sokan még emlékezhetnek 10 rnéter hosszú,
70 cm-nyi relief-figurákkal díszített, pompás Arany János-padjára, a Városli
gebben, mely teljesen tönkrement, Érdemes volna rekonstruálni !

Ac.Csók-galériában ezalatt Boldizsár István festőművészbalatom festményei
vonzottá:k a vásárlókedvű közönséget, A nagybányai hagyományokban gyOke
rezö Réti-tanítvány közel 30 éve nem lépett gyűjteményes kíállítással a nyil
vánosság elé, Posztimpresszionista kifejező eszközeinek roppant gazdagságan
'keresztül nyilvánul meg ragyogó színekben duskálkodó 'képeinek szemgyönyör
ködtető. közvetlen hatása. Szőnyí legbizalmasabb baráti IIOOréhez tartozott.
Hosszú ideig tartó elvonulasát a hasznára fordította. Tovább fejlesztette tüne-
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rnényes technikáját, tökéletesítette egyénien kikísérletezett festési médszerét.
A temperát olajjal vegyítí. Maga jött rá a keverés helyes arányosítására. Ol
vasta egy 'kis brosürában, hogy Tiziano és Veroneseis igy festett és ennek tu
lajdonítható, hogy elkerülték színejk valeurjének és tónusának egyenetlen meg
változását, meghamísítását. Boldizsár eleinte fele-fele arányban vegyítette az
olajat a temperával. de csakhamar rájött, hogy a fekete gyorsan beszárad.
Ugyanezt tapasztalta a cadmíurrucitromlsárga. a Krapp-lakk(vörös) és az ultra
marinkék esetében. Színeínek ragyogását, zománcos fényét köszöni egyéni fes
tési módszerének és ez lényegében abban áll, hogy a fenti színeknél 70% ola
jat vegyít 30%temperával. Színei időállók és az időnkénti firniszezést is elvi
selik. Szőnyi is, az utóbbi időben, csaknem 'kdzárólag temperával festett, de
anélkül, hogy olajat is igénybevett volna. Igaz ugyan, hogy szikrázófényű szí
.neínek harmóniáját bajos lenne más festőnek megközelítenie, viszont a képeit
csupán üveg alatt lehet megóvni a romlástól. Boldizsár kiváló arcképfestő is.
Kár, hogy csak egy portréjával szerepelt a kiállításán, melynek 46 festrnénye,
6 akvarellje és 10 rézkarca az utolsó három év alatt készült. Vásznai zavar
baejtően tetszetösek. azonnal feltárják minden szépségüket és nyilvánvaló kö
zölrrivalójukat, Egy ösztönösen finomizlésfi és tudatosan megérett művész táj
kivágásai. Nem mondanak többet-kevesebbet, mínt amit igérnek. Sem ködös
elvontság, sem befelénézés nem jellemzi derűs, harsogószfnű, világos szerkesz
tésüket. Színvonalbeli rangjuk sérelme nélkül első látásra népszerűekkéválnak.

Bod László festőművész finnországi élményeit örökítette meg a Fényes
Adolf-teremben kiállított kevert technikájú képein. Nagy kísérletező. Festé
szeten kívül foglalkozott színpadkép, díszlet és bábfigura tervezéssel. Frtiss
szemű és fürgekezű. Erőssége- a villámgyors tájékozódás. De arra nincs elég
ráérő ideje - türelem hiányában -, hogy szorgalrnas műhelymunkával, apró
lékos gonddal elmélyítse a tudását. Még ha élményeit nem azonnal dolgozza is
fel, hanem esetleg jóval később, miként erre példa a "Szeles tengerpart" című,

fekete és zőld tussal, néhány évvel a finnországi útja után készült igen sike
rült rajza - mindig az első élénk benyomás az, ami megragadja, s ha még oly
hű és pontos is a vtsszaemlékezése, az 'a kép, amit így teremt újjá, csupán ak
kori futó, 'könnyed hangulatát tükrözí vissza. Ilyen a festői magatartása. Arra,
bizonnyal, igen alkalmas, hogy sajátos. egyéni stílust alakítson ki, meg hogy
techníkaí bravúrra tegyen szert. Ha hosszabb időt tölt idegenben, az ottani
környezet és légkör "helyi" jellegzetességét is érzékeltethette volna, egy más
sal össze nem téveszthető hamisítatlan finnországi hangulatot, így azonban
ezek a kép-rtiportok kizárólag magyar szemmel néznek és láttatnak.

Megrázó élményt nyújtott Iri Maruki és Tosiko Akamacu japán testőmű

vész-házaspár "Hirosima"-kép:;;orozata. A férj, Iri Marukí, festészéte mélyen
gyökerezik a japán hagyományokban. Rá hárult a nehezebb feladat: a kompo
zíció és az ábrázolt jelenetek légkörének megteremtése. Az asszony, az európai
műveltségű Tosiku Akamacu, rajzolta a figurákat, a nyugati rajzkultúra érez
hető hatásával. Teljesértékű művészi munkájuk hatását és [elentőségét fokozza,
hogy közvétlenül résztvettek a katasztrófa .merrtési munkálataíban, át is élték
valóságban az ábrázolt borzalmakat. "MiiköZ!ben rajzoltunk - rnondják egyik
nyálatkozatukban -, egész testünkben remegtünk ... Rajzoltunk ... és közben

. lelkünket a harag, fájdalom. és rettenet érzésed szorongatták." A Hirosima-kép
ciklusokkal (eddig 11 rész készült el) évek óta járjá,k a világot, hogy rnozgó
sítsanak a békeharera. Addig szándékozzák folytatni a munkájukat, újabb és
ujabb panneauk kiegészítésével, amíg a nukleáris fegyvereket be nem tiltják.
A kompozíciók alapelve a drámai mondanívaló könyörtelen kifejezésére ös z
pontosul. Nincsen központi figura köré csoportosuló rnűvészi elrendezésre tö
rekvés ezeleben a rnerőben új-jelentésű, aktiv cselekvésre követelően felhívó
"memento rnorív-ábrázolásokban. Minden figura egyforma jelentőségű. Mínden
ki egyformán szenvedett. Ezeknek a művészi ábrázolásoknak egyetlen célja az,

.hogy ráirányítsa a figyelmet az emberek szenvedő arckífejezésére, a felismer
hetetlenségig eltorzult testére, az emberi képzelettel meg se közelfthető apoka-
liptikus jelenetekre. A keleti rnűvészetben ritka a szenvedélyes drámai lükte
tés, rnert magasfokú szemlélődésében kiegyenlítődik minden szélsőség. Némi
kép Goya háborús borzalmatira kell gondolnunk a japán rnűvészpár Hirosima-
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képsorozatát tanulmányozva. Alapvető külőnbség azért itt is észlelhető a nyu
.gatí és a keleti felfogás között, amikor a halál kaszál, kegyetlenül a testet
nyomorítván, szadista gyönyörrel. Goyánál a meggyötört testben sínylődö lelket

.siratjuk és aggódunk, hogyan szabadul ki a test börtönéből a remelhatatlan
szellem. A japán festőknél eszünkbe se jut a kettős tragédia szembeállítása.
Kizárólag az enyészetet. a test halódását, oszlását vesszük tudomásul. Fel se
vetődik e parmeauknál a lélek halhatatlanságának kérdése, mint ami egyálta
lán nem tartozik a tárgyhoz. De annál inkább gondolnunk kell az élet meg
becsülésére. Az emberségünkre. (Haits Géza)

***

Fővárosi és vidéki kiállítások. Az elmúlt esztendő végén az Ernst-múzeum
ban "Dolgozó emberek között" címrnel kiállítást rendezett a Képzőművészek

Szövetsége. A kiállított festmények, grafikai rnűvek, szobrok az ipari üzemek,
a bányák, a termelőszövetkezetek, az állami gazdaságok, a gépállomások éle
téről beszéltek, középpontjukban a rnunkájukban elmerülő vagy éppen megpi
henő mai ember alakjával. Az egyik festőt az alumíniumöntök munkája ragad
ta meg, a másikat a szüret, a bivalyitatás, a rdzsaratás, a következőt az Er
zsebet-híd építése. Van, aki egy nagy ruhagyár szabászairól, van, aki a balatoni
halászokról vagy az üzemi könyvtár látogatóiról formált kompozíciót. A kiál
lításon az 1910-es években Paul Claudel-t illusztráló ("L'annonce faite il Marie")
'70 esztendős Szebotka Imrétöl-kezdve a középnemzedéken át (Szentiványi La
jos, Duray Tibor) a mai tehetséges fiatalokd.~ bezáróan (Scholz Erik, 'I'úry
Mária) sok művészünk vett részt. A látott művek között voltak kíérlelt alko
tások, de voltak olyanok is, amelyek skíccnél, riportnál nem nyújtottak többet.
Mindenesetre festőink közül egyre többen ismerik Lel, hogy ha Velazquez Cet
kező parasztok), Chardin (Bevásárló nő), ifj. David Teniers (Falusi búcsú),
Daumier (Mosónő), Courbet (Kőtörők), Rj€il!lin (Hajóvontatók), Van Gogh (Sző

vőmunkás), Picasso (Vasaló asszony) és sokan mások az immár klasszikusok
közül érdemesnek tartották saját koruk dolgos, egyszerű kisembereit megörö
'k'Üeni, akkor a mari művész is bízvást hozzányúlhat az új idők kis és nagy,
csendesebb és rnozgalrnasabb jeleneteinek, sok-sok embertípusának szeretet
teljes, együttérző ábrázolásához.

A Csók-galériában a közelmúltban Vjváry Lajos festőművész alkotásai sze
repeltek. A rnűvész a nyár folyamán tanulmányúton volt a Szovjeturiióban, a
jellegzetes stílusú moszkvai és vidéki görögkeleti templomok és kolostorok
több alkotásan is megjelennek (Vaszilij Blazsennij székesegyház a Vörös té
ren). Több arcképet is kiállított, ezek közül Remenyik Zsigmond regényíróé és
a tilinkóján játszó Tersánszky Józsi Jenőé volt a legsikerültebb, A mesteréről,
Szőnyi Istvánról készített portré már kevésbé volt megoldott. Egyes fiatal fes
tők a portréfeladatokat kerülik, pedig nemcsak elavult, akadémikus modorban,
hanem korszerű szellemben is lehet arcképet festeni. Újváry nagyon helyesen
tűzte ki maga elé célul, hogy a jelenkor gazdag magyar szellemi életének rep
rezentánsait testi valójukban az utókor számára megörökítse. A Nagybányából
kinőtt zebegényi szemlélet jegyében fogant tájképei, a fiatal művész család
ját ábrázoló festményei derűs színvilágúak, életörömmel telítettek.

Az Ernst-múzeum karácsonyi kiállítása az orci születésű, de évtizedek óta
Somogvtúron élő 92 esztendős Kunffy Lajos mester gyűjteményes tárlata volt.
Kunffy jogásznak indult', majd a múlt századi európai művészeti élet egyik
központjába. Münohenbe került. Itt azok közé a fiatal magyar művészek közé
tartozott, akik a vonzó egyéniségű, közvetlen Hol1ósy Simon körül csoportosul
tak. Az egykori jurátus, akaről Lyka Károly megemlíti, hogy míndenkor kitűnt

eleganciájával, később beutazta a félvilágot. Sokáig élt Párizsban, ahol szá
mottevő sikerei voltak a század elején, a francia becsületrendet is elnyerte.
Rippl-Rónaival szeros barátságot tartott, de művészete nem került Kaposvár
nagy fiának .bűvkörébe - legfeljebb egy-egy Kunffy-kép címe - pl. "Megy
a kocsi Lellére" - emlékeztet Rippl kedves, adomázó címadásaira. Korai al
kotásai közül kíemelkedrk a nagyméretű, mesterségbelileg fölényesen előadott

"Jób" (1896). Későbbi rnunkáiról találóan írta egyik méltatója, hogy azokat
"optimista realizmus" jellemzi. Vándorló cigányokat, öreg parasztokat, a Bala-

120



ton partvidékét, tereferélő falusi leányokat, a lassan folydogáló vidéki élet
epizódjait, festőbarátait (Edvi-Illés A., Iványi-Grünwald B.) látjuk igényes,
nem ingadozó értékszinten mozgó festményein. Aromásai kőzül az egyik leg
szebb Giesswein Sándor pápai prelátust, az egykori Magyar Békeegyesület el
nökét ábrázolja, azt a haladó szellemiségű főpapot, akiről érdekes jellernres
olvasható a marxista Kelen Jolán 'könyvének ("Galilei-per a XX. században",
Kossuth kiadó, 1957) "Gyűlés egy főpapi palotában" c. fejezetében. Követke
zetessége, szerénysége, művészi becsületessége az agg rnester, Kunffy Lajos
egész életművét becsessé s mélyen rokonszenvessé teszi.

Martun Ferenc Pécsett élő festőrnűvész (született 1899-ben) hatvan lavíro
zott tusrajzából rendezett kiállítást a kaposvári Ríppl-Rónaí Múzeum. Martyn
fiatal éveiben Rippl kaposvári házában élt, a művészettel való megísrnerkedése
is Rippl vezetése alatt történt. Egyidőben az absztrakt festők csoportjához tar
tozott a rnűvész, de őt kísérletező hajlamai vezették az elvont iskolához, nem
a művészet technikai oldalának fogyatékos ismerete. Joggal mondhatta magáról
Martyn vagy tíz év előtt: "ma már nagyjából úgy rajzolok, ahogy lélekzem."
("Az új magyar művészet önarcképe", Bp., é. n.) A hatvan rajz Cervan
tes Don Quijoté-jéhez készült, s kongeniális újjáalkotása a spanyol író vilá
gának. (Martyn többször végigutazta Spanyolországot, s nyilván ez is hozzá
segítette őt a mű rnély feldolgczásához.) A 'katalógus előszavában túlzás nélkül
írta Takáts Gyula, a kiváló költő, hogy "e sorozat minden darabján az iroda
lom és a grafika olyan magasfokú szimbiózdsával találkozunk, amelynek rit
kán lehetünk tanúi".

A Szentendréről szóló, nemrégen megjelent monográfíában a szerző, Horter
Miklós a következőket írja: "Művészeti vonatkozásban Szentendre hírnevét
művésztelepe öregbíti. Fennállásának sokszor viszontagságos évei alatt több
jelentős művészünk dolgozott és dolgozik ott ma is." A szentendrei Ferenczy
Károly Múzeumban 1960 végén megrendezett kiállítás azt mutatja, hogy a
nagyrnúltú városkának, amely hajdan a Magyarországra betelepült görög és
szerb kereskedők virágzó központja volt, a festőkre gyakorolt hatása még
míndíg a régi. Tizenhárom művész vett részt a kiállításon, csak olyanok, akik
állandó szentendrei lakosok. Ilosvai-Varga s Pirk János az idősebb generá
cióhoz tartozó jeles művészek; évről-évre csekély variációval ugyanazt mond
ják, formai értékeiket a néző elísmerí, de ha munkáikból egy-két tucatot meg
ismertünk, a többi már újat adni nemigen tud. Deim Pál és Maurer Ferenc
reményekre jogosító fiatalok, az iparművész Maurer kerámia-kockákból ál
lítja össze dekoratív munkáít, amelyek épületek falainak díszítésére igen al
kalmasak lennének. A századelő naturalizmusától az absztrakcióhoz és szürre
alizmushoz közelálló Kandó Gyuláig sokféle irányzat szóhoz jutott ezen a ki
állításon, amelyen már sajnos nem szerepelhetett Szeritendre három hűséges

festő-szerelmese, Bene Géza, Deli Antal és Boromissza Tibor, akik a kiállítás
előtti hónapokban hunytak el, a modern magyar piktúra nagy veszteségére.

A magyar rajzművészet. Karácsonvra jelent meg Pataky Dénes' "A magyar
raizművészet" c. könyve, közel 200 reprodukcíóval, amelyek között sok a szí
nes. A közölt művek nyolc évszázad magyar grafikai művészetét mutatják be.
Középkori illuminált kódexek befejezetlenminiaturái és a hűbéri világ néhány
oklevele Zsigmond és Mátyás korából, amelyeket rajzokkal tettek díszesebbé.
állanak a képanyag elején. A legelső magyar grafikai művek vallási tárgyúak,
így a XII. és XIII. század fordulójáról való Pray-kódex öt rajza (keresztlevétel,
sírbatétel, a szent asszonyok a sírnál, stb.), az Augustinus egyik munkáját tar
talmazó, a pozsonyi káptalani könyvtárban őrzött kódex tollrajza (Angyali üd
vözlet), a Dubníczi Krónika rajzai. A XV. század végén jelennek meg az első

világi tárgyú, geometriai, asztronómiai, építészeti vonatkozású rajzi ábrázo
1atok. Készítőik: Szalkai László, a Mohácsnál később elesett esztergomi érsek,
és Lassai Péter, Bolognában tanuló magyar ifjú.

A gótikus, majd reneszánsz rnűvészet magyarországi virágzását derékba
töri a török hódoltság. Ezeknek az időknek dokumentuma a sokat szenvedett
Wathay Ferenc emlékirata a XVII. század legelejéről. Wathay a konstantiná
polyi "Hét Torony"-na'k is foglya volt, s hányatott életének élményeit kezdet
legességükben is kifejező rajzokban örökítette meg. A török kiűzése utáni idők
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legkiválóbb magyar rnűvészeí - Bogdány és Mányoki - a Habsburg-gyarmat
tá vált, kulturálís téren elmaradott Magyarországot elhagyva, külföldön tele
pedtek le. A XVIII. század magyar grafíkusaí között szerepel két mű'kedveló

is, Rákóczi hű embere, Míkes Kelemen, és a kor nagy teehníkusa, Kempelen
. Farkas.

Az önálló magyar képzőművészet, s ezen belül a raizművészet lendülete
sebb kibontakozása a reformkorban kezdődik meg. Az ország elmaradott álla
pota rniatt rnűvészeink helyzete most sem rózsás, kicsiny a művészetet értő és
támogató réteg, kevés a megrendelés és vásárlás, ezért még míndíg sok jeles
művész kényszerül ki idegenbe, mínt id. Markó Károly, Brocky és Borsos Jó
zsef, aki csak élete végén tért haza - fotogratusnak és kocsmárosnak. A XIX.
század nagy magyar művészeitől, Székelytől, Lotztól, Mészölytől, Paáltól, Mun
kácsytól, Színyeítől szép rajzokat és akvarelleket közöl az album, habár olyan
"par excellence" grafikus, mínt Barabás, Jankó vagy Zichy, 'kevés volt e kor
szakban - a legtöbb művész a raízot vagy akvarellt csak vázlatként. tanul
mányként művelte.

A könyv legfényesebb része a XX. századi anyag. A reprodukcíók két
harmad' része századunk művészeitől való, s ez az arány helyes is, hiszen a
rajz, mint önálló s már nem másodrendű rnűfaj, Rippl-Rónaitól kezdve nyert
lényegében véve polgárjogot Magyarországon. Kevnstok Károly, Vaszary Já
nos, Uitz, Nemes-Larnpérth, Egry József, Derkovits, Szőnyi, Aba-Novák s még
sokan mások egy kis darab papírlapon egyszerű eszközökkel varázslatos re
meklésekre voltak képesek. De ebből a nagyszerű gárdából is kiemelkedik
Ferenczy Béní, a szobrász, akiről nagyon igaznak érezzük Pataky megállapi
tását: "talán ő rajzol a legelragadóbban a mai magyar művészek közt". A mai
középkorú nemzedékekből mindenelőtt a Racine-t, Steinbecket, Szabó Lőrincet

illusztráló Szalay Lajos, Borsos Miklós szebrász és Barcsay Jenő magasodik ki.
Pataky Dénes finom kíállítású könyve örömet szerez az olvasónak, néhány

kérdésben azonban nehéz a szerzővel egyetérteni. A könyv címe "A magyar
rajzművészet", sok reprodukált mű azonban akvarell és gouache. Az akvarell
(azaz víz-festmény) és a gouache pedig közelebb áll a festészethez, mint a gra
fíkához, a rajzhoz. Az 50 oldalas bevezető tanulmány elsősorban nem a magyar
grafikai művészet történetét nyújtja, hanem a 'magyar festészetét, Egy pél
da: Czóbel Béla festményeiről 14 sort ír a könyv, a rajzairól viszont csak 2 és
fél sort. Hollósy Simonról, Farkas Istvánról, Mattyasovszky-Zsolnayról, Vass
Elemérről részletesen beszél Pataky Dénes, ugyanakkor művet nem közöl tő

lük, minthogy rajzi munkásságuk nem jelentős. Ez esetben viszont elegendő

lett volna éppen csak megemlíteni e - különoen élvonalbeli - mestereket egy
olyan kötetben, amelynek témája a rajzművészet, A könyv írója az újabb ma
gyar rnűvészet legértékesebb csoportjának az általa "posztnagybányai" irány
zatnak nevezett Gresharn-kört tartja. E csoport esztétikáját magáévá téve, sok
szor megró és súlyosan elitél - kellő bizonyítás nélkül - más törekvéseket.
fgy például a "Nyolcak"-ról ezt mondjar j.Törekvéseíket nem tudták kíelégítö
módon megoldani, útjuk végül is üres rnodorosságba vezetett." Azonban ezt az
egyoldalú, elsietett megállapítást Tihanyi Lajos mesterí portrét (Kosztolányi,
Kassák, Fülep Lajos, stb.), Czigány Dezső önportréí és asztali csendéletei, Be
rény Róbertnek a fiatal Bartókról készült arcmása s a "Nyolcak" többi tag
jának allsotásaí nem támasztják alá. Vértes Marcell a IV. Károly királyt áb
rázoló "Ofelsége, a ltirály nevében l" c. híres plakátot nem a 'I'anáésköztársa
ság, hanem a Károlyi-:k:ornnányzat idején készítette.

A Kossuth, az Offset és az Egyetemi Nyomda által előállított könyvet a
Képzőművészeti Alap kiadója jelentette meg. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (D e a n D i x o n ven d é g s z e r e p lé s e.) Az Eu
rópában élő néger karmester már tavalyelőtti bemutatkozásával is osztaUan
lelkesedést keltett. Akkor két koncertet adott a Károlyi-kertben s a második
után már a legnagyobb dirigensek sorában emlegették. Kitúnően irányítja a
zenekart - meglátszik, hogy pszichologiából is doktorátust szerzett -, s mind
egyik stíluskörben otthonos, kiváltképp a romantikában. Mostaní vendégsze
replésekor is elsősorban a romantikus kompoziciók tolmácsolásával ragadta.



meg a közönséget. Különösen annak örültünk, hogy első hangversenyén a ná
lunk meglehetősen ritkán hallott Berlioz-nyitányt, a Római karnevált is mú&o
Tára tűzte. Mert a kivál6 francia zeneszerzőt mindmáig nem értékeljük érde-
méhez és jelentőségéhez mélt6 m6don. '

Pablo Casals, J. Ma. Corredorral tolytatott beszélgetésében "monstru6z'Us"
alkot6nak nevezte Berliozt. Valóban, a francia mester, kinek életét kényszerű

l1első és külső emigráci6k szakadatlan sora j~llemzi, hatalmasat, talán túlhatal
masat lépett előre. Szakított kortársainak szenzuális komponálási elveivel s
megteremtette azokat a kateg6riákat, melyeket később Liszt és Wagner fej
lesztett véglegessé és teljessé. Tanult tőle Csajkovszkij - gondoljunk az olasz
capriccio és különösen az 1812 nyitányaláfestéseire -, sőt DebU3sy is, jólle
het ennek altereg6ja, Crochet úr, nem a leghízelgőbben nyilatkozik .Hector Ber
liozr6l. Es a tanítványok pompás és lehiggadtabb sora egy kicsit elfeledtette a
"monstru6zus" meetert. Mert ők végleges formát adtak a fantasztikumnak (Fan
tasztikus szimf6nia), keretbe szorították Mephisto csábításait (Faust elkárho
zása) és higgadt polgárrá szelidítették a kalandozó Haroldat (Harold Itáliában).
Egy kicsit hasonló Berlioz sorsa Klo'1Jstockéhoz, aki Messiásával megalapozta a
Goethe és Schiller által betetőzött csoda-palotát.

Persze, Berlioz fantasztikus belső tűzből táplálkozó rajongása kicsit idegen
a mi korunk leegyszerűsödött és mégis komplikáltabb formavilágának. Berlioz
mindent elmondott, amit akart, sosem tudott megálljt parancsolni magamagának

.s ezért érezzük néha zseniális dilettánsnak (akárcsak Thomas Mann Wagnert).
Ugy alkotott, ahogy élt is: szabadon, gátlástalanul. Fittyet hányt kora feudál
kapitalista konvencióinak, de fittyet hányt a kortársak klasszikusokon nevel
kedett [ormaérzékének: is. Harcolt, újított, mert tudta, hogy "aki dudás akar
lenni, pokolra kell annak menni". O megjárta a maga poklát, mi azonban mát
nem szeretünk kísértetekkel viaskodni. De csodáljuk és tiszteljük a pokoljáró
kat, akik a maguk messiási elhivatottságával mindig hozzátesznek egy-egy da
rabkát a mi mennyországunkhoz.

A Római karnevál is ilyen felfokozott, ámd6 muzsika. (Amint a cime is
mutatja, a karnevál forgatagát akarja megvalósítani és ábrázolni a zene nyel
vén.) A muzsikát a Benvenuto Cellíni c. opera egyes elemeiből állította ös&ze
a szerző, s első párizsi bemutat6járól maga is megemlékezik írásaiban. A körül
mények úgy hozták, hogy előadás előtt nem pr6bálhatott a" fúv6sokkal."
... Amikor a zenekarba értem, körülfogott valamennyi fúvós hangszeren ját
sz6 művész, ijedt ábrázattal, hogya közönség előtt olyan nyitányt kell játsza
niok, amely teljes egészében ismeretlen előttük. Ne féljenek - mondottam ne
kik - a partitúrák pontosak, önök valamennyien tehetséges emberek, figyel
jék pálcámat olyan gyakran, ahogyan csak lehetséges, számolják j61 ki szü
neteiket és menni fog a dolog. Egyetlen hiba nem esett. Nekieresztettem az
allegr6t a Tiberisen túli táncosok forgatagos tempójának. A közönség újrát
kiáltott. Ujra kezdtük a nyitányt. Másodszorra még jobban játszottunk ..."

Berlioz később 01'oszOTszági hangversenykőrútján is elvezényelte a nyitányt.
Műsorának többi része hatalmas sikert adatott ("olyan tapsvihar és kiáltozás
tört ki, hogy egészen el·szádilltem" - írja), de a R6mai karnevált nem értet
ték meg. (A Műsorfüzet ismertetését ezen a helyen újra kellene fogalmazni!)
Ausztriában viszont ez lett talán a legnépszerűbb Berlioz-szerzemény. Még
négykezes zongorára és harmonikára is átírták.

Dean Dixon némi klasszikus tartással közeledett a nyitányhoz, így annak
éppen kavargó forgatagát nem érzékeltük kellőképpen. Annál szebben és tel
je&ebben sikerült felidéznie a schuberti vidámságot az' V. szimfóniában és
Brahms elmélyedő tépelődését (III. szimfónia). A Hangversenyzenekar igazolta
kirobbanó külföldi sikereit, külösen a brácsa-sz6lam zengett kiegyenlítetten és'
tömören. A kürtök belépései azonban még mindig zBkkennek itt-ott. A közön
ségnek így az az érzése, hogy maguk a kürtösök is izgatottan várják, vajon
sikerül-e tisztán intonálniok. .

(E g y s m á s R o s s i n i r 61.) "Ami Rossinit és azt a fanatizmust illeti,
amelyet egy ideje Párizs elegáns világában felidézett, szemtelen dühöt váltott
ki belőlem... dallamcinizmusa, a 'tIrámai kifejezés és illem semmibevevése,
egy zárlatfajta folytonos ismétlése, az örökös gyermeteg crescendo durpa nagy-



dobja annyira elkeseritett, hogy még az egyébként oly finoman hangszerelt fó
művében (A sevillai borbély) sem ismertem fel a lángelme szikrázó vonásait .••
Szívvel-lélekkel tapsolok nagy fest6nknek, Ingresnek, amikor Rossini bizonyos
műveiről így beszél: Tisztességtelen ember muzsikája ez l" - írja Hector Ber
lioz emlékirataiban. És nemcsak neki .volt ilyen rossz véleménye a zseniális
"pesarói hattyú"-ról. Scttubert is sokat élcelődött Rossini szerzeményein, Ber
nard Shaw pedig egyik centenáris cikkében ízléstelennek nevezte egyik-másik
kompozicióját. Mostanában meg éppen a budapesti közönség itélkezik Rossini
föZött, amikor egyre lanyhább érdeklődéssel fogadja tavaly bemutatott ope
ráját, az Ory gróf ját.

Erdelces, másik állandó budapesti műsordarabja, A sevillai borbély, mindig
telt házat ·vonz. Igaz, Melis Györgynél jobb Figaro, ellenállhatatlanabb tré
facsináló kevés van Európában, és Réti József szép tenorja, László Margit
érett koloratúrája, meg Galsay Ervin kitűnő, színészi alakítása is erőssége az
előadásnak. Itt azonban nemcsak a szereplőkről van szó. Már Stendhal i8 rá
mutatott arra Rossiniról irott életrajzában, hogy A sevillai borbély minden
szempontból mestermű. Nem látszik meg rajta, hogy - modern kifejez«ssel
élve - "szerző-kombinátn-ban készült: a költő átalakította a verseket, Rossini
máris írta a zenéjét, a szomszéd szobában pedig rriásolók vették lázas gondja
ikba a még nedves kottapapirokat, A bemutató emlékezetes bukása sem a köz
hangulat nyomására történt, hanem Paisiello féltékeny híveinek buzgólkodása
miatt. Ezt a művet nem lehetett véglegesen megbuktatni (mint ahogya második
előadás már hatalmas sikerrel járt). Az áradó komikum, a be hizelgő melódiák,
a mulatsiígos csattanók: mind a fényponton álló művész alkotásai. Még a gyen
gébb, konvencionálisabb részek (Almaviva első áriája, a második felvonás
Iassé unalmas indítása stb.) is szervesen beleillenek az egészbe: az embernek
az érzése, hogy minden úgy jó, ahogy van. Kitűnően megkomponált a mű szer
kezete; e: főbb szereplőknek egyformán van módjuk énektudásukat és komi
kai képességüket is csillogtatni. Az állandó mozgalmasság, lüktetés és válto
zatosság teljesen életszerűvé teszi a leglehetetlenebb részeket is. Sőt, annyira
beleéljük meaunkat mi is az eseményekbe, hogy szinte "drukkolunk" Figarónak
és Almavíva grófnak, hogy sikerüljön megtréfálníok ti zsémbes öreg Don Bar
tolót és vele együtt egy kicsit a kispolgári prüdériát és a dickensi elnyomorí
tottságot is. (Minduntalan Dickensre kell gondolnunk, mert nem csak a prob
léma exponálása idézi az ő módszerét, hanem maguk a díszletek, jelmezek is,
mintha megelevenedett Dickens-illusztrációk lennének.) .

A francia kiadók rövid utószót biggyesztettek Stendhal Rossini életrajzá
hoz, melyben az. Ory gróf ját így jellemzik: "Nem habozunk kijelenteni: ez a
partitúra méltó rá, hogy ott szerepeljen Rossini leghíresebb műveinek társasá
gában; a bevezetéstől a végső t-rióig a báj, a szellemesség és az irónia remeke,
valódi mintaképe annak, milyennek is kéne lennie mindig a francia zenének."
És érdekes - az Ory grófja még a párizsi Nagyoperának sem állandó músor
száma. Nem is lehet az, mert bármilyen szellemesen sziporkáznak is az ötle
tek, bármilyen mulattatóak is a helyzetkomikumok, az egyensúly és vele az
életszerűség hiányzik a darabból. Nevetünk a vidám helyzeteken, de érezzük,
hogy nem igazak; ahhoz meg, hogya mesék igazságát példázzák, túl raffinál
tak. Itt még az egyébként kitűnő főszereplők - Réti József, Melis György,
Gyurkovics Mária és Házi Erzsébet - műoészete is kevés. Hiába játszanak
igen jól, a közönség csalhatatlanul megérzi, hogy A sevillai" borbély és az Ory
grófja között eltelt időszakban Rossini ötletessége és találékonysága megko
pott: túl pokat bíz a. véletlenre, és a saját színpa.di, zeneszerzői rutinjára. (Az
Ory grófja után következő Tell Vilmos már az utolsó fellendülés, utána Ros
sini visszahúzódbtt a pástétomok és borok közé.) Aligha van jellemzőbb idézet
Rossini hanyatló művészetének megvilágítására, mint a kortárs Giovanni
Berettet (1783-1851) Romanza del trovatore c. 'L'e1'sének négy sora:

Meghervad már a réti
virág - és oldalán
megérzed holt dalán

már nem ~ régi..
(Rónay Mihály András forditása)
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(Ver d i: R e q u i e m, H a y d n: E v s z a k o k.) Oriási sikerrel szólal
tatta meg Ferencsik János a Hangversenyzenekar és a Budapesti Kórus (kar
igazgató: Forrai Miklós) élén Verdi Requiemjét. Minthogyaműről lapunk
egyik régebbi számában részletesen írtunk, most csak azt kívánjuk reqisztrát
ni, hogya koncert az évad legízzóbb, legátéltebb és lt?gszebb produkciója volt,
Reméljük, hogya legközelebbi alkalommal mát nemcsak Bartha Alfonz ne~

vét emelhetjük ki a szólisták közül.
Haydn Evszakok-ját a MAv Szimfónikusok és a Fővárosi Enekkat adták

elő a Zeneakadémián Lukács Miklós vezényletével. Ez a nagyszabású, fenségest
meghittel, áhítatott humorral vegyítő, helyenkint fárasztó, aztán megint sodtó
lendületű mű mindig magával ragadja a hallgatót, s újra meg 'lijra meggyőzi

Haydn páratlan zsenijéről. "Georgikon", zenében; és ha halljuk, lehetetlen,
hogy ne gondoljunk közben a téma irodalmi iker-ágára: arra, amelyik Vergi
liustól nyúlik a latin barokk epikán át egészen - Baróti Szabó Dávidig. il hu
manista francia jezsuita, Vanier terjedelmes, négyénekes bukolikusművét, a
Paraszti majorságot ugyanis, mely - mint cime is utal rá - a főldmíves-élet

nek afféle epikus foglalata, a tizennyolcadik század végén Baróti Szabó fordi
totta le magyarra, ugyancsak he;ram·etel'ekben. Haydn alkotása mintha csak
annak zenei megfogalmazása volna, és mintha mindkét műben ugyanazt az
egészséges, kicsit nyers levegőt, ugyanazt a pedagógiai célzattól sem mentes
"realizmust" éreznl?nk. De Haydn persze szárnyakat adott annak a munka- és
természetélménynek, amely az emlitett Vanier-féle művekben sokszor bizony
eléggé földön-járóan lassú és nehézkes. Tehetségének robusztusságát s ugyanak
kor férfiasan derűs színességét, sajátos - mondhatni népies - optimizmusát
talán egyetle'lt más művében sem érezni olyan erőteljes bőséggel, mint az Ev
szakok-ban.

Lukács Miklós ezúttal is precíz és híteles karmester volt, s ráadásul meg
lepően temperamentumos is, szinte megfiatalodott Haydn oxigéndús levegőjé

től - például a remek szüreti kórusban. Jólc voltak a szólisták is: a nagy ora
tóriumszerepben helyét jól megálló (eleinte talán egy' parányit elfogód.ott),
hangjával nagyon szépen bánó Geszty Szilvia, a tőle megszokott letuiiitettet és
stílussal éneklő Antalffy Albert és Réti József, aki nemcsak gyönyörű olasz
tenorjával bűvöl el, hanem átélésének forróságával is meghat. (Rónay László)

EGYHAZI ANYAKÖNYVEK ÉS TÖRTÉNETI STATISZTIKA. Úttörőnek

érzett, igen érdekes tanulmányt írt Csácsán Jenő három Pest rnegyei falu:
Sződ, Vácrátót és Csomád XVIII. 'századbeli népesedéséről. A tanulmány a
Történeti statisztikai közlemények III. évfolyamának 1_2. számában jelent meg.

Köztudomású, hogya hivatalos statisztika megindulása előtti időkből alig
ismerjük népesedés ünk alakulásának alapvető adatait. Forrásul kinálkoznak
ugyan a katolikus egyházi anyakönyvek, kérdés azonban, hogy mennyire ét;
mennyiben nyújtanak ezek hű képet a demográfiai rnozgásról. Ez az a prob
léma. ramelynek tisztázására Csóesán kísérletet tett. Feldolgozta a sződi plé
bánia, valamint két filiája, Vácrátót és Csomád anyakönyveinek. továbbá a
váci püspöki levéltár egyházlátogatásí jegyzőkönyveinek idevágó adatait, majd
összevetette azokat az 1784-85, valamint az 1804-05. évi népszámlálások és az
úrbérrendezés adataival. végül az egészet kritikai értékelés alá vonta.

Sződ és Vácrátót akkoriban tisztán katolikus lakosságúak voltak, a csorná
diak viszont kizárólag evangélikusok. Kiderült jlzonban, hogy Csomád népmoz
galmi adatai az anyakönyvek alapján számítva nagyságrendileg ugyanolyan
értékeket adnak, mínt amilyenek a másik két községben állapíthatók meg.
Ebből pedig csakis arra következtethetünk, hogya protestánsokat a katolikus
plébános éppen olyan mértékben anyakönyvezte, mint a katolikusokat. Mint
hogyakánonjog minden megkereszteltet ante usum rationis, "az értelem hasz
nálata előtt" tulajdonképpen katolikusnak tekint és -az összes keresztények há
zasságát érvényes és felbonthatatlan szentségi köteléknek tartja, nyilván ez a
magyarázata annak, hogy a katoltkus plébániai. anyakönyvekbe a református
házasságokat és kereszteléseket is bejegyezték. Az anyakönyvezett halálozások
száma, illetve azoknak aránya azonos a két filiában, az evangelikus Csomádon
pedig lényegesen magasabb is. Vagyis ha valakinek az anyakönyvezése elma
radt, az nem .azért történt, mert protestáns volt.
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Mennyire adnak azonban hiteles képet az egyházi anyakönyvek a termé
szetes szaporodásról ? A terményetes szaporodás tudvalevően az élveszü1etések
és a halálozások közötti különbséget jelenti, már pedig az egyházi anyaköny
vek nem a születéseket, ihanem a kereszteléseket, nem a halálozásokat. hanem
a temetéseket lajstromozták. Am - amint az egyházlátogatásí jegyzőkönyvek
ből is kitűnik - a megkeresztelést akkoriban sohasem halogatták. sőt egyes
esetekben maguk a bábák kereszteltek. az élveszületésekés a keresztelések kö
zöttí különbség tehát elenyészőnek tekinthető - állapítja meg Csócsán. Egyházi
rendelkezések szélták arról, hogy a keresztséget nem szabad elhalasztani, sőt

a plébános ellenőrizni tartozott, hogy a bábák tudnak-e keresztelni és szük
ség esetén kereszteltek-e. A születések szempontjából tehát a vizsgált anya
könyvek megbízhatóknak tekinthetők - jelenti ki Csóesán.

Más adatokkal való egybevetés után, Csóesán arra a megállapításra jutott,
hogy Sződön rnind a keresztelések, mind a temetések anyakönyvezésa tudomá
nyos szempontból is megbízhatónak fogadható el. Ugyanakkor a történeti sta
tisztika értékes adatokat meríthet a vácrátóti és a csomádi anyakönyvekJből is.

A helységekben a népesség 1785-ig állandóan emelkedik. Ekkor járványos'
betegségek tizedelik meg főképpen a fiatal korúakat. 1794-ben és 1797-ben szá
razság és éhinség pusztít. "Valóban volt akkor nyomorúság - írja a ,,historia
domus" -, emberek, akiknek sok gyermekük volt, egy héten keresztül kenye
ret nem ettek, gyomokkal és hasonló termékekkel táplálkoztak."

A házasságok arányszáma az egész században azonos szinten mozog s jó
val felülmúlja a házasságkötések mai arányszámát. Általában 12.5 ezrelék, míg
ma az országos átlag 9.9 ezrelék. Ez a jelenség a korai halálozással magyaráz
ható, Erre vall az özvegyek családalapításának magas aránya, amely Sződön az
összes házasságok 28.7 százalékát tette; 1938-ban 19.2 százalék. 1955-ben 21.7
százalék volt a második és további menyegzők részesedése az összes házassá
gok számában. Sződön a halálozásole csökkenő irányvonalat rnutatnak, a ha
landóság ezzel szemben bizonyos állandóságot. A természetes szaporodás gör
béje ingadozó. A csecsemőhalandóság a megvizsgált korszakban 20.3 százalék,
ami valamivel alacsonyabb, mint az akkori országos átlag (25.4 százalék), és
jóval alacsonyabb, mint a fővárosé. Budapesten azokban az- időkben 100 élve
születettköztil 27-29 halt meg egy éves korának elérése előtt. A halálozás
gyermekkorban és ifjúkorban rendkívüli magas volt. 1678 élveszülöttből csak
849 érte el a huszadik életévét. Szü1etéseknél a fiútöbblet mindhárom helység
ben icirnutatható. A férfiak számbeli túlsúlya általános jelenség a XVIII. szá
zadban. Ezt a többletet az úioncozások sem szüntették meg. A nőhiány kétség
kívül a gyermekággyal kapdolatos akkori nagy halandóságból eredt. A halá
Iozások februárban és szeptemberben érték el csúcspontjukat. Tavasszal a vi
taminhiány, ősszel a bélcsatornával összefüggő betegségek tizedelték meg a
lakosságet. A lakodalmakat főképpen januárban és novemberben tartották. De
oemberben egyetlen pár sem kelt egybe, ami a böjti időszakkal magyarázható.
Érdekes, hogy böjti időkben a protestáns Csomádori sem volt lakodalom, holott
a protestáns egynázjog ilyen tilalmat nem dsmer,

Az sem érdektelen, hogy az év bizonyos szakaiban - csaknem nyolc hó
napon keresztül - az özvegyek esküvőinek száma erősen kiugrott. Az 1758-tól
1800-ig terjedő időszakban máreiustól októberig az özvegyek esküvői az összes
esküvők 60.6 százalékát teszik, szemben a többi hónapokkal, amikor a nőtle

nek és hajadonok házasságkötése az összes családalapítások 78,2 százalékát érte
el. A jelenségben nyilvánvalóan kifejezésre jut a házastársukat veszítettek fo
kozott és sürgető igénye segítségre, mind a családban, mind á gazdaságokban 
állapítja meg a szerző. A férfiak általában 20-24 év között házasodtak; a haja
donok legnagyobb része 17 és 19 év között, míg ma 20-24 éves korukban. A
házasságok korosztályok szerinti görbéje egy sajátosságot mutat.: amely a mi
nemzedékünkben nem jelentkezik: a görbe a negyvenes és ötvenes életévekben
fellendü1. Az emelkedés oka a korai halálozásokkal magyarázható. Az özvegy
gyé lett férfiak körül akkor is többen kötöttek új frigyet, mint az elözvegyült
nők közü!.

Mindebből természetesen nem vonhatunk le az egyházi anyakönyvek tör
téneti értékére általános, országos jellegű következtetéseket - hangoztatja mun-
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.kája befejező részében Csóesán Jenő. Bizonyos azonban, hogy kritikai feldol
gozásuk sok megismeréssel gazdagitana az elmúlt századok népmozgalma fe
lől. Külföldön már hosszú ideje folynak is ilyen irányú munkálatok,

(Mátrai Béla)

MORA FERENC LEVELE TORDAI ANYOSHOZ. Móra Ferencet nem kell
külön bemutatnunk olvasóinknak; kedvelt, népszerű író volt a maga korában
is, és - megérdemelten - népszerű író manapság is, egyre-másra jelennek meg
zamatos magyarságú. utánozhatatlanul egyéni bájú régi művei új kiadásokban.
De Tordai Ányos emléke felett eljárt az idő, s nem árt, ha - még katolikus
olvasóközönségünk előtt is - kissé lefújjuk róla a feledés porát.

Ciszterci rendű szerzetes-tanár volt: 81 éves lenne, ha élne, de már 1938
óta halott. A magyar irodalom szerelmese volt, maga is literátus ember, költő,

nevelő hatású ifjúsági színdarabok szerzője, tankönyvíró. irodalomtörténész,
antológia-szerkesztő, Gárdonyi Géza benső barátja, s olyan szeretetreméltó,
vonzó egyéniség, hogy még a többé-kevésbé ellentétes világnézetű Bródy Sán
dor is egyik újságcikkében szeretettel és tisztelettel említi a nevét. Egri tanít
ványai - ott kezdte a pályafutását - rajongtak érte, s hasonlóképpen a bajai
ciszter-dáákok is, akiknek 1~24-től haláláig gimnáziumi igazgatójuk volt.

Nem csoda tehát, ha a melegszívű Móra Ferencet is meghódította, az 15 ba
rátságát is elnyerte, aminek van egy igen beszédes bizonyítéka, egy levél, amely
re Tordai Anyos kéziratos hagyatékában bukkantunk. Ez a filológiai gondosság
gal elrendezett hagyaték Tordai halála után. előbb a zirczi ajátság levéltárába,
majd onnan a fővárosi Széchenyi Könyvtár kézirattárába került, s itt "Quart.
'Hung. 3976" jelzés alatt van besorolva. Jelentős részét alkotja az "Emlékeim"
címmel ellátott négy kötet, mely nagyrészt irodalmi érdekű levelezést tartal
maz. A II. kötet 134-135 számozású lapja Móra Ferenc levele, mely abból az
alkalomból íródott, hogy Tordai Anyos 1922-ben a Szent István Társu~at meg
bízásából egy katolikus szellemű szavalókönyv szerkesztéséhez fogott hozzá, s a
kiszemelt szerzők engedélvét kérte verseik közléséhez. (A vers-antológia 1923
ban "Rózsáskert" címmel jelent meg.)

Móra Ferenc válasza szó szerint így hangzik:
Igen tisztelt Barátom,

sziues elnézésedet kérem, hog.y so'raidra ilyen elkésetten válaszolok, - re
mélem, ez nem volt akadálya annak, hogy gyűjteményedbe a kérdéses ver
seket fel ne vedd. Méltóztassál egyszer s mindenkorra tudomásul venni,
hogy az én verseimmel bármikor úgy rendelkezhetsz, mint a magadéival.

A bátyám nevében is megadom a kért felhasználási engedelmet; öröm
mel fogja tudomásul venni, ha megviszem neki a hírt. Mert addig nem akar
lak váratni, míg ezután megírandó levelemre megjön tőle a válasz, :- eset
leg jövő ilyenkor, mert notórius rossz levélíró. (Úgy sejtem, mire ennyi
idős leszek, én se leszek különb.)

Késedelmemnek pedig az a magyarázata, hogy szíves soraid szabadsá
gom ideje alatt jöttek, c mikor én annyira elzártam magam az emberi tár
$adalomtól, hogy még a póstámat sem volt szabad' utánam küldeni. T. í.
egy tíz-tizenötíves nagyobb regényen dolgozom, - biz az fizikai munkának
is sok volt. 504 ekkora nagyságú kutya nyelv! (Ez a papír is a kézirat pa
11trjaim közül való.) Ez idő szerint két könyvön kotlom egyszerre. Az egyik
az öt-hat íves Petőfi könyv, a mit szeptember közepéíg kell befejeznem, a
másik egy tíz íves növény biológia, szállítandó november végére. Közben
szeptember közepén igazi szabadságra is megyek, Szalay Pistával megint, 
egy hétre Pannonhalmára, meg Zirczre. Remélem, hozok innét is olyan ked
ves emlékeket; mint Ege,rből.

Meleg köszöntéssel kíván hasznos munkát igaz híved:
Sz. 1922. VIII. 3. Móra Ferenc

A levél kedves, közvetlen, baráti hangjával önmagáért beszél, minden hozzá
fűzött kommentár csak fölöslegesen letörölné üde hamvasságát. S igy csak a
legszükségesebb tárgyi magyarázatokra szorítkozik. Móra Ferenc bátyja, akiről

a levélben említés történik, Móra István pedagógus, a maga korában szintél:\
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népszerű költő. A regény, amelyről szó van, valószínűleg "A festő halála",
amely 1923~ban jelent meg. S nem sokára 1924~ben nyomdafestéket látott a
szőban forgó Petőfi-könyv is "Petőfi oltárára" címmel.

A levélben szereplő "Szalay Pista" szernélyét nem sikerült kinyomoznunk.
Móra Ferenc közvetlen baráti környezetéből csak egy Szalayt ismerünk. Jó
zsefet, az irodalmi érdeklődésű szegedi főkapitányt, aki Juhász Gyula életében
is jelentős szerepet játszott. Bizonyára az ő rokoni köréhez tartozott a: rejtélyes

. "Szalay Pista".
Befejezésül még csak annyit, hogy Tordai Anyos valóban élt is a versek

közlésére adott szíves engedelemmel. Még a "Rózsáskert"-nek t936~ban meg
újított második kiadása is tartalmaz verseket mínd a két Mórától. Móra Ist
vántól a "Nagyszombaton", "Pilátus fája", "Szent egyezség ez", - Móra Ferenc
től pedig az "Anyuka beteg", "Kenyérért való imádság", "Kislányom őrzöari

gyala", "Szeresd a gyermeket" című vallásos hangulatú, katolikus szellemű
költeményeket közlí. (Kunszery GyuZa)

JEGYZETLAPOK. (Jaures és a vallás.) Nemrégiben kiadták a nagy francia
szólistának, Jean Jaures-nak egy, a vallás és a szocializmus viszonyával fog
lalkozó írását. Claude Tresmontant, neves gondolkodó, teológus és biblikus,
akinek többek között "A zsidó próféták erkölcstana" és "Szent Pál és Kr:.isztus
misztériuma" címmel jelentek meg művei, ezzel kapcsolatban rendkívül meg
gondolkoztató tanulmányt írt az Esprit-be, a katolikus perszonalisták Mounier
alapította folyóiratába "Jaures vallásá't-ról. Jaures-nak ugyanis volt "vallása",
és hitt "az emberiség vallási jövőjében"; a kereszténységet azonban sokszor
támadta. Vallási eszméire a neoplatonizmus volt hatással, s ez már egymagá
ban is magyarazatot ad arra, miért nem értette, miért nem érthette a keresz':'
ténység lényegét, Idegenkedésének, sőt haragjának azonban van emellett egy
másik súlyos oka is: magának a kereszténységnek, mint történelmi-társadalmi
jelenségnek a viselkedése, ami nemhogy vonzó nem volt, hanem inkább ta
szította azokat, akik a társadalmi igazságosság szenvedélyes követelésével lép
tek föl, Marxtól Jaures-ig, rnínt Tresmontant mondja,

Jaurés-t Idézi: "Az embereknek nem kell az olyan emberbarátság, amely
az elnyomás egy formája; az-embereknek igazság kell. S akik azt prédikálják
nekik Krisztus nevében, hogy törődjenek bele az ígazságtalanságba, azok a leg
hipokritább s éppen ezért a leggyűlöltebb ellenségeik." Tresmorrtant hozzáteszi:
Jaurés itt "emberbarátságon" azt 'a leereszkedő, paternalista gondoskodást érti,
melyet a polgárság egyénileg gyakorol azokkal szemben, akiket koZZektívan ki
zsákmányol. - És Jaurés, tudjuk, egyáltalán nem állt egyedül ezzel a vélemé
nyével. Számomra ezúttal inkább az volt az érdekes, hogyan áll szemben Jaurés
véleményével Tresmontant, a katolikus, a teológus, mi az ő válasza a közis
mert vádra. Kereken tagadja? Vagy magyarázgátja és mentegeti a tényeket ?
Idézem végső konklúzíóját, azért, mert úgy gondolom, katolikus nyíltsággal
végtére is ilyesformán kell ezekkel a dolgokkal szembenézni. Tehát, szószerint:

"A proletár tömegek ateizmusáért elsősorban a kereszténység - (a tör
ténelmi-társadalmi jelenségről van szó, nem a tanról) - a felelős. Ellenfeleirr'c
től csak annak az elismerését kérjük, hogya kereszténységnek ez a vétke a
krisztusi tanításhoz való hűtlenség következménye, és hogy az Igazságossúg és
szabadság, amit attól kérnek számon, amit ők a kereszténységnek (ezúttal a
tannak) vélnek, voltaképpen a kereszténységből fakadnak, úgy. amint azt (ti. a
kereszténységet) a Törvény, a próféták és az evangéliumi tanítások megszabják.
Voltaképpen az evangéliumi követelményeket vetik szemünkre ellenfeleink ...
Jaures a saját elveinket idézi ellenünk, mint Jaurés előtt Marx is. Azt a tör
vényt, melyet Izrael prófétái hangoztattak Isten népének története folyamán.
Isten nem tűrj, hogy az igazságot elárulják. Ha az a nép, melynek rendeltetése,
hogya világba hozza, elárulja az igazság e követelrnényét,. ha a kereszténység
már nem védelmezi a szegény és az elnyomott jogait, ellenfél támasztatik el
lenében, aki majd védelmezi, a kereszténység rovására."

Mondátok, melyeken, azt hiszem, érdemes eZtűnődnűnk..•

Felelős kiadó: saád Béla
---'------------- --------
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