
NAPLÓ
A II. VATIKÁNI ZSINAT. Az elmúlt év karácsonyán a római patriarkális

bazilikákban felolvasták a Humanae Salutis kezderű bullát, amelyben XXIII .
.János pápa bejelentJi, hogy 1962 folyamán egybehívja a XXI. egyetemes ZS1

natot. Ennek székhelye a Vatikánváros lesz, ezért a zsinat II. Vatikáni Zsinat
néven vonul be majd az egyháztörténelembe. A bulla az adott történelmi hely
zetben éles analízist ad a világhelyzetről és az utakról, amelyeket a katolikus
egyháznak követnie kell, hogy örök funkcióját a világban betölthesse.

Tragikus törésre mutat rá a modern világban: egyrészről az anyagi hala
dás fokozódása, másrészről a lelki értékek gyengülése jelentkezik az erkölcsi
ékt síkján. A modern élvezethajhászás, a hedonizmus - jelenti ki a pápa 
vészes következményekkel járhat, ezért össze kell hívni egyetemes zsinatra az
egyház főpásztorait, akik Isten sugallatára rnunkálják majd az egyház meg
újítasát és megszilárdítását,

A zsinat előkészítésében véleményt kértek eddig 2800 püspöktől, rendfő

nöktől és a teológiai főiskoláktól; 2150-től érkeztek válaszok a kérdőívekre.

1960 júniusában már befejezte működését az előzetes előkészítő bizottság
(antipraeparatoria commissio), ezután megalapították a szoros értelemben vett
clőkészítö bizottságót (praeparatoría commíssio). Ennek az előkészítő bizottság
nak van egy központi bizottsága, amely az egész művet szervezi. Részbizottsá
gak, amelyeknek egyenként 30-40 tagja és tanácsosa van, készítik elő a rész
letkérdések tárgyalását. Ezek a bizottságok a következők: a szent teológia, a
papság és a hívők fegyelméről szóló, a szerzetesek ügyeit tárgyaló, a szentsé
gek fegyelmet, a szent Iiturgiák, a szemináriumok és teológiai intézetek ügyét
tárgyaló, a keleti egyiházzal foglalkozó, a hithirdetés ügyeit tárgyaló, végűl a
laikusok apostolságát tárgyaló bizottságok. E bizottságok mellett párhuzamosan
működik még egy titkárság, a sajtó tájékoztatására, és egy másik. amely a
keresztények egységének tárgyával foglalkozik.

Az egyetemes zsinat nem olyan, mint valamilyen nemzetgyűlés, vagy par
lament. A résztvevők az ordináriusok, azaz a megvéspüspökök és egyéb fő

pásztorok, és azok, akiket a pápa még meghív. Nem .,küldöttek" tehát, nem
képviselők, akik választóiknak bizalmából jelennek meg, mert hatalmukat
nem a hívők közősségétől - alulról -, hanem "felülről" kapják. Olyan érte
lemben képviselők csupán, hogy az apostoli hitletétemény mellett tanúskod
nak, amelyet az apostoli hagyomány alapján a hívők vallanak. A zsinat lelke
a pápa, a' IX. század óta összehívója is. Bár az első egyetemes zsinatokat a csá
szárok hívták egybe, azokon is a pápa legátusai elnököltek és amit nem hagy
tak jóvá, azt nem is tekintették utána zsinati határozatnak. IX. Pius pápa a
Vatikáni Zsinatnak (1870) nagyon szoros, a legapróbb részletekre menő ügy
rendet adott, ezt azonban sok püspök kifogásolására elejtették. A II. Vatikáni
Zsinat előkészítésében, amint már említettük, szerves intenzitással vesznek
részt a világ főpásztorai. A bizottságok szakértői .munkaközösségek, amelyek
csak propozíciókat tesznek, és ahhoz a tudományos megokolást mellékelik.

A leendő zsinat anyagáról a vílágsajtó tájékoztatása nyomán rendelkezünk
már bizonyos értesülésekkel.

1. A zsinat feladata az lesz, hogy serkentesül további mozgató erőt adjon a
katolikus hitnek és erkölcsnek, és új egyházi szabályzatot dolgozzon ki. Az
Egyházi Törvénykönyv kiegészítése, talán bizonyos mértékben ujjáalkotása is
anyaga lesz a zsinatnak, különösen olyan téren, ahol 1917-ben, rnidőn azt ki
adták, nem volt még mód intézkedni, így például az Actio Catholicára vonat
kozó alaprendelkezés lesz benne, a laikusok egyházjogi helyzetét is összeállít ja
ujabb kánonokban a zsinat.

2. Bizonyos, hogya római misekönyv. és breviárium reformja is előkészü

letben van. A már megjelent Rubrikák Új Kódexe szellemében a liturgikus
reform teljes végrehajtása és befejezése szintén a zsinat elé kerül.

3. A katolikus tanítás bizonyos pontjai szintén tárgyalásra és kifej tés re ke
rülnek. Nagyon valószínű, hogy az egyházról és az episzkopátusról szóló tanítás
kiegészítésére is sor kerül, rnert ez égetően fontosnak látszik sokak szemében.
Az I. Vatikáni Zsinat körülményei hozták ugyanis magukkal, hogya zsinat
hirtelen elnapolása míatt az 50 kidolgozandó fejezetből csak egyet dolgoztak
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ki: a pápa csalatkozhatatlanságáról szólót. Már 1932~ben megírta erről a tény
ről Carton de Wiart francia püspök a következőket: "Bizonyos, hogya pápa
csalatkozhatatlanságának definíciója a teológusok figyelmet elterelte és ár
nyékban hagyta az apostolok és a püspökök tanítói hatalmát. Ha a Vatikáni
Zsmat munkáját folytathatta volna és még a püspökök teljhatadrnával is fog
lalkezhatott volna, akkor ez a hiány nem állana fenn." Yves Congar, a jeles
francia teológus, úgy véli, hogy XXIII. János pápa éppen ezen a ponton akarja
a tanítást tökéletesebbé tenni. Véleménye szerint mind a teológiai kijelentésben,
mind a gyakorlatban a püspökök funkcióját a pápa funkciójának megfelelően

és annak kiegészítésére meg akarja erősíteni. A ma egyházának nemcsak cent
ralisztikus szervezet kell, hanem olyan rend is, amely számol a világ távlati
adottságaival.

4. Az unió kérdése is a pápa szívügye, aki az említett bullában a következő

ket mondja: "Oly pillanatban, midőn nemes és egyre fokozódó erők azt a célt
szolgálják, hogy az összes keresztények látható egységét helyreállítsák, ami
megfelel az isteni Megváltó szándékának; nagyon természetes, hogy az eljö
vendő zsinat foglalkozik majd a tanítás világosságának s a kölcsönös szere
tetnek premisszáival, ami még elevenebbé teszi az elválasztott testvérekben az
egységbe történő óhajtott visszatérés vágyát."

5. Biztosra vehető, hogy a világbéke gondolatával is foglalkozík majd a
zsinat. Már 1959-ben kijelentette a pápa, hogy a hitbeli egység és az evangé
lium tanainak gyakorlati megvalósítása az egész világnak bizalmat, jólétet és
békét adhatna. Lehetséges, hogy az atomfegyverek fe1használásáról is történik
nyilatkozat, ilyen állásfoglalás a világ békéje számára nagy jelentőségű volna
és megszabadítaná az embereket a félelemtől - vélí Yves Congar.

Ezzel magától megoldódik a zsinat szükséges. vagy felesleges voltának kér
dése is. Mikor az 1. Vatikáni Zsinaton a pápai csalatkozhatatlanság dogmáját
kimondották, sokak szemében kétségessé vált az egyetemes zsinatok értelme.
Akadtak teológusok, akik úgy vélték, hogy többé már nem is lesz egyetemes
asinat, mert az már feleslegessé vált. Ez azonban mindig kisebbségi vélemény
volt s a II. Vatikáni Zsinat meghirdetése után világosan kiderült e nézetnek
tarthatatlan volta. Az egyetemes zsinat nem felesleges, mert a sokak együtt
működése alapján létrejött döntés a szempontoknak és tapasztalatoknak na
gyobb gazdagságát foglalja magában, mint az egyesnek döntése. így például
Nagy Szent Leó pápai döntése a monofízitízrnusról, amelyet a kalcedoní egye
temes zsinat elfogadott, tagadhatatlanul tévedhetetlen döntés, precíz és vilá
gos. Mégis a zsinat által történt végleges megszövegezése az egész dogmatiká
nak egyik legszebb definícíója, sokkal tágabb és világosabb, mint a pápa szö
vegezése, mondia helyesen Yves Congar. Ugyanígy a Tridenti Zsinat nagyszeru
szövegei, amelyek különféle felfogású teológusok végső megforrnulázásaí, oly
tisztaságot és bőséget mutatnak fel, amilyent egyes ember aligha érhetett
volna el.

Igaz, hogy az utóbbi száz év két pápai dogmaükus kihirdetése (Mária Szep
lőtelen Fogantatása 1854-,ben és mennybevétele 1950-<ben). egyedül a pápának
volt az aktusa. Nem szabad azonban feledni, hogy azok az egész világ püspöki
karának, valamint számos teológusának közbejöttével jöttek létre, sok kötetet
kitevő írásbeli munkával, úgy, hogy a közreműkődés haszna kétségtelenül meg
állapítható ezekben is.

Az egyetemes zsinat azután már csak azért sem felesleges, mert ezekkel
a gyülekezetekkel a Szentlélek különleges együttműködése jár. Ebben a tu
datban nyilatkozott a jeruzsálemi zsinat; "A Szentlélek és mi magunk is így
tartottuk helyesnek" (Ap. Csel. 15, 28). amit minden egyetemes zsinat rnindíg
magáévá tett. Ezenkívül az egyetemes zsinat ünnepélyessége az egyház egy
ségének külső jele és mintegy reprezentálása is. Ez nem sztatikus, hanem di
namikus rnódon történik, ezért hatásukban az egyetemes zsinatok legtöbbször
nagyon jelentékenyek voltak. Elég, ha a viszontagságos történetű Tridenti Zsi
natra gondolunk. Sokszor akadozott, megszakították. 18 esztendőn át e1húzó
dott és néha csak húsz püspök látogatta; végeredményben mégis négy évszá
zadra kisugárzó hatással változtatta meg és reformálta az egyház életét, és
újjászülte a katolicizmust. Ezt várjuk a leendő II. Vatikáni Zsinattól mínd
nyájan. (Radó Polikárp)
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.JOSEPHUS FLAVIUS KRISZTUS-SZŰVEGE.A keresztény szentírástudo
many, hitvédelem és történetfrás kezdettől fogva különös figyeltmet szentelt
azoknak a kereszténység szent könyvein - mint történeti forrásokon - kívül
'Ílló korai feljegyzéseknek, amelyek Krisztus személyének és a keletkező ke
reszténységnek történeti létére vonatkoztak. Ez az érdeklődés megnőtt jelentő

ségében azóta, hogya hivő táboron kívüli irodalmi, történeti, világnézeti vagy
tarsadalomtudományi kritíka a keresztény felfogástól eltérő értelmezéssel Krisz
tustól és a kereszténységtől minden természetfölötti vonást elvitatva. fellepé
.süxben a mítoszképződés útján haladó kortörténeti, kultúrfokozati és társada
lomíejtödési jelenségnél többet elismerni nem hajlandó. Nem keresztény ol
dalról két irányból kereshetünk korabeli feljegyzéseket: Krísztus személyének
IS rnűködésének eredetközösségéből, a palesztinai zsidóságnál; másrészt - a
fennálló államkapcsolat és eszmeterjedés természetes iránya miatt - a Római
Birodalomból.

Ez utóbbinak írói közül a következőknél találunk vagy Krisztusra vagy a
Kereszténységre vagy mindkettőre feljegyzéseket. Gaius Tr. Suetonius (élt Kr.
u. ()5-135). Hadrianus császár udvari történésze, értékes császári életrajzai
ban a Vita Claudii-ben azt írja, hogy ez a császár "a Chrestostól okozott ál
landó zavargások miatt a zsidókat Rómából kiűzte" (Judaeos impulsore Chreste
assidue tumuUuantes Roma expulit, - Kirch: Enchirid. font. hist. ecel. ant. 28).
A kutatók nagyobb része itt Chrestost ~tisztusnak értelmezi, egy kisebb cso
port pedig egy ilyen nevű keresztény tanítónak; ez Krísztus szernélyiségének
történeti valósága szempontjából nem jelentős; az első esetben közvetlen. a
másodikban közvetett hivatkozás van Krisztusra, illetve művére, Jelentős ez a
nyilatkozat, hiszen Krisztus fe1feszítésétől számított 10-15 év utáni, tehát igen
korai eseményről van szó. Egy másik művében, Nero életrajzában így emléke
zi').; meg a keresztényekről: "A kínzásokkal sújtott keresztények, az embereknek
ez az új és ártó babonájú nemzetsége" (Kirch 28-29).

Cornelius Tacitus, államférfi és történetíró (élt 54-117), Annales-ében Nero
tort.énetóriél elmondja. hogy a félőrült császár Róma felgyujtásának vádját a
keresztényekre fogva kegyetlen üldözésükbe kezdett; aztán magát Krisztust is
említi (Auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem
Ponlium Pilatum supplicio aiiectue - Kirch 25).

C. Plinius S. Minor, Bithynia kormányzója (élt 62-113), a keresztényeket
T'raranus császárnak feljelentő levelében végig a keresztények szektájával fog
Ialkozik, miíközben Knísztust Istenüknek rnondja. (,.Legfőbb bűnüknek vagy
tévedésüknek azt mondják, hogy kora reggel össze szoktak gyülekezni s Krisz
tusnak mintegy istenüknek éneket mondanak s magukat esküvel kötelezik nem
valami rosszra, hanem. hogy lopásokat, rablásokat, házasságtöréseket el ne
kövessenek, a hittől el ne szakadjanak s törvény elé idézve meg ne tagadják
azt - Kirch 23.)

Hadrianus császár (uralkodott 117-1::l8) Minucius Fundanus kisázsiai pro
konzulhoz intézett leiratában rendelkezéseket ad a keresztények elleni eljárás
hoz. .Majd egy másik írásában. Servianus konzulhoz. az egyiptomi kereszté
nyeket - nyilván téves értesülés alapján - Serapis követőinek tartja s emlí
tési tesz Krisztus püspökeiről (qui se Christi episcopos dicunt; Kirch 27.) Mac
robius "Saturnalia" címü munkájában megemlékezik a betlehemi gyermekgyil
kosságról, de sem K rísztusról. .sern az öldöklés okáról nem szól (Szörényi:
Ujszöv. bev. II. 132),

A korabeli zsidó források közé tartoznék a Talmud, malynek tanusága je
lentős lehetne, hiszen alapvetése éppen Krisztus korára esik; ekkor virágoztak
a hires Rabbi Hillél és Sammaj írásmagyarázó és hagyománygyűjtő iskolái.
Azonban sem az ősibb (Misctvna), sem a későbbi (Midras, Toszefta) 'Da.lmud
részekben nincs a Krisztus működését követő közvetlen időről szóló feljegyzés.
Mert a vele szembenálló farizeus rabbinista irodalom hallgatással próbálta
Krrsztus ügyét eljelentékteleníteni (damnatio memoriae). Később, midőn a ke
reszténység terjedése miatt elkerülhetetlen volt a Krisztus személyével való
foglalkozás, a feljegyzések késői eredete, polemikus és irányzatos jellege min
den történeti értékétől megfosztotta azokat (J. Klausner: Jesus von Nazareth,
18). Az ellenbizonyítás írányzékaí mégis bizonyítékaivá váltak Jézus történeti
lé~nek, rendkívüli tetteinek és az írástudókkal való szembehelyezkedéseinek,
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miért is "felaikasztatott" (= keresztrefeszittetett; Huber: Zsidóság és keresz
ténység I. 214).

Sokkal jelentősebb Josephus Flavius zsidó történetíró tanusága. Előkelő papi
családból született Jeruzsálemben (élt 37-100 utánig), kitűnő kiképzésben ré
szesült, hallgatta a farizeusokat, szadduceusokat, esszéneket, aztán 19 éves ko
rában végleg a farizeusok irányahoz csatlakozott; 26-27 éves korában ment
először Rómába, ahol mint előkelő és tanult férfiút Nera külön kihallgatáson
fogadta. Visszatérvén hazájába a zsidó-római háborúban a galileai hadseregben
parancsnok volt, római fogságba esett, de mikor Vespasianus hadvezérnek meg
jövendölte császári jövőjét s őt a zsidóság megváltójának titulálta, ez nagy
lelkűen szabadsággal, római polgárjoggal (ettől kezdve viseli a Flavius nevet)
és évjáradékkal ajándékozta meg. A zsidó nép ezért őt renegátnak rninősítette,

írásait nem olvasta. Pedig művei a zsidóság történetének legfőbb forrása. A
két legjelentősebb: A zsidó háború (De bello judaica I-VII); és a Zsidó régi
ségek (Antiquitates Judaicae, a zsidó nép története az ősidőktől Kr. u. 66-ig). A
keresztény egyházatyák - ellentétben a régi zsidókkal - Josephus rnüveít
nagy előszeretettelolvastálks azokat az ószövetség magyarázataihoz felhasznál
ták. Szent Jeromos egyenesen ai.görög Livius"-nak nevezi őt.

Mint a szigorú farizeus szektához tartozó hitvalló zsidó, Jézusban nem lá
tett mást, mint egy káros zsidóellenes irány kellemetlen alapítóját, s Krisztus
nak és a kereszténységnek akkor még fel nem ismerhető jelentősége miatt, le
hetőleg mellőzí őket. Három helyen azonban így is szóba jönnek. Az egyikben
megemlékezik Keresztelő Jánosról, akit nagy és igaz embernek, prófétának
nevez s akiről elmondja, hogy Herodes Antípas fogságba vetette és lefejeztette
(Antiq. XVIII. 116-119). Bár itt kifejezetten nincs szó Krisztusról, kétségtelen,
hogy Keresztelő János emléke és jelentősége Krisztushoz kapcsolódó jellege
miatt nyert tartós maradandóságot. Másik helyen szól Jakabról, "Jézusnak, kit
Krisztusnak neveznek" testvéréről, előadván. miként ölette meg őt az ifjabb
Annás főpap (Antiq. XX. 200). E ,két hely hítelességét számbavehető szöveg
krítíkusok nem vitatják.

A sokat vitatott harmadik hely szövege ez: "Ezekben az időkben élt Jé
zus, egy bölcs ember, ha ugyan szabad őt embernek nevezni: mert rendkívüli
tetteket művelt és az igazságot örömmel fogadó emberek tanítója volt. Sok
zsidót és sok görögöt magához vonzott. Ö volt a Knisztus. És amikor legfőbb

embereink feljelentésére Pilátus kereszthalállal büntette, nem hagyták el azok.
akik kezdettől fogva szerétték őt. Ö ugyanis megjelent nekik három nappal
később újra élve, amint ezt és sok ezer más dolgot megjövendöltek róla az is
teni próféták. És a mai napig nem tűnt el azoknak az embereknek tömege, aki
ket őróla keresztényeknek neveznek" (Antiq. XVIII. 63-64; Kirch, 7).

Ez a Flavius-szöveg ("testimonium Flavianum") sok bírálatra adott okot
ama ellentét miatt, amely a szöveg sokatmondása és a szerző közismert fari
zeusi hitelvi felfogása között van. A kereszténység eredetének nem hívő értel
mezésű magyarázói csaknem valamennyien elvetik, későbbi keresztény betoldás
nak mínősítík azt. De például olyan éles krí.takaí elme, mint századunk elején a
protestáns Harnack, vagy a harmincas években a jeruzsálemi héber egyetem
hívő zsidó professzora, Joseph Klausner is, a szöveg hitelessége mellett nyilat
koztak. Ez utóbbi csak a Jézusra, mint Messiásra vonatkozó néhány szót mond
ja betoldásnak, de a Krisztus rendkívüli tetteire utaló kifejezéseket elfogadja,
míután szépen dokumentálja, hogya Talmud és vele az akkori zsidóság az első

két században Krdsztus csodáit elismerte, csupán azokat varázslatból eredeztet
te. A vitás hely hítélességét Josephus másik két keresztény vonatkozású szö
végének érdekes stíluselemzésével igazolja (pag, 68-75), s az eredményt így
összegezi: "Nem sokat tudunk meg ugyan Jézusról a két szövegből. Merítjük
mégis belőle Jézus létének, tetteinek és tanításának megerősítését, valamint
szokatlan halálát, a Pilátus által elrendelt megfeszítést" (75).

A katolikus teológusok tábora megoszlik. A többség a szövegrészt nem fo
gadja el hitelesnek. Ezért az úíabb apologetikai művek, a fennforgó bizonyta
lanság említésével, a hely bizonyító erejéről lemondanak.

A marxista tudományos álláspontot legfrissebben a szovjet J. A. Lencman
fejti ki A kereszténység eretiete című és 1960-ban magyarra is lefordított mű
vében, A Flavius-szöveget keresztény hamásításnak tartja (55. o.) s annak meg-
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';,öl'tén:ét a III. század második, vagy a IV. század elejére teszi, mert az Egy
háztörténetét 320 táján író Eusebius már az általunk ismert szöveget idézi, vt
szont Origenes 240 körül még szemrehányást tesz J. Flaviusnak, hogy nem is
meri el Jézus Messíás-voltát (Lencman 56), Az Origenes-féle szemrehányás
azonban nemcsak ezt a következtetést engedi meg, hanem például a Klausner
félét is, aki szerint a jelenlegi helyett egy egyszerűbb Krísztus-szöveg állt, ami
vel Origenes elégedetlen volt (69).

Egy szövegrész betoldatt (interpolált) vagy hiteles [ellegét nem apríori ér
vek, hanem objektív szövegtörténeti tények döntik el elsősorban. Már pedig
az összes ránk-maradt kéziratos Flavius-szövegek a jelenlegi formát Ismerik.
Jellemző különben a korai kereszténység kulturális szerepére, hogy egy zsidó
írótól származó, görög nyelvű és terjedelméhez képest szinte semmi keresztény
vonatkozást nem tartalmazó művet egyedül ő másolgatott és őrzött meg az
utókornak!

Annak ellenére. hogyaszövegtörténeti adatok a Flavius~szöV1eg hitelessé
gét rnutatják, a magunk részéről sem taTthatjuk azt, jelenlegi formájában,
Josephus Flaviustól eredőnek, mert ellenemond a műveiben Krisztusról és ke
reszténységről tükröződő általános felfogásának. Ezzel nem mondjuk azt, hogy
a szöveg teljes egészében betoldás, nyilván egy Josephus-i mag állt a helyén,
amelyet egy keresztény másoló a maga felfogásának megfelelőerr átstílízált, A
Josephus-i nyilatkozat ittlétet valószínűsíti az is, hogy egy keresztény inter
poláló a Krisztus-szövcget nem ide, Keresztelő János szerepeltetése elé, hanem
kézenfekvőerra Keresztelő után vagy mellé helyezte volna.

A végeredményt így összegezhetiük: Josephus Flavius zsidó-története há
rom helyen hoz keresztény vonatkozást. Az első kettő (Keresztelő János és
Jakab megöletéséről) szerényebb értékű s rnind szövegtörténetíleg, mind belső

tartalmuknál fogva magukon viselik a hitelesség jegyeit. Viszont a harmadik,
színes tartalmú szöveg, bár szövegtörténetileg hitelesnek látszik, belső tartal
ma rniatt mai formájában nem származhat Josephus Flaviustól. Az azonban
valószínű, hogy ennek a helynek is megvan a Flaviusi magja.

Josephus Flavius, mínt Lencman említi, Vespasianust a zsidók megigért
Messíásának mondotta. Hogy ezt az aulikus, udvará történetírói kijelentést
mennyire kell értékelni, azt jól tudja az, aki ismeri az ószövetség népénél a
messíásí eszme évezredes fejlödését. A Messiásnak - a próféták szerint - Juda
törzséből és Dávid családjából kellett származnia. E kritériumokkal azonban
Vespasianus nem rendelkezett. Josephus Flavius, az évjáradékos udvari törté
nész, itt is a kevesebbet adta a több helyett: az isteni cimet igénylő császárt
.a messiási névvel elégítette ki, jól tudván, hogy honfitársai közül egyetlen egy
sem akadhat, aki akár csak egy pfllanatra is a pogány császár Messíás-voltá
ban hinne. (Félegyházi József)

AZ OLVASO NAPLOJA. Képes Géza sosem tartozott a behízelgő hangú,
"könnyű" költők közé; nem véletlenül írta tizennyolc esztendővel ezelőtt köte
tének (Gorgó mereng) előszó-szonettjában: "Ha azt hiszed, hogy olcsó élvezet
I lesz könyvem, akkor dobd a sutba még most: ! az út velem meredek, szakadé
kos ..." Az olcsó megoldásokat következetesen elutasította magától s többnyire
mindig értett hozzá, hogy egy-egy témát ha mással nem, legalább a nyelv és
forma szigorú igényességével nemesítsen meg. Ez utóbbira szép és tanulságos
példákat találhatunk hat évvel ezelőtti kis kötetében (Napkelte Mongóliában),
mely voltaképpen afféle verses útirajz, s benne, az olvasóhoz intézett utószó
szerínt. a költőnek az volt a szándéka, hogy "fölébressze bennünk egy távoli,
de velünk annyira rokon világ képét és felszítsa a vágyat, hogy ezt az erőtől

duzzadó, okos és kedves népet ők is testvérüknek érezzék és bíztató szeretettel
gondoljanak rája". S mivel sikerült a rokon-érzést fölkeltenie ? Kétségkívül
bizonyos néprajzl-művelödéstörténetíanalógiákkal is: e még furcsán félnomád
mongolok minden olvasóban fölidézhették a nomád és félnomád régi magyar
ságról alkotott képzeteket; a felkelő napba lovagló mongol pásztor magyar
pusztai párját mindenki láthatta, aki élt az Alföldön; a "Pusztai történet"
ben éppen csak a tevét kell tehénre cserélni, s előttünk áll a huszonöt-harminc
esztendővel ezelőtti kis- és nagykunsági, vagy hortobágyi, tiszaháti ridegpász
tor-élet egy jelenete: más színekkel égen és látóhatáron, s részben más jószág-
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gal, de a lényeg, a dolgok leglelke valahol ugyanaz. De ezt a mondhatni Iolkí..
rísztíkus rokonérzést a költő, sajátos művészettel, nyelvHeg is eLmélyítette: a
síma, s a dolog természeténél fogva kissé oldott, kedvére kanyargó, bizalmas
menetű vers egy-egy sorpárjában félreismerhetetlenül aranyjánosi ízeket adott
színeket hozott, még egy-egy rímpárban is - nem úgy, hogy kölcsön vette
Arany egy-egy rímpárját, hanem úgy, hogya maga rímeit aranyjánosi mü
gonddal, igénnyel és hallással formálta meg; Mongóliát, mondhatnánk, ebben
a leltározható (és színesen, költőien leltározott) külső látszatnál mélyebb nyel
vi-lelki rétegben asszirnílálta, és éreztette meg velünk is.

Már ebből is gyanítható: olyan költővel állunk szemben, aki valóban értü
kézzel és művészetének egész sokrétűségét ismerve-érezve nyúl a vershez; ha
játszik, rendszerint nem egy húrori játszik, és legtöbb költeményének "polifó
níáját" csak akkor foghatjuk föl, ha minden szólamát értjük, minden felhang
ját figyelemmel kísérjük. Példának fölhozhatjuk új kötetének, A, mindenség
énekeinek egyik legszebb darabját, méltó pá!l'jáJt emlékezetesen szép Berzsenyi
versének: "Eszte!l'gom alatt" a címe és Balassi Bálint sorsát, egyéniséget ra
gadja meg, a költő Esztergom alatti végső perceiben. Ime a portré néhány
vonása:

Arca felett, a ·tisztahomlokon
felhőztek zord, emésztő férfigondok.
Kezében mint hó olvadt a vagyon.
Júliájáért verset s könnyet ontott,
az ,megnevette csak ,mint :egy bolondot.
Tüzes hatalommal forgó egek!
nem rezzent volna meg, ha rászakadtok ! ...

Jóformán csupa irodalomtörténeti ténymegállapítás; de a "hogyan"-ban benne
az egész Balassi, és Balassi egész tragédiája. Tékozló? Nem, több: "kezében
mint hó alvadt a vagyon" - s ez egyszerre utal e tékozlás önpusztító végzetes
ségére. Szerelmes költő volt? Igen: verset s könyvet ontott (s mily jellemző

megint Balassira, hogy ez az ontott a verseire is vonatkozik, a versei könny
ként szívből-ontottságárais utal); de Júlia nem törődik vele, vers-vér-könnyen
tás hiába, ahogyan a rázokogó sor és rím panaszolja: "az meg nevette csak
mint egy bolondot!" S aztán egyszerre föltárul a reneszánsz égbolt távlata, a
reneszánsz sztoicizmus és a keleti-reneszánsz, magyar-végvári életérzés: "Tüzes
hatalommal forgó egek!" - A vers nem helyzetkép, hanem lényegmagya
rázat. (Mínt ahogy költőjének íntuiciója is többrétű: egyszerre a lírikusé, a
filológusé, a történésze és a nyelvészé.)

Más példája ennek a _,polifóniának" a kötet egyjk legérdekesebb verse.
"Charles Dumas amerikai néger magasugró a Népstadionban", mely nemcsak
mint atlétának, az atlétikának, s egy szinttel följebb, egyáltalán a nehézkedési
erő legyőzésének dicsérete érdemel figyelmet; s nemcsak mint egy aprólékosan
megfigyelt mozgás minden ízében valóságos költői visszaadása (hogy a jellemző

valóság mily pontos megfígyelésére, s a megfigyeltek mily jellemzetesen pon
tos-hiteles költői tolmácsolására képes költőnk, azt már a Gorgó mereng Gom
bócz Zoltán emlékére írt szép verséből is tudjuk); - mindeihhez még egy "iro
dalmi" felhang is társul, hogy különös zamatot adjon a költői kísérletnek: a
pindaroszi, görög óda (sport-óda) lélegzetvételben és rítrníkában tudatosan idé
zett emléke: "Hadd mondjam el most, drága: ma délután / a stadionban Dumas
magasugró / hogy tört ki a Föld ölelő / vaskapesaíból ..."

A kötet Iegnagyobb igényű vállalkozása azonban kétségkívül a címadó
"Mindenség énekei": hetvenöt szonettból álló költői kozmogónía, vagy ha tet
szik, az evolúció költői "tana", attól kezdve, "mikor nem voltak még hegyek,
se völgyek", egészen a fejlődésnek addig a bíztató kílátásáíg, mikor "mint ár
nyékot verőfény, / vagy mint vasat kénsav, szetoldja a vakmerő / ész a félel
met, kínt s gyűlöletet" és "az őslény észlénnyé magasul".

Tanköltemény ? A műfaj számos változatát ismerjük, kezdve ősi meste
reítől, az antrkoktól ; a reneszánszkor is kedvelte, és nem volna benne semmi
meglepő, ha Képes Géza, akiben nem egy rokon vonás van a reneszánszkori
humanistával, szintén kedvelné; s éppen csak annyit változtatott volna a rnű

fajon, hogy széles mederben folyó, epikus-részletező, leíró előadás helyett ko-
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runk üteméhez hangszerelve gyors, apró kis tételek pergő sorára tördelte a
szimfóniát. S bizonyára nem tévedés, ha A mindenség énekeit úgy is méltá
nyoljuk, mint e heszíodoszí, lucretiusi hagyománynak - s hogy reneszánsz
humanista példát is említsünk: mint Scéve Mikrokozmoszának - modern-mai
utódát-változatát: költői összefoglalását korunk kozmogóniaí és evolucionista
tudásának. Hogy Képes Géza régóta foglalkozhatott egy ilyen költői kozrnogó
nia tervével. azt egy-egy régebben megjelent, s A mindenség énekeibe beledol
gozott szonettjából sejthetjük; a mű, úgy látszik, tíz-tizenikét esztendős érlelés
gyümölcse; tíz-tizenkét esztendős érlelésé, mely alatt "a föld korszakai" A min
denség énekeivé értek.

S ez az érlelés, úgy gyaní1lhatjuk, elsősorban lírai jellegű lehetett. A koz
mogóníkus tudásanyagót lassankint átszőtték éltető kis hajszá1erekkel a szemé
lyes é1Jmény érzésed és indulatai, úgyhogy ezt a kiformálódó Földet a költő

mintegy saját maga hordta ki és szülte szenvedve világra, mert azonosult ve
le: "Kétszáz évmillió vagy egyetlen kurta élet, / óceán-idő, tó-idő, csöpp-idő 
egyre megy." A kozmikus mult a költő személyes idejével azonosult; s a koz
mikus fejlődésben, amint megidézte, a pusztulásokon és veszedelmeken mégis
csak szívósan és gyarapodva úttörő Életben, mikö2!ben létezése egyre magasabb
és tökéletesebb fokaira-fornnáim jut, míntha rejtelmes azonosulással maga a
költő állna előttünk, amint útját és kilártásait önmagában kiküzdi, egészen az
optimista végszörg.

Egy helyütt a világhódító ember képét idézi: "Úgy érzi, azétszakítja / a foj
tott szenvedély sístergő ekrazitja." Képes Gézában. Képes Géza költői íhleté
ben is van valami a fojtott szenvedélynek ebből a "sistergő ekrazitjábóI"; en
nek ereje veti szét olykor a szonett-fonna hagyományos kereteit túlbuejánzé
sorokban, ez lüktet a sordk szabálytalanul izgatott ritJmikájában, ez fűti át, te
líti élettel még azokat a képeket is, amelyek e szenvedélyes ihlet híján puszta
tudományos illusztrációnak hatnának. s ez forrasztja egyetlen, míndvégíg iDé
hevű lírai egységbe, egyetlen lírai pillanat, egyetlen Urai ihlet egységébe a
"kétszázmillió év" látomását, mítoszát vagy tudományát.

S különben is csak úgy rajzolgatom e verset,
ahogy vonalakat húz gyermek a homokba.
Felgyúlt álmainál, 6, semmi sem lehet szebb ...
. . . Igy húzogálok én is gyors vonalakiLt
a teremtés roppant homok idő-falán

és mormolom közben: ez itt egy ősnövény,

mely mint bölcső ölén ring a sötét vízen,
ez itt egy ősállat, ficánkoló parány,
ez meg világuk: vad szövevény-zuhatag -
s míg mondom s rajzolom, mindezt el is hiszem.

***
Pásztori Múzsa címmel, Kerényi Grácia fordításában megjelent magyarul a

görög bukolikus költészet teljes anyaga: Theokritosznak, követőinek és után
zóinak versei.

Kétségtelen, hogy a "pásztori költészet" őseredetilegvalóban pásztorok kul
tíkus kapcsolatú verselése volt; távoli-rokon párja lehetett a népszokásban
még nemrégen is élt olyasfajta játékoknak, amilyen a kolendálás, vagy a mi
karácsonytáji regölésünk - igy tudjuk ezt 'Prencsényi-Waldapfel Imrének ab
ból a tanulmányából. amelyet a "Pásztori Magyar Vergilius", azaz Vergilius
eklogáinak kétnyelvű kiadása elé írt 1938-ban. Az ősi pásztori-népi eredetnek
azonban a görög bukolikus költészet "atyjánál", Theokritosznál is már leg
följebb csak nyomai vannak, bizonyára nem véletlen, hogy elsősorban keltez
hető versei legrégebbikében, a Kháriszok, vagy Hierón című tizenhatodik idill
ben, melyet még otthon, Szicihában írt, Alexandriába költőzte előtt, mínt
ugyancsak az emlitett tanulmányban olvashatjuk.

Alexandria volt az ókor első "amerikanizált" nagyvárosa ("az első város,
melynek utcáí a mai amerikai típus szerint derékszögben metszették egymást; s
körülbelül középütt volt, mint ma New Yorkban a Public Library, a művelö

dési központ. a Museion" - írja róla Joseph Gregor) ; s hogy milyen lüktető
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hajszás életbe került itt Theokritosz, azt egyiJk-másik verséből is sejthetjük,
elsősorban abból a pompás életképből, melyet az alexandriai Adonisz-ünnepség
nyüzsgésében perlekedő szirakuzai asszonyokról rajzolt. Ebben a nagyvárosi
világban született meg igazában a "modern" bukolikus vers, vagy mint ké
söbb nevezték a rnűfajt, az ekloga: kezdettől fogva, anyajegyként visel magán
valami kedves, vonzó felemásságot: a költő pásztorokat beszéltet, pásztorokat
léptet föl, de pásztori mezben valójában ő maga beszél, a maga dolgairól, leg
följebb csak stílizáltan. Vergilius például utóbb, harmadik eklogájában kis iro
dalmi vitát rendez, szellemesen az orrára koppintva két konzervatív költő-el

lenfelének : egy sorba helyezve őket a rókával meg a bakkecskével. "Arról,
úgy látszik, egészen megfeledkezett - jegyzi meg ezzel kapcsolatban nagy
klasszika-filológusunk, Némethy Géza -, hogy az olvasót mehnyire kizökkenti
az idilli:kus hangulatból a pásztoroknak avatott irodalmi kritikusként való sze
repeltetése," Csakhogy a műfajnak éppen ez a jellegzetessége, a varázsa is:
a pásztori stíllzáltság, bizonyos ősi-népi elemeknek - és főképpen díszletek
nek - környezetükbe egyáltalán nem illő "modern" kultúrelerneklkel való,
mondhatní ínyenc keverése, aminek folytán kezdettől fogva együtt jár e mű

fajjal valami finom, könnyed irónia, olykor önirónia, legalábbis igen sokszor
- mert mégsem miridig, hiszen van eset, amikor a költő, mint Vergilius a hí
res negyedik eklogaban. vállalja ugyan formaként az öröklött kereteket, de
aztán ihletének ereje, mondandójának súlya révén hamarosan fölülemelkedik
azon a helyzeten, amelybe eredetideg illeszkedett. Ez azonban kivétel; az ek
loga kezdettől fogva inkább stilizált, inkább kissé légszomjasan "urbánus", és
különféle elemeket értő ízlelgetéssel egybeötvöző "tudós", "hUJmanista" műfaj;

érthető, ha valamennyi rokonával együtt éppen a reneszánsz humanizmus ko
rában volt talán a legnépszerűbb.

Amit röviden a műfajról mondtunk, azzal egyben már a fordító problé
májára is rámutattunk. Eltaláini a "hangot", a stílizáltságnek éppen a kellő

fokát: nem kis művészet; annál kevésbé az, mert amennyire a fordítót az ek
loga-költészet rendkívül gazdag vídágírodalrnl és magyar stílushagyományai S€

gítik, annyira akadályoahatják is, annyira félre is vezethetik, vagy inkább
félre is csúsztathatják; hiszen bármennyire "egyforma" is alapjában az ekloga,
mégis minden kor eklogája más és más, lévén a stilizált alaphelyzetben és
.,megjátszott" magatartásban koronkint más és más az élmény és hangulat,
amely kifejezést keres (gondoljunk csak, pázhuzarnként, egy olyasfajta latin
humanistára, mint Navagero, egy olyan preromantíkusra, mint a francia
Léonard, s mellettük a mi Radnótankraj. Tudjuk, hogy már Theokritosz stili
zált (Trencsényí-Waldapfel Imre mondja, hogy "a népköltészet elemeiből egy
rendkívül fejlett irodalmi élet jellegzetes műfaját képezte ki"); de stílizáltsá
gában is van benne jó adag "egészséges realizmus", városiasságában is bizonyos
ruszticitás: ,,0 nem érzékenyül el, ha a mezőn legelésző ökröt lát - jellemezte
Némethy Géza Vergilius életéről és műveiről írt munkájában -, de erkölcsne
mesítő hatást sem akar tenni, midőn a falusi életet leírja, hanem megelégszik
a 'pásztorok életmódjának tárgyí'lagos festésével. Az ő pásztorai nem is olyan
rococo-pásztorok, amínőkben a tizennyolcadik század lelte örömét, se nem
olyan halvány ködalakok. aminőkkel a jámbor Gessner népesítette be idilljeit,
hanem húsból és vérböl való emberek, a valóság hű képmásai." Tehát a kettőt

valahogyan együtt kell adni: a strlizáltságot is, a realizmust is - éreztetni.
mondhatnánk, hogy Theokrítosz még bizonyos fokig "élte" Szicilíában azt a
pásztori életet, amelyet a nagyváros világában fölidéz; hogy realizmusa talán
éppen azért olyan realisztikus, mert mintegy a sóvárgás diktálja képeit, mínt
egy a nosztalgia vezeti kezét; ám e nosztalgia egyáltalán nem (még egyáltalán
nem) romantikus jellegű, hanem leginkább abban nyilatkozik meg, hogy amit
fölidéz, egészséges valószerűséggel idézi föl.

Míridebből már az is következík, hogy ebben az esetben - mínt igényes
fordítói föladatok esetében szinte míndíg - a fordítás egyúttal értelmezés kér
dése is. Ki hogyan fordítja ezt a "pásztori múzsát", az elsősorban azon múldk,
hogy ki hogyan látja, ki hogyan érzi, ki mit érez meg benne, s érez ki belőle.

Nyilván itt fog közbeszólni a fordító-költő alkata, természete, saját hangja is:
lesz, aki fogékonyabb a reális vonások iránt, s lesz, akinek a lelke inkább a
rejtett theokritoszi "nosztalgia" hangjára vísszhangzlk. Aztán, lévén szó leg-
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inkább hexameterről, annak is módosító, színező szerepe lesz, vagy legalábbis
lehet a fordításban, kinek milyen jellegű a "hexameter-kultúrája", mert termé
szetes, hogy másként szól e sor annak a kezén, aki Homérosz, másként, aki
Vergilius, s megint másként, aki Vörösmarty hexameter-iskolájába járt.

Milyen, hogyan szól Kerényi Grácia pásztori múzsája? Legjobb, mert leg
szemléletesebb, néhány összehasonlító példán megmutatni; annál is könnyebb
ez, mert hiszen a kötet több darabjának több jó magyar fordítása is van. Az
első idill a mondabeli Daphnisz pásztor történetét dolgozza föl Thürszisz meg
a kecskepásztor dialógusában; a pásztor fölajánlja társának éneke fejében fa
ragott kupáját is, melynek domborműveit részletesen leírja (egyi,k klasszikus
mintáját adva így a humanista költészet később annyira kedvelt műfajának),

mondván, hogy ő még nem is ivott belőle. Kerényi Grácia szerint "még sosem
érintette az ajkam, azóta is ott áll / szűzen a polcomon". Ugyanez Trencsényi
Waldapfel Imre fordításában: ,,!tn még ajkamhoz sem emeltem, csak hever
itten / érintetlen, tisztán". A kupa domborműveinek egyike nőalakot s körötte
versengő ifjakat ábrázol; a nőnek Kerényi Gráciánál "semmi sem ér a szívé
hez", Trencsényi-Waldapfel Imrénél "fel sem veszi őket", Vértesy Dezsőnél,

akinek helyenkint ugyan nehézkes, de néha kitűnő találatokat fölvillant6, egé
szében kissé pedánsan iskolás fordítása 1939-ben jelent meg, már szerzőjének
halála után, pompás leleménnyel "csaJk játszik a lány a legénnyel". Az orruk
nál fogva vezetett ifjak Kerényi Gráciánál "szerelemtől / duzzadt szemmel
hasztalanul gyötrődnek-epednek"; Trencsényi-Waldapfel Imrénél "a szegény
ifjak szeme majd kiesik már, / érte epednek kínzó vágyban rég, de hiába";
Vértesynél "kár epekedni, / kár a legényeknek biz a lányért így vetekedni",
A következő dombormű hállót vető halászt mutat, Kerényi Gráciánál ez "ooz
fürtű halász", Vértesynél "vén a legény", Trencsényi-Waldapfel Imrénél "ha
lászó vénember". Thürszisz aztán elénekli Daphnisz történetét; a mondabeli
pásztort Priaposz is megszólítja: mit búsul, hiszen a lányka fölkutat érte Ke
rényi Gráciánál "minden forrást és csalitot"; Trencsényi-Waldapfel Imrénél vi
szont "nyomodban / járt folyvást, forrás mellett keres és ligetekben". Thürszisz
dalának végén, ott, ahol Daphnisz halálára még a természetet is változásra
szólítja föl, Trencsényi-Waldapfel Imréné! "kergessen a szarvas ebet már / és
a pacsirtával zengjen bagoly-ének a hegyről"; Kerényi Gráciánál "a szarvas
tépje a vizslat, / és a bagoly keljen versenyre a kis csalogármyal". S a dal
végén Kerényi Gráciánál a pásztor így szól: "Addsza a kecskét most, meg a
sajtárt. fejni! A tejből / öntök a Múzsáknak"; Trencsényi-Waldapfel Imrénél
sokkal .Jcöznapíbban", "pásztoribban" azt mondia: "Add ide hát a kupát, meg
a kecskét, megfejem, aztán / friss tejet áldozok".

Mit mutat már ennek az egyetlen fordításnak az egybevetése is? Azt, hogy
- nem beszélve Vértesy Dezsőnek legszerencsésebb találataiban Theokritoszt
bizonyos népies-magyaros ízlés felé közelítő tolmácsolásáról - Kerényí Grá
cia általában egy árnyalattal választékosabb, bársonyosabb, lágyabb lírájú;
ahol ugyanannak a szövegnek a magyarja 'I'rencsényi-Waldapfel Imrénél köz
vetlenül, realisztikusan, napfényesen egyszeru, ott az övé majdnem ünnepé
lyesebb, mindenesetre árnyaltabb fényű; amaz közelebb van, tudatosan és
szándékosan, a mindennapi élőbeszédhez, emez Irodalrníbb. Nyelvi anyaguk is
más: ott egy lehetőleg minden hagyományos pátoszából kivetkeztetett, "cseve
gő" hexameter, itt viszont inkább a romantikus hangszerelésű, vagy olykor a
.,nyugatos" tónusú ; ott pacsirtáról van szó, itt, választékosabban-romantikusab
ban csalogányról, ott eb kergeti a szarvast, itt vizsla tépi, ott legföljebb lige
tet mond a fordító, itt csalitot, ott érintetlenül, tisztán áll a polcon a kupa, itt
sokkal választékosabban szűzen.

További egybevetések ugyanezt az első benyomást erősítik meg. Theo
kritosz egyik valódi remeke a két szirakuzaí asszonyt kísérí nyomon az ale
xandriai Adonisz-ünnep világvárosi nyüzsgésében; mindjárt az elején Gorg6
beállít Praxinoához s el fúlva sopánkodik, Szabó Lőrincnél ilyen pergő, friss,
mai módon: "Jaj, csupa szívdobogás ma az utcán járni! Tolong a / nép, foga
tok tömege! Igazán, azt hittem, elütnek. / Díszesizrnák, köpenyek, tisztekkel
teli a város. / És hogy nyúlik az út ! - Szivikém, túlrnesszíre laktok." Persze
ez a "szivikém", meg a nagyon is szabados ritmika épp úgy vitatható, mint
Kerényi Grácia tolmácsolásában a Gorg6t üdvözlő barátnő "ezer éve!" felJkji-
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áltásának jellegzetes "budapestizmusa"; de az kétségtelen, hogy Szabó Lőrinc
közvetlen beszédszerűségre törekszi'k, még a megeredő pletykálkodás levegő

után kapkodó gyors ritmusát is el akarja kapni; Kerényi Gráciánál viszont
ugyanez egy árnyalattal emelkedettebb, tartottabb. megintcsak ezt a szót kell
használnunk: irodalmibb. Szabó Lőrinc Igyekszik prózaia 1 beszélni a versben,
Kerényi Gráciánál pedig azonnal érezni, hogy ez azért, minden közvetlensége
mellett is, nem közönséges beszéd, hanem annál egy fokkal emelkedettebb:
vers. Ime: "Jaj, csak nagy bajjal menekültem meg, pihegek még, / Praxinoá,
úgy hemzseg a nép, hemzsegnek a hintók ; / mennyí vitéz mindenfele, mennyi
köpeny, hadi esízma ! - És ez a végtelen út! hogy lakhatsz ennyire messze t"
Már csak pusztán a nyelvi anyagót tekintve: pihegek, hemzseg, vitéz, végtelen
út - látnivaló a két szöveg "hangszerelésének", s ezen át a két fordító Theokri
tosz-élményének és értelmezésének különbsége, Mikor később a két, dór táj
szólásban fecsegő nőre rászól valaki, ez a dialektusukat gúnyoló rájukmordulás
Szabó Lőrincnél így hangzik: "Csend, boldogtalanok! Két adta vidékije! Vad
dór / esőrük folyton jM és sírba kereplt az embert" - mintegy meg is magya
rázva, miről van szó, vagyis, hogya nők "vad dór esőre" egy percre be nem
áll; Kerényi Grácia viszont nem magyaráz, hanem a mulatságos-ötletes hang
utánzás és hangfestés irodalmi eszközével tolmácsólja ugyanazt a mondandót:
"Csitt, csacsogó gerlék t Szakadatlan turbékoltok. / tátogató kotyogástoktól a
fülem kilyukad már!"

A pásztori múzsa valarnennyi fordítója közt Kerényi Grácia a leglíraibb
hangvételű; nem meglepő tehát, ha ott érezzük az ő megoldásait a legszeren
csésebbeknek. ahol a tolmácsolandó szöveg maga is erősebben lírai ihletű. Az
említett alexandriai Adonisz-ünnepi mírnusban például mintha mindaddig
Szabó Lőrinc volna fölényben, amíg a nyüzsgés, sokadalom pergönyelvű ábrá
zolása a föladat, ám a mérleg nyomban Kerényi Grácia javára billen, amikor
föllép mélyen lírai Adonisz-dalával az énekesnő, s az édes-olvatag magya'!'
hexameter legszebb, legvörösmartyasabb színeivel és dallamosságával így 'éne
kel: "Itt van mind a gyümölcs, amit érlel a fákon a dús nyár, / bársonyszírmú
virágos kertek ezüst kosarakban"; v'agy (egyúttal példaképpen Kerényi Grácia
fordításának másik szép érdemére, helyerrkint valóban elragadóan gyöngéd 1::J,á
jára): "S lenge kaporból szőtt lugasok, viruló üde zöldek; / köztük fent röpköd
nek a légben a pöttöm Erőszak, / rnínt a ffók-csalogányok a fán, ha növekszik
a szárnyuk / s szállani próbálgatnak. gallyról gallyra szökellve." Egy-egy lírai
megíndultségú részletben úgy átmelegszik a hangja, .hogy ez a meleg-bársonyos
alt mintha a fordítás rnezében már több is volna fordításnál: mintha már val
lomás, már saját líra volna. Mint például Adonisz szép Bion-féle gyászdalában.
melynek igen jó, Szepessy Tibor készítette fordítását (a Falus Róbert által szer
kesztett Görög Költők Antológtájában) érdemes Kerényi Gráciáéval párhuza
mosan elolvasnunk. hogy példán is igazolva lássuk az utóbbinak egy-egy Ilyen
személyes-lírai többletét. az ilyenféle sorokban: "Aphrodité meg / földig ereszt
ve haját, keseregve bolyong a vadonban / búnak eresztve fejét, arany öv nél
kül, saru nélkül; / tépi a csipkebokor, szent vérét issza a tüske, / sírva-sikongva
rohan hosszú hegyi völgyeken által / híva-kiáltva a férje nevét, asszír sze..
retőjét,"

A fordítás, rnondtuk, élmény és értelmezés kérdése is. Worrínger emlegeti
az egyiptomi művészetről írt, megállapításait tekintve sokszor polemikusan ki
sarkított esszéjében Olaz egyiptomi élményvilág rokokó-jellegét", aminek jelleg
zetes megnyilatkozása szerinte az alexandrinizmus rnűvészete és költészete. az
zal az "esztétikai-érzelmi" vonzódással a természet iránt, mely éppen a túl
hajtott civilizáció és "megfáradt nagyvárosi kultúra" természettől való eltávo
lodásából fakad. Nos, ha Kerényi Gráciának ezt a - hogy saját szavával jel
lemezzük - "bársonyszirmú" pásztori rnúzsáját olvassuk, az az érzésünk, hogy
ő inkább erről az "egyiptomi", alexandriai oldaláról közelitette meg Theolerr
toszt és követőit, szemben többi fordítóival, akik inkább bizonyos realisztiku
sabb, közvetlenül természet-közelibb görögség felől értelmezték. Hogy melvik
az ",igazibb" pásztori múzsa; hogy mi áll közelebb az eredeti lelkéhez-ihletéhez:
a stilizáltság csökkentése-e, vagy éppen hangsúlyozása; meg hogy az a hang,
mely alighanem csalhatatlanul hű Bion Iírájához, mennyiben azonos Theokri
toszéval: mindennek eldöntése már a szakemberekre tartozik. (Rónay György)
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SZÍNHAzI KRÚNIKA. Az idei színházi évadnak egyik legnagyobb siker
darabja Molnár Ferenc: "Játék a kastélyban" című "anekdotája". És itt álljunk
meg mindjárt egy pillanatra. Maga az író adta ezt az alcímet darabjának, je
lezvén, hogy ő maga sem tartja többnek, mint szellemes, kicsit frivol anekdo
tának. Felesleges lenne tehát teljes irodalmi vél'tezetben, a nagy jellemvígjáté
kok mércéjével a kezünkben, nekílátni a boncolgatásának. Arra azonban al
kalrniü szolgálhat a darab, hogy eszébe juttassa mindazoknak, akiket illet, hogy
mennyire időszerű lenne egyszer már tárgyilagosan felmérni Molnár Ferenc
helyét a magyar irodalomban. Erre már csak azért is szükség lenne, mert nem
jelentéktelen tényezője ő "hírünknek a nagyvilágban". Alig van a világon szín
pad, melyen ezt a darabját, a többivel együtt, ne játszották volna és ne ját
szanák még ma is. A külföldi társalgási lexikonok éppúgy, mint az átlagmű

veltségű külföldi színházba járók, úgy tartják számon, mint a legnagyobb ma
gyar szinműírót, és általában, mint a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb

képviselőjét. Érthető, hogy ez az értékelés, illetve túlértékelés, mindenkor enyhe
viszolygást keltett a hazai berkekben. Mert ha a drámaírás terén nem is jeles
kedtünk különösebben, azért mégis csak volt egy Madáchunk és Katonánk,
nem is besz41ve az irodalom egyéb területeiről, ahol több tucatnyi, Molnárnál
jóval jelentékenyebb iróval dicsekedhetünk.

De Molnárnak nemcsak emiatt nem volt szerencséje a hazai irodalomkri
tikával. Régen, bár a közönség tekintélyes részében nagyon népszerű volt, a
hivatalos kritika elvetette, mert "destruktívnak", "tekintélyromboI6nak" tar).ot
ta, most meg éppen azt veti szemére, hogy nem volt eléggé destruktív, nem for
dult eléggé szembe korának társadalmával és tekintélyeivel. Az esztéták pedig
mindenkor csak ügyes mesterembernek tekintették. akinek nincs helye az iro
dalomban.

Furcsa módon, ma ezt a legutóbbi itéletet érezzük a legigazságtalanabb
nak. Mert Molnár Ferenc, ha nem is tartozik a magyal' irodalom élvonalába,
azért jóval több volt, mint ügyes színpadi mesterember. Mi [sem bizonyítja ezt
inkább, mint az a tény, hogy bármelyik szinigazgató bármikor előveheti vala
melyik darabját, biztos a siker. Az évtizedek múltával nem lettek ugyan mé
lyebbek, fajsúlyosabbak ezek az írások, de elavultak sem. Ma is [rissen, eleve
nen hatnak. Míg ugyanezt a vele igazságtalanul együtt emlegetett Fodor László
ról és Bus Fekete Lászlóról aligha lehetne elmondani. Próbálnák meg csak azok
nak valamelyik 30 vagy 40 év előtti darab.iát felújítani.

Hogy ki volt va.lójában Molnár Ferenc, erre a kérdésre talán éppen a "Já
ték a kastélyban" adja meg a feleletet. A darab két főhősében, a két szerző

társnak, Gálnak és Turainak alakjában, mintha akaratlanul is önmagát, ön
magának két énjét írta volna meg Molnár. Érdekes, hogya kritika nem vette
észre, hogy ez a Turai alapjában véve milyen tragikus figura. Az az ismert '
müvésztípus, aki tudja, hogy mi az igazcin jó, csak megvalósitani nem tudja.
Kettőjük közül ő a vidám, az optimista, az, akinek irodalmi ambiciói is lenné
nek. A pesszimista és reális Gál azonban mindig lehűti barátja lelkesedését,
mert ismeri korlátait, és idejekorán figyelmezteti: ők nem irodalmat akarnak
csinálni, hanem pénzt keresni, hogy kényelmesen élhessenek.

Valamiképpen ilyen lelki folyamat játszódhatott le időnkint Molnár Ferenc
bensejében is. Legfeljebb azzal a különbséggel, hogy nála még többről ís volt
sző, mint megalkuvásról és kényelemszeretetről. <') túlságosan értett az iroda
lomhoz, és túlságosan kritikus elme volt, semhogy idejekorán fel ne ismerte
volna legnagyobb kísértését: alapvetően vonzódott az érzelgősség, a giccs felé.
Legmaradandóbbnak tartott két alkotása, a "Pál utcai fiúk" és a "Liliom" vi
lágosan bizonyit ja ezt. Ha Molnár Ferenc mélyebbre akart volna ásni, mint
ezekben, menthetetlenül eltéved a szirupos szentimentalizmusban.

Pedig rajongói és barátai sokszor vártak tőle valami igazán nagyot. Hogy
miért nem sikerült neki, és miért nem erőltette? Talán - ha hinni lehet a rá
visszaemlékező nővérének -, mert túlságosan önző és egocentrikus volt és túl
kevés volt benne a szeretet, A giccset pedig éppen az különbözteti meg a re
mekműtől, hogy nincs mögötte cl szeretetnek és szenvedésnek az a gyötrelme,
ami a nagyalkotásuk fedezetéül szolgál. <ti

Molnár Ferenc :;.em tudta és nem akarta vállalni ezt a gyötrelmet. Meg
maradt inkább fölényes, irónikus szellemnek, akinek éppen elég annyi az em-
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berek1:>ől, amennyit kwülről lát belőlük. Nemcsak fizikailag nem bírta nézni
a t1érzés~, nem akarta látni a lélek vérzését sem, mert félt, hogy ellágyul ott,
ahol éppoly rossz diagnosztának és orvosnak bizonyulna, mint amilyen akkor
volt, amikor egy felhorzsolt ujjat kellett volna bekötözni.

Igaz viszont, hogy külsőleges jellemzései is sokszor olyan telitalálatok,
hogy az igényesebb néző könnyedén tölti meg alakjait gazdagabb tartalommal,
mint amire az iró maga gondolt. És talán ez az, ami mindenek ellenére mégis
helyet szarit neki a magyar parnasszuson.

A Jókai Színház jónak látta, hogy felújítsa Maurice Maeterlinck: "A kék
madár" című, félévszázaddal ezelőtt világhírre szert tett mesejátékát. Kijövet a
szinházból, még kevésbé értjük, mi szándékban volt a színház ezzel a felújí
tással, mint mi/wr bementünk. Mert ha valami indokolttá teheti a mű bemuta
tását napjainkban, az csakis Vas István új, szép forditása lehetne. (Vas István
szinte megfoghatatlan költői brainirt vitt véghez, amikor az eredetihez való hi
bátlan hűség mellett, szinte eltüntette belőle mindazt az érzelgősséget és sze
cessziós sallangot, ami az eredetit és a korabeli magyar fordítást is annyira
jellemezte.) Ezzel az ihletett szépséoű szöveggel az@nban - kétségtelenül jó
részt technikai okokból -, meglehetősen mostohán bánt a színház. De erről

később. Nézzük előbb az eredeti darabot.
Hogy Maeterlinck valóban költő volt, azt még ma ís bajosan lehetne két

ségbevonni. Ha más korban születik, talán még igazán nagyot is alkothatott
voma. Neki azonban az a tragédia jutott os'ztályrészül, hogy egy olyan korban
született és élt, amikor kék fürdőszoba-csempéket illesztettek kívül a házak
vakolatába, hogy "szebb legyen", amikor trapéz alakú képkereteket csináltak
és jámbor bérházak tetejére olyan tornyokat biggyesztettek, mint nálunk az
Anker-palotára vagy a Gresham-palotára. Olyan kor volt ez, amelyben semmi
sem az volt, aminek mutatta magát, és az ornamentika nem arra szolgált, hogy
kihangsúlyozza azt, amit díszít (mint a nagy stílusokban), hanem arra, hogy
elrejtse. Művésznek kellett lennie a talpán, aki ebben a légkörben igazat, em
berit akart alkotni. Hiszen még az olyan őserejű zseni, mint Ady is megsiny
lette a kor torz közizlését. Hát, hogy ne sinylette volna meg a nálánál sokkal
erőtlenebb Maeterlinck.

De vele kapcsolatban talán nem is helyes a kifejezés, hogy megsínylette.
Neki nagyon is megfelelt ez a közizlés, kitűnően kiszolgálta, és - eltérően Ady
tól - temél'dek pénzt keresett műveivel. De vajon kikből állt a közönsége? A
múlt század vége megvagyonosodott polgárságából, amely azonban csak kisebb
hányadában volt utóda a régi, tisztes, céhbeli iparosoknak és kereskedőknek.

A zömét az üzleti élet és szabad vállalkozás ama nagy és kis ragadozói tették
Ici, akiknek a liberális kapitalizmus biztositott korlátlan érvényesülési lehető

séget. Talán soha nem volt a világon annyi hirtelenül meggazdagodott ember,
mint a századforduló körüli évtizedekben. Mindenük megvolt ezeknek az em
bereknek, ami a földön elérhető: vagyon, hatalom, jólét. Nem hiányzott már
egyéb, csak egy kis művészet, egy kis esztétikai körítés a dúsan teritett aszta
lokhoz. De természetesen nem valami lelkiismeretet borzoló, nyugtalanító, kel
lemetlen ígazságokat hangoztató művészet. Csak olyan, ami kellemesen elan
dalít, fenkölt hangulatot kelt és megnyugtat.

Ezt nyujtotta, }obb sorsra érdemes tehetségével Maeterlinck. Szép, költői

mesejátékot az emberi boldogságról, amelyet az oly nehezen megfogható kék
madár szimbolizál. Itt aztán nincs semmi idegesítő. Lám, még a halál is milyen
poétikus dolog. Az ember szépen elalszik, egyesül a természettel, amelyből

jött, és virágok nőnek a sírjából. Az utódok pedig visszaemlékeznek rá, és ez
zel el is van intézve a túlvilági élet. Minek feszegetni az olyan kellemetlen dol
gokat, mint a halál utáni ítélet és számonkérés, amikor esetleg számot kell adni a
sáfárkodásról. A szegények miatt sem kell aggódni, hiszen ime mennyi boldogság
áll nekik is rendelkezésükre : a jóviselkedésé, a tiszta levegőé, az alkonyati
óráké, az ártatlan gondolatoké stb. stb., különösen, ha meglátják, milyen ellen
szenves a gazdagság, a dugig-evés és a többi, számukra úgyis elérhetetlen bol
dogság.

Ez a fellengzős elesztétizálása a leglényegesebb emberi dolgoknak, talán
elnézhető lenne, ha ugyanazokban az évtizedekben, amikor ez az új polgárság
megvagyollosodott, nem alakultak volna ki minden nagyváros körül a legvi-
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gasztalanabb nyomornegyedek. tgy azonban Maeterlinck műve, minden esetle
ges költői szépsége mellett, egyetlen nagy mellébeszélés az emberi boldogság,
kérdésében. Az igazi nagy költők pedig sosem beszéltek mellé. Megint csak ar
ra kell utalni, hogyan látta a szimbolista Maeterlinckkel szemben ugyanezeket
a problémákat a szimbolista Ady.

(Jegyezzük meg zárójelben, hogy Maeterlinck művei, pantheisztikus beál
lítottságuk miatt 1914-ben indexre kerültek. Ez a tény ma már csak annak
igazolására alkalmas, hogy milyen bölcs volt az Officium kongregációnak az a
néhány évvel ezelőtt hozott határozata, hogy a jövőben szépirodalmi művekkel
nem foglalkozik. Mai szemmel "A kék madár"-nak legkisebb hibája, hogy
pantheisztikus.)

De lássuk most már, mit tudott kezdeni a darabbal a Jókai Színház drama
turgiája. Mindenek előtt jócskán húzott belőle, főleg a leghomályosabb rész
leteket. A közel száz szereplőt is le kellett csökkenteni mintegy harmadára.
Igaz, hogy a korszerűséq érdekében újakat is tett bele. (Az éjszaka rémei közé
a háborúét és a járványos beteqséqekét. Maeterlinck nem volt olyan tapintat
lan, hogy ilyesmivel izgatta volna bankbetétes közönségét.) Azonldvül Devecseri
Gábor betét-versikéinek segítségével, és a rendezés egész felfogásával a mese
játékos gyermekmatiné irányába tolta el a darabot. Csakhogy így nem este
kellene adni, hanem vasárnap délelőtt és akkor akár ki is lehetne hagyni be
lőle az egész Maeterlincket, meghagyva egy épkézláb történet keretében a "jó
pofa" kutyát, macskát, kenyeret és a többieket. Mert így bizony felemás pro
dukció "A kék madár". Egyetlen haszna talán, hogya főszereplő Horváth Teri
személyében a rendezők felfedezhetik a magyar színpadok új, eszményi Puck
ját és Nyilas Misijét.

A Nemzeti Színház mutatta be Bertolt Brecht: "Galilei élete" cimű darabját.
Régi adósságot törlesztenek színházaink, amikor a magyar közönséget ennek a
különös, számunkra sokszor idegen (mert kicsit hideg és szenvtelen) írónak
életművével fokozatosan megismertetik. Nem könnyű feladat Brecht értékelése,
mert szinte minden műve valami sajátos egyenetlenséget mutat. Lélegzetelállító,
zseniális magaslatok váltakoznak bennük, az aprólékos, bőbeszédű magyaráz
gatások terjedelmes lapájaival. Mintha az író nem bízna eléggé a műben,

amelynek önmagáért kell beszélnie, mindjárt hozzáfűzi a magyarázatot is:
íme jól értsétek meg, ezt és ezt akartam mondani. Minden műfajnál zavaró az
ilyen írói magatartás, de leginkább a drámánál, amelynek sodrását, lendületét
töri meg állandóan. Valahányszor felülünk a széken, mert az az érzésünk, hogy
most szárnyra kapott a mú és ragad magával ellenállhatatlanul, mindig megint
hátra támaszkodhatunk, ernyedten várva, hogy az író kibeszélje magát. Fárasz
tó dolog ez négy hosszú órán keresztül.

Vannak. akik Brechtet éppen ezért nem is tartják másnak, mint egy a
színházba belehabarodott zseniális műkedvelőnek. Ez az első hallásra tetszetős

nek látszó paradoxon azonban nyilván éppoly igazságtalan, mint amilyen tet
szetős. Mélyebben kell keresni á' brechti művek e vitathatatlan fogyatékosságá
nak okait. Túl az író sajátos lelkialkatán, a művészi és emberi meg nem érté
sen, amellyel találkozott, valószinűleg döntő szerepet játszott benne az, hogy
Brecht figyelme akaratlanul is mindig megoszlott drámáinak tényleges tárgya,
és a között, amit még külön mondani akart általuk. Ha Shakespeare drámát
iTt Julius Caesarról és Brutusról, csak hősei érdekelték és nem törődött más
sal, minthogy minél hitelesebben jelenitse meg egyszeri (bár az ő feldolgozásá
ban egyetemes érvényű) konfliktusukat. És végső soron ez is az irodalom fel
adata. Nem l'art pour l'art ez, nem jelenti azt, hogy a művészetnek nem lehet
mondanivalója (akár pedagógiai célzatú mondanivalója is). De jelenti azt, hogy
a művészet csak a saját eszközeivel, csak a saját belső törvényeit megtartva
mondhatja el mondanivalóját. És ha eltér ettől, nemcsak művészetnek lesz ki
sebb értékű, de sajátos módon a mondanivalójának hitele és meggyőző ereje
is csorbát szenved.

Ezt a fentebb emlitett, kétfelé tekintő figyelmet sínyli meg Brecht "Gali
lei"-je is, Amikor a harmincas évek vége felé - már önkéntes dániai szám
űzetésben - hozzáfogott, hogy a tizenhetedik század oly heves viták közép
pontjába került olasz tudósának alakját szinpadra vigye, csak egyik szemét
tartotta igazi hősén. A másikkal elhagyott hazája felé tekintett, ahol akkor
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már a tudósok százai kerültek súlyos lelkiismereti összeütközésbe. A naCl hi
vatalos hatalom tudományos dogmaként hirdette meg a fajelméletet és egy sor
más tudománytalan tételt, s a tudósok a legkülönbözőbb módon reagáltak er
re. Volt, aki az emigrációt választotta, volt, aki a gyűjtőtábort, és volt, aki
megalkudott. S a megalkuvásnak is a legkűlönfélébb volt a motivációja. Ezt a
meglehetősen bonyolult proOlematikát próbálja Brecht Galilei ürügyén kibo
gozni úgy, hogy az a tényleges történeti és az átvittértelmú aktuális tényeknek
is megfeleljen. Ez természetesen igy lehetetlen. Már csak azért is lehetetlen,
mert egészen más volt a két szituáció. Akkor, egy aktiv és dinamikus igazság
harcolt, a statikus és védekező tévedés ellen, emitt pedig egy aktív és dinami
kus tévedés, a védekezésben lévő, statikus igazság ellen. Persze a dolog leglé
nyegében, az alapkonfliktusban, a csak az igazság szempontjait figyelembe
vevő tudomány és a célszerűségi szempontokat követő hatalom összeütközésé
ben, megvan az örökérvényű hasonlóság. De ennek akkor is ki kellene derül
nie, ha a darab csak a tényleges Galilei esetre (amelyet kűlönben külsőleg tel
jes történeti hűséggel követ) szorítkozik, és nem visz bele egy egészen más
körülmények között felvetődött problematikát (amelyet végűl nem is tud meg
nyugtatóan megoldani).

Céltalan lenne, most a darab kapcsán megint egyszer felkavarni a Galilei
vitát. Elégszer megtörtént már katolikus részről a hibák elismerése, és mi is
elégszer írtunk már róla. Maga Brecht sem a szokványos módon veti fel a
kérdést. Marxista létére, darabja sokkal kevésbé antiklerikális, mint amilyennek
a rendezés - külsőséges eszközökkel - feltűntetni igyekszik. Ez érthető is,
hiszen amikor irto., az akkori Németországra gondolt és ott az egyház is a sza
badság és igazság oldalán állt. De nem is itt van a hiba.

Brecht német alapossággal és lelkiismeretességgel gyűjtötte össze az ada
tokat. Darabja nem is dráma, hanem Galilei életének, az életében történt leg
fontosabb eseményeknek epikus bemutatása 13 jeleneten keresztül. De külsőleg

bármily pontos ez az életrajz, a lelki fejlődésen erőszakot kellett elkövetni,
hogy alkalmas legyen az illusztrációhoz, amelynek az író szánta. tgy lett
Brecht Galileije egy zseniális és rokonszenves, de jellemgyenge hasmarci. Olyan,
amilyennek ő egy sor kortárs német tudóst tartott. Holott Galilei fő hibája
nem az volt, hogy szerette a hasát és a kényelmét, még az sem, hogy - mint
azt a darabban is látjuk - saját találmányaként adta el a velencei signoriának
a hollandok által feltalált távcsövet, hanem az, hogy minden zsenialitása elle
nére, szertelen volt és hiányzott belőle a tudós alapossága. Munkái, cr helyes
megállapítások mellett, tele vannak mosolyt keltő képtelenséqekkel, amelyeket
bizonyítani sem tudott, és ezzel nagyon megkönnyítette ellenfelei helyzetét.
Ennek taglalása azonban már messze vezetne.

Összegezve az elmondottakat, Brecht darabja, néhány kitűnően megírt
részlete ellenére, egészében csalódást kelt, és leginkább a fáradtság emlékét
hagyja a nézőben. Ezt csak némiképp enyhíti Bessetiuei Ferenc hatalmas Ga
lilei alakítása, amely túl nő a darabon.

A rendezés egyébként nemcsak kiilsoséqes és túlzó, ott is, ahol a szöveg
nem igazolja, de történelmi tárgyi hibákba is esik. VIII. Orbán pápa, mikor
megválasztották, 56 éves, tekintélyes, szakállas férfiú volt (Bernini szobra is
ilyennek mutatja), nem egy 26 éves gyerek. Bellarmin bíboros pedig 76 éves
aggastyán, nem az a világfi, aki a Nemzeti Színház színpadán bájolog. Ungvári
Tamás fordítása hibátlan, a színpadon kitúnően mondhat6 szöveg.

(Doromby Károly)

KÉPZOMŰVÉSZET. Tornyai János emlékkíállítása. Huszonöt esztendővel

ezelőtt halt meg az alföldi festőművészet egyik jelentős képviselője, a hódme
zővásárhelyi születésű Tornyai János (1869-1936), akinek munkáiból most em
lékkiállítást rendezett a Nemzeti Galéria.

Mielőtt a kiállítás rövid ismertetésére rátérnénk, érdemes lesz talán fel
hívni a figyelmet arra. hogy Tornyai művészettörténeti értékelése makkora
változáson ment át a közelmúltban. Kállai Ernő (Új magyar piktúra, 1925).
Péter András {A magyar művészet története, 1930), Kassák Lajos (Képzőművé

szetünk Nagybányától napjainkig, 1947) és Pogány Ö. Gábor (A magyar festé
szet forradalmárai, 1948) az újabb magyar művészetről írott összefoglaló mun-
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káákban mégcsak nevét sem említik 'I'ornyaimak, pedig amikor a felsorolt mun
kák közül a legelső - Kállaié - megjelent, Tornyai már 56 esztendős, fiatal
vagy kezdő alkotónak semmiképpen nem tekinthető művész volt. A Barát
Éber-Takács-féle Művészettörténet 1934-es kiadása, (amely már Czóbelt, Ber
náthot, Szőnyit is tárgyalja) ugyancsak megfeledkezett Tornyairól. Genthon
István könyve (Az új magyar festőművészet története, 1935) már méltatja a
művészt, de - elismerve művészi 'képességeit - "eleven anakronizmusv-nak
nevezi Tornyai rnűvészetének rcmanukus ízeit. Nagy Zoltán volt az a műtör

tenesz a rnúltban, aki könyvében (aj magyar művészet, 1941) a feltétel nélküli
megbecsülés hangján írt Tornyairól. A rnesterről akkor kezdett egyre több szó
esru, amikor 1949/50 körül a .múvészetpolí tika haladó tradícíóínk Munkácsy
iskoliját lholyezte előtérbe, - Tornyai ugyanis Munkácsynak személy szerínt.
is pártfogoltja és tanítványa volt, s művészetóben sok tekintetben míndvégíg
Munkácsy követője maradt. Az addig általában másodvonalbeli művésznek 'te
kintett Tornyait ettől kezdve magasra értékelik, s halála 20. évfordulóján (1956
ban) a jelenlegi ernlékkláll ítáaf-endezőjének,Bodnár Évának tollából szép mo
negrárta jelent meg róla. Egyes mai rnúvészettörténészek Tornyai rnunkássá
zát fölébe helyezik még Kosztáénak és Rudnayénak is, ezt rnutatía a Magyar
művészet 1800-1945 círnű kötet (1958), amely az alföldi művészek közül egye
dül 'I'ornyainak szentel külön fejezetet.

"Pályájának kezdetét haladó szellemű történeti érdeklődés jelzi, korszeru
emberábrázolásával messze túlnőtt kortársainak történeti kompozícíóín", 
írja Aradi Nóra Képzőművészet és közönség című könyvében Tornyairól. Sorai
főleg a Bercsényi-képre vonatkozhatnak. amelyet Medgyessy is nagyon szere
tett, hiszen vásárhelyi látogatásaikor rnindig elment H városházára. hogy újra
meg újra lássa. Tornyai úgy ábrázolja a kuruc főurat, ahogyan a történelem
lapjairól s Rákóczi irataiból ismerjük: Petúr báni jellem, tele izzó tettvággyal
s lelkes hazaszeretettel, aki azonban a feudális gőgtől sem rnentes. E korszaká
ból való a Rákóczi Rodostóban círnű festmény is. Tornyai Rákóczaja már nem
a katonai és politikai sikerek tetőpontján álló daliás férfi, ahogyan Mányokí
látta. hanem az öreg száműzött, a .rodostóí magyar kolónia "básbúg"-ja, a Kon
fessztók magába fordult, Istennel beszélgető írója.

Tornyai későbbi munkái főleg népi életképek és táfképek, elvétve egy-egy
mútermi jelenet néhány Nagy Balogh-i egyszerűségű csendélet ésarkttanul
rnány, Önarcképét mindössze egyet ismerünk, élete végén Szentendrén egy so
rc,z,qt kerti képet és kis szebájáról vagy egy tucat enteriőrt festett.

,.Tornyai képein a falu nehéz élete kap hangot a paraszt egyszeru, darabos
nyelvén." (Pataky Dénes) Leghíresebb e munkát közül a sok-sok változatban
.s.neretes A juss. Ha vannak "egy:könyvű" írók, úgy akadnak - bár elvétve 
..egyképű" festők is. Ilyen volt Ho116sy, aki élete végéig birkózott a Rákóczi
induló-val, s ilyen volt Tornyai is, aki évtizedeken keresztül tért víssza-víssza
A ioss ...hoz, érlelve-fejlesztve a kompozíciót, a színeket, az atmoszférát. Paraszt
emberek s asszonvaík ülik és állják kÖTÜl az asztalt a homályos szobában, a
tnrzsahkodő. vérbeborult szemű emberek a csekélyke hagyatékért ölni is ké
szek. A képet könyörtelen társadalmi ígazmondás jellemai. a komor témával
adekvát a festésmód nagyvonalúsága, drámaasága. A mű a kései korok szá
mára dokumentuma lesz a régi paraszti életnek. amely a lelkeket is rnegnyo
morította, és amely a tiszazugi szörnyű eseményeket mintegy kitermelte.

Emlékezetesek Tornyai tájképei is, az 1910 !körül festett Alföldi tanya,
l-{,'('s,é~boltjávalés a lilás, beborult viharsaroki tájak. "Nem magyarosak ezek
fl t;éJJek, értsük meg jól: hanem magyarok", - írta egy kortárs nagyon helye
<er: Szavaihoz még azt tennénk hozzá, hogy nem is népiesek,hanern népiek.
Tornyai mondotta, hogy "nagy gerjedés", .Jélekfelhevülés" nélkül nem tud
fef" eni, - maidmindegyí'k képén ott is izzik a belső parancs, a felhevült lé
lek tüze. Dehát művészete olyan volt, hogy nem kellett sem 'a hivatalos körök
nek. sem a haladó polgárságnak. amelynek "urbánus" izlése számára idegen
szerű volt ez 'a piktúra. Igy azután Tornyai egyedül maradt... Az ügyeske
déshez nem értett, önmaga útját az érvényesülés felé nem tudta egyengetní.
Egy Petrovics Elekhez írott levélben e sorokat találjuk: "Életem eddig nem
volt egyéb, mint egy igaz művészlélek borzalmas ltüzdeLme a szegénységgel".
Otvenkilenc éves volt Tornyai, amikor e szavakat papírra vetette. Művészeté-
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nek zord, indulatos alaphangját életének keserűségei is indokolják. Munkás
sága korai és középső szakaszának alkotásai közül alig néhány van, ahol a
rnűvész kedélye megenyhül: ilyen festménye a kedvesmosolyú, szép parasztme
nyecskével, aki érdeklődve pillant körül a festő műtermében, ebben a számára
szokatlan környezetben. - .s ilyen 'az a kép, amelyen az öreg nagyanyó egy nagy
kapcsos könyvből - egy régi-régi Bibliából - olvasni tanítja kisunokáját.

Élete utolsó két-három évében Tornyai sorsa jobbra fordult, néhány fiatal
festő (elsősorban Barcsay Jenő) szeretettel vette körül, szülővárosa is elismerte
művészí rangját (ennek anyagi és erkölcsi [elét is adva), a legjobb művészein

ket tömörítő, progresszív irányú KUT-ba is beválasztottáik. Mindez nagyon
jól esett az idős rnesternek, lelkének görcsei oldódni kezdtek, s művészetének

utolsó periódusában, a szentendrei képeken, már meg-megvillannek az életöröm
fényei.

Tornyai művészetéről szólva, szerétnénk még azt is megemlíteni, hogy rnes
terünk a műkereskedelem számára sosem festett csökkent művészi erejű ké
peket (rnint ezt sajnos Munkácsy, Rudnay, Iványi-Grünwald s más művészek is
gyakran megtették), - Tornyainak ha vannak is kevésbé jelentős munkáí, a
művészi koncentráció és erőfeszítés bélyege, a színvonal és a minőség igénye
összes munkáját fémjelzi. Értéke még művészetének, hogy ő a paraszti élet
felé nem kívülről közeledett, Inem "kiment a nép közé", - hanem belülről

látta a magyar paraszt helyzetét, lelkivilágát, ernberként-művészkénthiányta
lanul összeforrva vele. Tornyai János munkásságát lehet néhol szűkösnek ne
vezni, motívumainak vissza-visszatérését egyhangúságnak tekinteni, bevégzett
remekműveinek számát kevesellent. - de művészetének szívbölfakadottságát,
őszinte népszeretetét. emberi s művészi etikajának folttalauságát nem lehet
elvi tatrri.

Néhány szó a "Művészet" című folyóíratról. Képzőművészeti folyóiratunk,
a "Művészet" lezárta második évfolyamát. Ebből az alkalomból szabadjon el
mondanunk néhány gondolatunkat a Pogány Ö. Gábor felelős szerkesztésében
megjelenő. szép kiállítású lapról.

A folyóirat Lyka Károly egykori magasszínvonalú szeraléjének címét írta
Iejlécére. Mint a szerkesztő programadó cikke kifejtette, Lyka és a régi Mű

vészet hagyományait folytatva kívánja az új orgánum a magyar képzőmű

vészeti kultúra ügyét szolgální.
A lap (természetesen és helyesen) foglalkozik a rnűvészeti évfordulókkal

(Barabás, Munkácsy, Székely, Vaszary, Izsó, Egry, Bíró Mihály stb.) és a most
elhalt mesterek életművefelmérésével.(Az utóbbi csoportba tartozó írások: kö
zül különösen kiemelkedett Pataky Dénes és Oltványi Imre - a régi barát 
Szőnyi Istvánról szóló írása.) Örömmel látjuk, hogya fiatalabb nemzedék kép
viselői mellett érdemes régi műtörténészeink tartalmas írásai is helyet kapnak
a lapban (Lyka Károly, Felvínczí-Takács, Farkas Zoltán, BáZínt Sándor sze
gedi professzor, Jajczay János). A szorosabban vett képzőművészeti témákon
kívül a rokonművészetek (iparművészet, bábjáték, népművészet, gyermekraj
zok stb.) is beletartoznak a "Művészet" érdeklődési körébe. Egyszer-egyszer
olyan cikk is helyet kapott a folyóiratban, amely az drodalmárnak és a kép
zőművészet iránt érdeklődőnek egyaránt "csemege" volt, így a fiatal James
Joyce Munkácsy Ecce Homojáról szóló bírálatának publikálása. Igyekszik ké
pet adni a gyarmati, illetve volt gyarmati népek művészetéről (Nigéria, Óceánia)
és a külföld művészeti életéről, prominens mestereiről. (A bécsi Cézanne- és a
londoni Pícasso-k'iállítás, a francia Utrillo és Buffet, stb.) A budapesti kép
zőművészeti események regisztrálása mellett nem feledkezik meg a Viidék
(Szolriok, Pécs, Székesfehérvár, Kiskunhalas stb.) művészetí megnyilvánulásairól
sem. A művészeti dekadenciáról folytatott vitához is volt néhány értékes hoz
zászólás, mindenekelőtt Kris,tó Nagy Istváné, Lehel Istváné és Somos Miiklós
testőé, Kár, hogy kulturális életünk néhány nevesebb képviselőjét nem kérte
fel a szerkesztőség a vitában való bekapcsolódásra, s akkor az októberi szám
ban közölt négy jelentéktelen vélemény helyett ezeket lehetett volna közölni.

Sok komoly értéket találni tehát a folyóirat munkájában. Mi az mégis,
amiben eddi3 eredményeit keveselljük ? Főként néhány fontos, aktuális mű

vészetí probléma felvetése terén mutatkozó óvatossága, passzivitása. Németh
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Lajosnak a felszabadulás utáni magyar képzőművészetrőlszóló igen figyelem
reméltó tanulmánya sem itt, hanem az "Új Irás" círnű irodalmi folyóiratban
kapott helyet. A "Művészet" elődje, az 1958-as "Műterem" bátrabban mert
foglalkozrri az új magyar művészet legnagyobb egyéniségeivel. Csontvárvval.
Barcsayval. Borsos Miklóssal, Gadányival, mint a "Művészet". Caravaggioról.
Velazquezről írni valóban kockázat- és tévedésmentesebb, mint a sok új jelen
séget felszínre vető jelenkori művészetről, de a közönség várja a szakszerű

kritika eligazitását az utóbbi kérdésekben is.
Sokszor vitatható a tárgyalt külföldi művészek megválasztása, az olasz

művészek közül például a kőzépszerű Mucohiról jelent meg cikk sok képpel.
Alexander Magda Picasso-cikke sem tekinthető egyébnek, mint egy olyan sze
mély megnyilatkozásának, aki értetlenül, tanácstalanul áll a XX. század rnű

vészetének törekvéseivel szemben. Képzeljük el, milyen furcsa lenne, ha vala
ki tanulmányt írna Bartókról. iS ebben elragadtatással beszélne a fiatalkori
Kossuth-szímfőníáról, ugyanakkor pedig kevés jó szót ejtene A csodálatos
mandarin, Cantata protana. Divertimento és egyéb remekművekről. Bizonyára
joggal váltana ki kritikát egy ilyen - elképzelt - Bartók-tanubmány. Alexan
der Magda cikke (amely csak Picassónak egészen ifjúkori alkotásait fogadja
el) ehhez hasonló.

Néhol a cikkanyag csoportosítása, tördelése nem szerenesés. Az r. évf. 4.
szám cikkei így következnek: 1. A ma élő Pór Bertalan. 2. Botticelli. 3. A két
háború közötti Mészáros László szobrász. Sem kronológiailag, sem esztétikai
lag nem índokolnató ez a sorrend. Máskor a cikkek stílusa frázisszerű, semmit
mondó. N. Pénzes Eva Marton László szobrászról szóló rövid cikke ilyen kife
jezések!kel van teli: "eredményekben gazdag út". "aLkotókedvének igaz gyöngy
szeme", "megejtően kedves lány", "fogékony szemű szobrász". A cikk befeje
zésül "a szobrászat fáradhatatlan művelőjének" nevezi Martont. - mintha a
fáradhatatlanság a rnűvészí levalitás ismérve lenne.

Osszegezésül azonban - ha voltak is krítikaí .megjegyzései nk - a meg
elégedettség és az elismerés hangján zárhatjuk a "Művészet" 1960-a8 és 1961-es
évfolyamáról írott sorainkat. (Dévényi Iván)

* * *
Róna József válogatott alkotásairól tájékoztatott - centenáris kiálhtás

keretében - a Fészek Klub. Róna Józsefnek - Zala György és Stróbl Alajos
mellett - a századforduló sokat foglalkoztatott, kiváló szobrászának neve a mai
köztudatból .kíesett. Pedig ott áll Zrfnyí-szobra a Köröndön és világszerte. a
legsikerültebb lovasszobrok között nyilvántartott monumentálís Savoyai Jenő

szobra, a budai Várban. Tőle való a legelső Kossuth-szóbor is, amelyet Miskol
con állítottak fel. ,F;s neki sikerült egyedül, természet után, portrét készítenie
a modellüléstől mereven elzánkózó Kossuthról, amikor Turinban, a házigazda
nővér engedélyével, meghúzódva a szobasarokban, a gondolataiba mélyedt
Kossuth arcvonásait lopva tanulmányozhatta és azonnal meg is míntázta. Ez
a nemcsak művészileg, hanem a hiteles, valósághű ábrázolás szempontjából
is jelentős alkotás, egyben történeti dokumentum is. Kár, hogy a Kossuth
Lajos-téren az eredeti 741űridöntés ellenére nem Róna impozáns Kossuth-emlék
műve, melyről csak elmosódott foto tájékoztat, kerülhetett kivitelezésre. Szug
gesztiverővel a népvezért, a bálványozott példaképet állította elénk. Rónában
megvolt az a kiváló képesség és becsületes nyíltság, hogy az adott helyzetet.
tárgyat, hangulatot, jelképi jelentésével együtt, rögtön megérezte és őszinte

áthasonulással ki is tudta fejezni. Egyik ilyen legsikerültebb alkotása a gö
döllői parikban felállított, maga előtt napernyőt tartó, kecses, finom méltóság
teljes Erzsébet királynéja. Neobarokk stílusban készült szobraí a nemzeti ön
tudatot, büszkeséget, derűlátást árasztó milleneumi légkörben jöttek létre, ter
mékenyen széles tárgykörben rnozognak és otthonosan érzik magukat bibliai,
valamint mithológiai környezetben is. Róna művészete ma is természetesnek.
igaznak, frissnek hat, mert a rejtett, elmosódott, vagy álcázott és fonák moz
zanatoloból is tévedhetetlen érzékkel kiolvassa a lényeges, karakterízáló jel
leget. T'homas Mann leírását méltó módon iUusztrálhatná remekbekészült kom
pozíciója: "József és Putifárné". Az élveteg asszonyt középkorúnak tünteti fel,
mialatt Józsefet hódító szépségű ifjúnak ábrázolja. És nemcsak a lélek és a
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szellem párviadaláról beszámoló arcvonásokkal jellemez, hanem a mozdulatok
kal, a testtartással és találóan, érzéki aláfestéssel még a lábfejekkel is. Feled
hetetlen, milyen makacs birtoklási vággyal lép rá Putifárné a tőle szemérmes
utálattal elhúzódó József fogvatartott lábfejére. Hasonlóan érzékletes ábrázolás
másik bibliai kompozíciója: "Adám és };:va". Reviczky borongó Iírája, Székely
Bertalan kesernyés, kiábrándult szemlélődése, a történeti múlt mámoros dicső

ítésektól megcsömörlött századvég álromantikától kótyagos hangulata kísért
egyik, artwerpení aranyéremmel jutalmazott kompozícíóján: "Az utolsó sze
relem". Falusi életképkornpozfcióiban is (Csikós), az egyszerűség és közvetlen
ség - menti meg műveít az elavultságtól. Rokonszenves, igazságszerető művész

egyéniségével barátjának nyerte meg Fadrusz Jánost, aki lángelrnéjével, mint
fárosz világolt a századforduló magyar szobrászaí között. (Haits Géza)

ZENEI JEGYZETEK. (P a b l o C a s a l s 8 5 é ves.) ...A zene számomra
mindig azonos volt felebarátaim iránt érzett szeretetemmel. és ha az előbbi a
legfelemelóbb örömmel, a második viszont lelkem békéjével ajándékozott meg
- még életem legszomorúbb pillanataiban is. Napról napra szilárdabb meggyő

ződésem: az erkölcsi tisztaság és nemeslelkűség legyen minden jelentős emberi
cselekedet legfőbb rúgója." Ez a leglényege annak az esztétikai célkiWzésnek,
melyet századunk egyik legkiemelkedőbb egyénisége vallott és vall magáénak
ma is. Mint életének legnagyobb részében, ebben is nagy példaképét, Johann
Sebastian Bachot követi. Hiszen a nagy lipcsei mester is a nemeslelkűség és
I'!mberszeretet eszményét írta maga elé életcélnak. Nem véletlen, hogy mind
ketten e szellemtől, e humanítástól vezérelve lettek világhíressé. Casals ugyanís
azok közé tartozik, akik már életükben elnyerték az emberiség tiszteletét ée
maradandó elismerését. Az egész világon mindenki meghatottan és csodálattal
adózik a furcsa kis iireqembernek; amint behúnyt szemmel, áhitattal hajol ked
ves hangszere, a cselló fölé, hogy a zene szavával gyógyítsa a megsebzett em
beri lelkeket.

Mert még most, 85 éves korában is játszik. Igaz, ritkábban, mint azelőtt, de
nem azért, mintha szervezete nem bírná a. megterhelést. hanem triert energiáját
inkább a zenekar vezetése és a komponálás köti le. Évről évre összegyűln0'k

pradesi lakhelyén korunk legnagyobb muzsikusai, hogya vísszavonult mesterrel
együtt hódolhassanak a zeneirodalom halhatatlanjainak: Bachnak, Beethoven
nak és a többieknek. Casals ugyanis 1946-ban, a Franco-terror legvadabb dri
höngése idején ide húzódott vissza ebbe ahatármenti falucskába, hogy feléb
ressze a világ lelkiismeretét. (') maga így beszél erről a tettéről: ,.1946-ban ki
jelentettem, hogy több meghívást nem fogadok el és semmiféle kötelezettséget
nem vállalok, bárhonnan ís érkeznék ilyen ajánlat, amíg Spanyolországnak
nem lesz olyan kormánya. amely tiszteletben tartja a legelemíbb szabadságjo
gokat és a nép akaratát. Ezzel bezártam az ajtót magam mögött. Művész nem
hozhat ennél fájdalmasabb áldozatot." Amikor Casals ezzel a gesztusával el
itélte Franco kormányát, ismét az előbb említett erkölcsi tisztaság és nemeslel
kííség kényszere alatt cselekedett. Nem véletlenül írja Arthur Conte : "Ez az a
nagy és kegyetlen pillanat, amelyet szegény századunknak tudnia kell köszön
teni, emlékezésül arra, hogya bátorság nem csak a katona erénye, mert min
dig van egy órája a polgári lélek számára is."

Voltaképpen ez a csodálatosan nagy és hősi pillanat volt a pradesi feszti
pálole kezdete. Mert mihelyt a zenei világ megértette, hogy Casals nem hajlan
dó megmásítani elhatározását, ő küldte el legkiválóbb képviselőit Prtuiesbe,
hogy igy tegyenek hitet a szabadság és humanizmus eszméje mellett. Casals
igy vélekedik erről: "Kizárólagos fegyverem a karmesteri pálca és a gordonka.
Ezek ugyan nem halálthozó fegY1)erek, de mások felett nem rendelkezem és
nem is kívánok másokat. Az adott helyzetben azt a fegyvert használtam, amely
lyel rendelkeztem, hogy tiltakozzam az ellen, amit gyalázatosnak tartottam."
Amikor 1936-ban kitört a sp.anyol polgárháború, Casals akkor is épp.en a kar
mesteri pálcát forgatta, Beethoven IX. szimfóniáját, az öröm és béke himnu
szát próbálta a katalán zenekar élén. Előadásra azonban nem kerülhetett sor,
mert addigra a fegyverek dűbörögtek a dobok helyett. Ekkor tette Casals azt
a fogadalmat, hogy mihelyt hazájában ismét normalizálódnak a viszonyok,
először a IX. szimfóniát fogja vezényelni. E fogadaImát azóta még nem vált
hatta be ...
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Már szólottunk arról, hogy Casals emberi magatartásának mérce]e Johann
Sebastian Bach. (Akárcsak kedves barátjáé, Albert Schweitzeré.) Ezért válasz
totta az első pradesi fesztivál megnyitójára (amelyet a Szent Péter templom
ba?l tartottak) Bach Hat gordonkaszvitjét. Idézzük fel ezt a csodálatos pillana
tot egyik tanitványának leirásából. ,,9 óra . . . A templom megtelt. A közönséggel
közölték, hogy ta.psolni nem szabad. Az emberek várakoznak. Várják az ünne
pélyes pillanatot. " Egyszerre kis csengettyű szólal meg; ugyanaz, amellyel reg
gel a ministráns az Úrfelmutatást jelezte... Mgr. Pínson, Saint Flour püfJ

pökI' üdvözlő beszédet mond . . . Aztán visszavonul. Mély csend uralkodik, mint
ha a jelenlevők hipnotizálva lennének ... Egyes fények kialusznak, mások fel-
lobbannak. A ministráns csengettyűje ismét felhangzik Ezúttal a mester
számára. Előrelép, egész egyedül ... (Jdvözlésül meghajol A hallgatóság fel-
áll, hogy az üdvözlést tisztelettel, áhitattal viszonozza. - Casals leül és be
hangolja hangszerét. Majd felemeli jobbkarját, lehúnyja szemét és oldaltfor
dítja a fejét ... És hirtelen a nála megszokott erős elhatározással megmgadja
vonójlit ... Az első G-dúr szvitt hangjai ezután magasba emelkedtek. hatal
masan. fenségesen. Az első ütemek után minden elképzelhető félreértés meg
szűnt és az emberek szemében könnyek csillogtak:"

Ezek az évről-évre ismétlődő pradesi fesztiválok századunk legnagyszerűbb

művészi és emberi dokumentumai. A rendezők ugyanis felismerték, hogya zene
és a béke gondolata elválaszthatatlanok. Az emberiség pedig megértette fára
dozásukat. Érdemes ennek igazolására a hirosimai gyerekek Casalshoz írt so
rait idéznünk: "Mi azután jöttünk a világra, hogy az atombomba lehullott, de
már csodálói vagyunk az On művészetének."

Max Eastman mondotta Casalsról: "Soha még ember nem tudta a zenei
zsenialitást olyan mértékben egyesítení az erkölcsi nagysággal, mint ő." Meg
tíllapitását talán úgy lehetne továbbépiteni, hogy Casals életének minden moz
zanatában nagy ember és nagy művész, s a kettőt egyszerűen nem lehet szét
választani. Érdemes itt felidézni Kún Imre elbeszélését Casals egyik pesti ven
dégszerepléséről. Ez a történet is a nagy művész nagy emberségét példázza.

Casals minden pesti hangversenye előtt egy kedves magyar barátjánál, dr.
M. E.-nél szállt meg. 1937-ben is így tett, de barátját nagyon rossz állapotban
találta. Este először fordult elő, hogy dr. M. nem volt ott Casals hangversenyén.
"Casals - folytatja Kún Imre - az egész hangversenyt rosszkedvűen játszotta
végig, folyton arra a helyre nézett, ahol barátja szokott ülni. Másnap meghivta
zongorakisérőjét,dr. Hercz Ottót. hogy látogasson el M.-ékhez. És amikor Hercz
megérkezett, Casals eljátszotta beteg barátjának az egész előző esti músort."
(A történetnek még folytatása is van: barátja halála után Casals nagyobb ösz
szeggel támogatta az árván maradt családot, és kérésére Huberman is segítet
te őket.)

Nem adnánk teljes képet Pablo Casalsrol, ha nem szólnánk röviden művé

szetének nagyságáról is. Sajnos, mi csupán lemezfelvételről ismerjük csodála
tos csellóhangját és ezért nem szólhatunk a közvetlen élmény forróságával;
mint Haits Géza. Beszámoló helyett idézzük a pesti közönség előtt is jól is
mert muzsikus kortárs, Ernest Ansermet szavait. "Casalsról, a gordonkamű

VéSZTŐl már nincs is mit mondani, ő korunk minden gordonkására rányomta
bélyegét; más szóval ő a szabály, a zsinórmérték, és ez feleslegessé tesz min
den kommentárt... CI olyan egészséges, biztonságos és gazdag egyéniség, aki
számunkra mindig m"afejti a zene legmélyebb titkait, feltárja a zenében rejlő
igazságokat és megold minden olyan problémát is, amely mások számára örök
fejtörést okoz."

Az elmúlt évben jelent meg magyar nyelven is Corredor "Beszélgetések.
Pablo Casalssal" címíí mííve, amely az utóbbi esztendők legizgalmasabb zenei
olvasmánya. Talán az a része a legérdekesebb, amelyben Casals a múlt nagy
jaival kapcsolatos nézeteit fejtegeti. De nem az ragad meg bennünket. a7TVit,
róluk mond, hanem az a mód, ahogyan mindezt teszi. Arra a kérdésre, hogy
valóban eljátszotta-e a Trisztán és Izolda előjátékát Triebschenben, Wagner
zongoráján, igy felelt: "Igen, és nagyon csodálkoztam, hogy a zongora annyira
el van hangolva." Ez a válasz első hallásra mindenkit megdöbbent. Valami
más, áradozóbb visszaemlékezést várna az ember. És ekkor megjelenik az ol
vasó tudatában egy fénykép, melyet a világ valamennyi képeslapja közölt. A



képen Casals kopott háziköpenyben üldögél, a pipáját tömi s közben válaszol
egy riporter kérdéseire. Abban a pillanatban válik világossá, hogy ez az egy
szerű, végtelenül szerény ember nem is válaszolhatott mást arra a másik kér
désre. Hiszen minden gesztusa annyira emberi ...

Befejezésül idézzük a XX. század másik nagy humanistájának, Thomas
Mannak Casalsról irt sorait. "Mily győzelem, milyen viditó elégtétel. A gyarló
emberiség időről időre meg akarja menteni a becsületét, erre pedig csak olyan
művész hivatott, mint Casals. Ö az emberiség becsületének megmentője. Öröm
mel ismerem el, hogy ő számomra, hogy ezrek számára is, balzsam és enyhülés."

(R ö v i d b e s z á m o l ó e g y s z é p h a n g ver s e n y T Ö l.) Egyetlen,
szerföZött mostohán propagált hangversenyt adott a fővárosban az Amerikából
hazalátogatott Magyar Vonósnégyes; a kamarazene kedvelői bizonyára még
egyszer-kétszer megtőltötték volna a Zeneakadémiát, csakhogy játékukat hall
hassák. Haydn D-dúr vonósnégyesét, Bartók V. vonósnégyesét és Beethoven
hanglemez-előadásukbanis ismert cisz-moll vonósnégyesét játszották, olyan sti
lusosan, olyan fokú művészi megértéssel és átéléssel, hogy egyszerre nyilván
való lett hallgatójuk előtt, miért tartják őket számon a világ legkiválóbb ka
maraegyüttesei kőzt. Reméljük, hogy mielőbb újra hallhatjuk őket: Székely
Zoltánt, Kuttner Mihályt, Koromzay Dénest és Magyar Gábort, s újra gyönyör
ködhetünk nemcsak technikailag fölényesen biztos, hanem a művek lelkét is
megragadó, forró élményű játékukban. (Rónay László)

SHAKESPEARE ÉS A FAJI KÉRDÉS. A Nemzeti Színház folyosóján sé
táltunk és én éppen Bessenyei Ferenc Othelló alakítását dicsértem. amikor ba
rátom félbesmkított: "Bizonyára tudod, hogy a legutóbbi stradfordi ünnepi iá
tékokon ezt a szerepet Paul Robeson alakította, Képzeld el, milyen érdekes le
het egy igazi néger Othellót látni, aki ráadásul olyan nagyszerű színész is,
mint Paul Robeson !" Igazi néger Othellót ! ? Dehát hogyan? Hiszen már a da
rab címe - Othello, the Moor of Venice (Othello, a velencei mór) - világosan
meghatározza Othelló nemzetiségét és faját! Már pedig tudomásom szerínt a
mórok nem négerek !

A ,,mór" szó hallatára általában az Ibériai félszigetet meghódító arabokra
gondolunk. De nézzük csak a lexíkont, A mór azoknak az araboknak a gyűjtő

neve, akik a mai Tunisz, Algéria, Marokkó és Mauretánia helyén élnek. Ezen
országok déli részén élő népek vérében van ugyan kisebb negroid beütés, mely
délfelé haladva egyre erősödik, mégis óriási tévedés lenne a mórokat a nége
rekkel összekeverni. Nem is beszélve arról, hogya történelmi Othelló minden
kétséget kízáróan arab volt, tehát nem néger. Vagy Shakespeare tévedett tehát,
vagy a rendezők hamásítják meg drámáját. Mind a két eset könnyen elképzel
hető. Shakespeare bizony nem sokat törődött sem a történelmi tényekkel, sem
a földrajzzal. Egy téves rendezői felfogás pedig hosszú időre hamis vágányra
viheti valamely tragédia igazi mondanívalóját.

Vegyük elő a shakespeareí szöveget és nézzük, kinek van igaza. A "néger"
szót Othellóval kapcsolatban Shakespeare sehol sem használja, de több olyan
utalást találunk, rnelyből arra következtethetünk, hogy Othelloját négernek
képzelte el. Igy mindjárt az első felvonás elején Rodrágó "vastagajkú mór"-ról
beszél, Jágó pedig "berber csődörv-nek nevezi Othellót. Később Brabantio ekép
szól róla: ".. egy szörnyhöz, minő te vagy kor, faj, természet, minden el-
lenére megszeretné azt, kire nézni is irtózatos " A következő utalást a Doge
válaszában találjuk: " ... úgy vőd szebb, mint amilyen fekete." Majd a második
felvonásban Jágó !kétszer is feketének mondja OtheHót, aki így kiált: .,Tán
mert fekete ... vagyok ?". Mindezek az idézetek a shakespeari Othelló néger
ségét látszanak bizonyítani. Alljunk azonban itt meg egy pillanatra. Akli volt
már strandon, az bizonyára észrevette a különböző "fehér emberek" bőrszíne

kőzőttí eltérést. Míg egyesek vllágítóan fehérek, mások bőre egészen sötét sZÍ
nű, anélkül, hogy négerek lennének. Arról nem is beszélve, hány fekete. gön
dőnhajú, vastagajkú férfit láthatunk, akár a budapesti utcán is. Gondoljunk
arra is, Shakespeare Angliában élt, ahol az emberek szinte kivétel nélkül fel
tűnően fehérbőrűek. Míért ne tarthatott volna egy sötét bőrű, fekete göndör
hajú, vastag ajkú arabot négernek ? Jusson eszünkbe, hányszor használjuk mi is
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valamelyik jól lesült honfitársunk színének jellemzésére a "mint a néger" kiÍ
teiezést. Figyelemre méltó az is, hogyaMagyarországon 1886-'ban Szász Ká
roly fordításában, Csiky Gergely jegyzeteivel Ráth Mór kiadáfában megjelent
díszes Othelló kötet képein a főhős nincs négernek maszkírozva, annak ellenére,
hogy Szász Károlya címet így fordítja: "Othelló, a velencei szerecseny". A
mórokat nevezték más néven szaracénoknak és ebből lett a magyar "szere
cseny" szó, A köznyelv azután ezt az eredetileg arabot jelentő szót kiterjesz
tette minden fekete emberre, így a négerre is. Ma ugyan nem olyan divatos a
szerecseny szó, mínt 50-100 évvel ezelőtt, de egyértelműen négert értünk raj
ta. Érdekes, az Encyklopedia Britannica a "Moor" (rnór) szó hasonló fejlődé
sére mutat az angol nyelvben, amikor utána zárójelben oda teszi: "dark men"
(sötét emberek).

Azt hiszem. maga Shakespeare nem csinált nagy ügyet Othelló bőrének

színéből. Az ő felfogása szerint (talán!) Othelló nem angol, nem fehérbőrű, nem
szőke, hanem valamilyen délvidéki fekete. akik között északi szem úgy sem
tud különbséget tenni. Később azonban, különösen a XX. század elején divat
ba jöttek a faji kérdések. Ebben az időben a legtöbb színházban a faji megkü
lönböztetés jegyében rendezték a spakespearei drámát és elsősorban Othello
nak hisztérikus brutalitását emelték ki, mint ami néger voltából adódnék. Ez
az álláspont azonban lassan elavult. Ma a legkiválóbb rendezők Othellóban
is az "embert" keresik Sztanyiszlavszkij felfogása szerint - és ezen az állás
ponton van például a kiváló svájci Író, Max Frisch ds - a tragédia alapja
Othellónak néger voltából adódó kisebbségi érzése. A shakespeare! szöveg aZQIl
ban nem egészen igazolja ezt az álláspontot, hiszen Othelló "királyi ősei"-re

hivatkozva büszkén tartja magát egyenrangúnak Velence uraival. A történelem
és a lélektan még kevésbé támasztja alá az idézett véleményeket. Velence urai
ugyan bizonyosan lenézték az önerejéből felemelkedett hadvezért, de nem azért,
mert fekete volt, hanem pusztán azért, mert végtelen gőgjükben senkit sem
tartottak magukkal egyenrangúnak, aki nem közülük származott. Othe1l6 hely
zetét az ő szemükben semmivel sem emelte volna, ha történetesen egy német
zsoldos, egy svájci pásztor, egy angol polgár, vagy akár egy közrendű velencei
gyermeke. A másik oldalon pedig az arab, különösen az olyan előkelő család
sarja, mint Othelló, akinek ősei között - mint fentebb is idéztük - "kirá
lyok voltak", semmi esetre sem érezhette kevesebbnek magát egy velencei pat
riciusnál. Ellenkezőleg, a diadalmas hadvezér, aki tisztában volt saját képes
ségeivel, erejével és azzal mily nagy szüksége van rá a Tanács urainak, bizo
nyára megvetette a tétlen kényelemben elpuhult, otthon ülő polgárokat.

Felfoghatjuk a tragédiát úgy is, hogy lényege ne a bőr szín ellentétében le
gyen, hiszen ez az arab Othelló és az olasz Desdemona közt meglehetősen cse
kély lehetett, hanem abban az örök, általános emberi hibában, hogy nem tud
juk elhinni és nyugodtan élvezni a boldogságunkat. A folytonos harcokban
megöregedett Othelló csak a vásárolható szerelrnet ismerte, azt az őszinte, mély,
önzetlen ragaszkodást, mellyel Desdernona vette őt körül, el sem tudta kép
zelni. Ö, akinek szüntelen harc volt az élete, akinek mindég véres csatákban
kellett megvédenie az érdekeit, akivel szemben mindég valamilyen ellenség
állt, nem tudta elhinni, hogy valami harc nélkül is az övé lehet, és ezt a vala
mit nem kell szüntelenül védelmeznie. Az a férfi, aki hősi tetteivel meghódí
totta az általa oly fiatalnak, oly szépnek, oly tökéletesnek látott nőt, nem tudta
elképzelni, hogyan viszonozhatja Desdernona az ő egeket ostromló érzéseit
ugyanolyan hévvel, amikor ő nemcsak sokkal öregebb nála, de rút is, - hi
szen fiatal .korában sem volt szép arcú, akkor sem szeretett belé senki, nem
hogy egy olyan szépség, rnínt Desdernona, azóta az idő és a csaták sebei még
jobban elcsúfították. Ideges hitetlensége a legkisebb jelet is kétsége igazolásá
nak fogadja és nem tudja fékezni magát.

Sem a keresztény, sem a kommunista világnézet nem ismeri el a faji
megkülönböztetést. Érdekes lenne, ha valaki megkísérelné úgy rendezni ezt a
tragédiát, hogya drá:ma középpontjában ne a szőke Desdernona és 'a fekete
üthelló rikító ellentéte, a faji kérdés álljon. Az persze más kérdés és ezen ma
már legfeljebb vitatkozni lehet, eldönteni nem, hogy rnelyík felfogás áll kö
zelebb Shakespeare eredetá elképzeléséhez. Szerencsére az ő mélységei, sokkal
ieneketlenebbek annál, semhogy az ilyen, szörszálhasogatás a drámái nagy
szerűségét befolyásolhatná, (Taxner Ernő)
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EGY VERSESKÖTET MARGOJARA. (Garai Gábor: Emberi szertartás.
Magvető, 1960.) A legutóbbi könyvhéten két verseskötet képviselte a friss ma
gyar lírát, Takáts Gyula Virágok virága c. kötete és Garai Gábor Emberi szer
tartás c. könyve. (A többi verseskötet összegyűjtött termést, életművet hozott.)
Két kötet, két. generáció. Takáts Gyula az ötvenévesek nemzedékének érett
hangján szól, Garai Gábor a fiatalok modernebb, problematikusabb énekét zen
gi. Mindkét költő újat ad, a többiekhez és saját eddigi műveikhez viszonyítva.
Takáts Gyula ebben a kötetében észrevehetően ki akar lépni sokszor idillikus,
"egyszerűen" harmonikus világából, féllábbal "emberibb" tájakon jár, s költé
szetét kőzösségíbb magatartás gazdagítja. (Takáts Gyula költészetével nemrég
foglalkozott a Vigilia. Rónay György írt róla, előző kötetével, a Mézpergetéssel
kapcsolatban.) Garai a gondolati költészet művésze elsősorban, a belső tájak
festője. Ha mestereit kutatj uk, sok név juthat eszünkbe Rilkétől József Attiláig
és Radnóti Míklósig, de ez a kötete nem hatások eredménye, hanem önállósá
gának, tehetségének jelentős bizonyítéka. Annyira mai és nekünk rnindnyá
junknak (szinte "az embernek") szóló költészet ez, hogy alig néhány sor (egy
két vers) van benne, amellyel nem értünk egyet vagy hatástalan marad. (A kö
tet végén található műfordítás-csokor azonban annyira tarka színekből van
összeállítva, hogy kissé zavarja előző jó élményeink egységét.)

Garai kötete már nemcsak igéret. S van benne egy vers, ami miatt tulaj
donképpen készült eza jegyzet. Ezt a verset a "fülszöveg" így mutatja be: "Ga
rai nemzedékének talán legigényesebb költői erőfeszítése a Jób könyve, a bib
liai történeten alapuló, de modern, intellektuális mélységekbe ágazott elbeszéli
költemény." Annak idején, a kötet megjelenése előtt már feltűnt ennek a vers
nek egy részlete az Elet és Irodalomban. Aztán most az egész megjelenésekor
újra megérintett a vers lehiggadt, szenvedő és felemelő hangja. Megvallora
azonban, egy ideig azon gondolkoztarn, nem csupán jól sikerült utánérzés-e a
költemény. Az eredeti Jób könyve mindnyájunknak ismerős, "világhírű", soka
kat megihletett a középkori játékok szerzőitől Goebheig és mai költökig. vagy
legalább is ötleteket, gondolatokat adott művészek százainak. Nem utánérzésről

van-e szó Garai esetében? Valamiféle utánzásról, amely Babits Jónás könyve
míntáiára készült? Persze, ha utánzás, akkor is sikerült, ám mégis másként 61
vassa az ember, rnint ha érzi az élmény izzását, a vers realitását. Aztán egy
másik kérdés: valóban csak elbeszélő költemény . lenne ? De hiszen elbeszéli
költeménynek 'Ösztövér, nincs epikus sodrása, és hiányzik belőle sok egyéb, ami
az elbeszélésekre jellemző. Líra ez, sokkal inkább líra, mint epika. Később va
laki felhívta figyelmemet az aj Irás első számában megjelent Otthon círnű
Garai-versre. Ez a vers megdöbbentett. S amikor jobban megismertem Garai
költészetét, aggodalmaim nagyrészt elmúltak. A Jób könyve nem lehet puszta
utánérzés eredménye. A Jób könyve a szenvedő ember, a gondokkal, fájdal
makkal küzdő ember vívódása. Vannak szenvedések és fájdalmak, amelyeknek
nem vagyunk okai, sem a társadalom, sem a többi emberek. Velünk születtek,
egyszerre élni kezdenek, hordozzuk, kínlódjuk őket. Értelmüket azonban meg
kell találnunk. Az értelmetlen szenvedés sokszoros kín. Garai ott kereste a
szenvedés problémájának megoldását, ahol Jób, az igaz ember. S verse mutat
ja, hogy keresése nem volt eredménytelen:

S én szóltam: Elvettem a jót, míg Tagadjam! Miképp? Hísz, amig csak
gyönyör volt a lét s vigalom, áldón símitott a Kéz,

hát most a harag havában a lélek sejtése, lehellet
a rosszat is elfogadom. vagy egyesség volt az egész;

de most iszonyú bizonyosság,
hogy arcomon ütlege ég.

Mint testet a test, úgy érzem
görcsös, inas tenyerét.

S a lényeget aligha lehet szebben összefoglalni, mint az ifjú Elihu beszéde:

Higgy: gonosz nem eshetik rejtad;
mindennek megvan a rendje

ott, hol egek meriilnek az éjbe
s parányok a végtelenbe! (Csanád Béla)
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A SEMMITMONDAs MűVÉSZETE. Francoise Sagan, magyarul is megje
lent Bonjour tristesse (Jónapot búbánat) eímű regénye után, nekünk nem sokat
mondó írónak mutatkozott, akit hazájában könnyed, szabatos, stilárisan csillo
gó francíasága miatt részesítenek a kelleténél nagyobb tiszteletben kritikusai.
Sagan asszony eddigi regénysikerein fölbuzdulva most színdarabot írt Chateau
en Suéde címmel és a darabot a párizsi Atelier színház nagy sikerrel adta elő

A tojás színpadravívőjének, André Bressacq-nak választékos ízlésű rendezé
sében. Bressacq tehát A tojás-ból világsikert fabrikálván, avatott rendezői

tehetségével egy amúgy is híres írónőt akart a színpadí megdicsőülésbe beve
zetni. S vállalkozása úgylátszik többé-kevésbé sikerült is. Legalább is az eddig
befutott kritikák,így az Études komoly hitelt érdemlő méltatása rneglehetösee
hízelgő, a fiatal best-seller-íróra.

Robert Abirached, az Etudes színíbírálójaként pontosan meghatározaa
Francoise sagan helyét a maí elbeszélő és színi irodalomban és számunkra épp
az az érdekes, rniben látja ennek a sikerirodalomnak társadalmi hátterét. Abi
rached szerínt az irodalmi és rnűvészi élet kis planetáríummá vált, amelyben
kigyúlnak és elatusznak a csillagok egymást kergetve, de megjelenésük leg
többször valami kötelező szertartási rendnek engedelmeskedik. Valami botrány
sejtelme kapcsolódik hozzájuk, valami "misztérium" látszata, előírásos affek
táltság: a szerző tíz éves; bárfiú volt; nagyvilági nő vagy magasrangú család
gyermeke; kastélya van Provenceban; "börtönben ült" ... létüket és ragyogá
sukat a közönség mohóségának és fetisizmusának köszönhetik, amely lelkiszük
ségletből. sőt nyugtalanságból táplálkozik.

"Kétségtelen, hogy van századunknak egy betegsége és egy a társadalrnunk
ra sajátosan jellemző csömör - írja Abirached -, amely alaktalamil és meg
formulázatlanul kífejeződést keres: egy-egy szerző sikere, túl a reklárnozáson
és a csinadrattán néha abból származik, hogy azt tudja mondani, amit kortár
sai várnak. Nem üzenet ez, mint tíz évvel ezelőtt mondták volna, csupán tü
kör, amelyet egy ügyes kéz tart, olyan előadásmód, amely formát és alakot tud
adni a zavaros vágyaknak. Annak a bizonyos mosolynak, amelyet .minden ajak
keres. Ehhez pedig inkább megérzésre van szükség, mint tapasztalatra. inkább
finomságra, mint hevességre. inkább szabatosságra, mint ősszetettségre, s ha
valakiben többletként rníndehhez még roppant tehetség, intelligencia és szá
mító gondolkozás is társul, aikkor Francoise Sagan-nak hívjálk. Ez az írónő lát
szatra a lehető legkevésbbé botránkoztató: nem azért írja műveit, hogy meg
zavarjon, hanem, hogy rendelkezésünkre bocsássa a nyelvet, amelyen kifejez
hetjük magunkat ... Sagan asszony önmagáról beszél és rólunk, mikőzben egy
dologtalan és kissé kétségbeesett társadalom képét vázolja fel számunkra: az
irónia és a jóság keveredik benne játékosan, korunk enyhén szürke regényes
sége és a szomorúság könnyed hullámverése. Semmi kitörés, semmi dagályos
ság, semmi igényeskedes ..."

Mellébeszéléseí mellett is mennyire sokatmondó ez a kritika. Különösen
érezhető az, ha a sagan-darab rövid tartalmi ismertetését is szétboncoljuk. Be
havazott, erdőségektől körülvett svédországi kastélyban vagyunk. Itt él két
testvérpár: Hugo és Agatha, Eléonore és Sebastien. Hugo vaderejű férfi, be
zárta első feleségét, Opheliet, aki őrülten, kibontott hajjal bolyong a kastély
ban. De ez tette lehetövé Hugo számára, hogy halálhírét keltse az asszonynak
és újra megnősülhessen a társadalom szabályainak megsértése nélkül. Hugo
tehát feleségül vette Eléonoret az irónikusan rajzolt, kínzótermes kastélyban,
amelynek lakói különös szeszélyből XVIII. századi ruhákban járnak. Megjele
nik azonban egy másik csábító fiatal férfi is Frédéric személyében és Éléonore
ki akarja próbálni a szabadságát. De Hugo nyugtalankodik a vetélytárs miatt,
Sebastien pedig őrzi nővérét, aki bár unatkozik, szívesen belémenne a ka
landba, így mégsem szökhet el a szenvedélyes ifjúval, akr Jdrohan a kastély
ból, hogya hóban lelje halálát. Tanulság: az asszonyoknak nem az a Iontos.
hogy megértsék, hanem az, hogy megtartsák őket ... És a szép unatkozó Élé
onore ezután fivére megértő cimboraságában talál vigaszt, alárendelvén magát
férje vad akaratának.

Ennyi lenne a darab TÖvidrefogott meséje, amely irónizáJlt és mégis hátbor
zongató feudális viszonyokat sejtet. A nő alávetése, kínzókamrák, örült feleség,
és mindez XVIII. századbeli kosztűrnők között, S ez az álorcásdí, ez az idegen
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kosztümőkbe öltözés hátborzongatóan emlékeztet a nagy francia forradalom
előtti idők zsarnokuralmának rnűvészetére, amikor pásztorfiúnak és pásztor
lánykának öltözött főúri szereplők idilleket adtak elő egymás unaimának el
űzésére. S rnindezt ők is választékos francia nyelven csinálták, a kor igényei
és kívánságai szerint. Csak azt mondták ki az életből, amit rnínden veszély
nélkül ki lelhetett mondaní, s lévén ez Igen csekély a körülöttük tomboló való
ság feltörő hullámaival szemben, ostoba, korszerűtlen jelmezekbe öltöztették
sernrnítmondásukat.

Az Études krrtíkája udvarias, sokban elismerő és mégis árulkodó. Elárulja,
hogy a katolikus folyóirat kritikusa főként a botránytalansága miatt ennyire
elnéző a "Kastély Svédországban" tanulságaival szemben. Mennyire csömőrlésig

jóllakhattak már az ellenkezőjével mindennek, ha az okos, számító s oly köny
nyed franciasággal beszélő és író Sagan asszony a botránytalanságával tud
beevezni a színpadi siker révébe. (Gáti György)

JEGYZETLAPOK. (Proust olvasása közben.) Nem "Az eltűnt idő nyorná
banv-t olvasom, hanem azokat az írásait, melyeket "Sainte-Beuve ellen" cím
mel adtak ki: előkészületek. vázlatok ezek a nagy regénycíklushoz, első kísér
letei egy-egy részletének, és érdekes, okos tanulmányok Balzacról, Baudelaire
ről, Nervalról. valóban Sainte-Beuve "ellen". Az előszó, dióhéj ban, épp úgy
foglalata a prousti lélektannak, mint amennyire "A megtalált idő" a summá
zása, kifejtve, a prousti esztétíkának, S valamire megint és nyomatékosan föl
hívja a figyelmet: arra, hogy "Az eltűnt idő nyomában" beteg ember műve, s
az életérzés. melyet tükröz, beteg ember életérzése. Míért fordul Proust a múlt
hoz, a rnúltba; rniért éli jelene, jövője helyett a múltját? A dekadencia magya
rázata részben igaz - de csak részben igaz; és ha merevegyoldalúsággal al
kalrnazzuk, könnyen megtéveszt. mert sematizál. Proustnak, éppen a Sainte
Beuve ellen írt könyv előszavából tudhatjuk, volt "elmélete" is a saját emlé
kező, multídéző rnódszeréről: "Voltaképpen - mint ahogy a holtak lelkével
van bizonyos népi legendákban - életünk minden órája, errlhelyt elenyészik,
megtestesül és elrejtőzik valamilyen anyagi dologban. Azon át rálsmerünk, elő

hívjuk, s ezzel kiszabadítjuk börtönéből." De az elmélet előtt volt a személyes
valóság: Proust betegsége, mely lehetetlenné tette számára az élet közvetlen
élését s mintegy a múltba száműzte, s arra késztette, hogy léte lényegét a lel
kében élő múltban fedezze föl. "Mihelyt erőink rnegfogyatkoznak, afelé fordu
lunk, am segíthet" élni, lelkünk erejét fönntartani: a pfllanat extatikus élrné
nye,és a multunkból megőrzött, emlékbeli "jelen"felé. Kétségtelen, Proust
ban, betegségétől függetlenül is, sok az aprólékos finomkodás, a dolgok túl
bonyolftása, olykor a preciözködés ; de ami mégis mindennél jellemzőbb rá és
fontosabb számunkra: az ennek a betegnek az ereje, amivel fölébe kerekedik
önmagának, betegségének, ,,'az életnek csak annál sóvárabb étvágyával. mert
hiszen ezt az étvágyat nem elégítheti ki". Nem véletlen, hogy jobban értette Bal
zacot, mint az "egészséges" Sainte-Beuve; az sem véletlen, hogy sokkal, de
sokkal "balzadbb" író nála. Meggyőződésem,hogy sokkal Inkább az Zolánál is.

(Az erények harca.) Prudentius "Psychomachiá"-ja. Hosszú, hexameteres
harc a lélekben bűnök és erények közt, fölvonulásokkal, seregszemlékkel, zeng
zetes tirádákkal és harsány szóviadalokkal. A költő az antik epika minden
törmelékét elénk hömpölygeti a nemes cél, az erények diadala érdekében.

De milyen fura egyveleg ez, s milyen fura erények! Jönnek, jönne}" Igaz
ságosság, Türelem, Egyetértés, Allhatatosság, Bölcsesség s mind a többiek;
mozgásuk csupa nemesség, arcukról fenköltség sugárzik, már puszta megjele
'nésük is nagyszerű. Harcba bocsátkoznak. s egyszerre mi történik? Prudentius
hallatlan (legalábbis a mai olvasónak hallatlan) naivsággal úgy öldőkölteti,

úgy gázoltatja térdig vérben őket, mintha örök életükben csak a kardot for
gatták volna. Lehet, sőt valószínű, hogya kései antikvitás olvasói élvezték
ezt: kivált a klasszikus rernaníszcencíákat, A mai olvasó azonban elképed,
vagy nevet.

Mi lehet riasztóbb a véreskezű erénynél ? (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla
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