
A 'bún jóvátételének kérdése minden
olyan esetben szükséges, arnikor má
sok becsületében, vagyonában. egész
ségóben, stb. kárt tettünk, s az illeti)
ezt még rníndég sínyli. Ha talán él

gyóntató külön nem is figyelmeztet
erre, a bünbánacba a jóvátételi kész
ség lényegénél fogva beletartozik Per
sze lehetetlenségre kötelezné senkit
sem Iehet. s ha valakinek olyan bűne

van. amit már nem képes jóvátenni ,
bízza Isten irgalmasságára magát fi

legalább imádságokkal igyekezzék bű

nét jóvátenni.
Az elégtétel elvégzése körül is van

nak zavarok. Gyermekeknél - gyer
meki feledékenység miatt - általában
sürgetik a gyóntatók a penitencia
azonnali elvégzését. Felnőtteknél is ez
a Iegajánlatosebo, de semmiképpen
sem bűn. ha valaki nem azonnal. ha
nem - mint az erkölcstan rnondja 
..ésszerű" időn belül végzi el a ki
rótt elégl(~lelt. Arra semmilyen S7.a-

bály sincs, hogy az elégtételt a gyó
nást 'követő áldozásig feltétlen el kel
lene mondani,

A legszükségesebbeket dgyekeztünk
összefoglalni a bűnbánat szentségéröl,
annál is inkább, rnert Szenthárornság
vasúrnapíg tart a husvéti gyónás el
végezhetésének ideje, ilyenkor jönnek
a legtöbben, hogy lelküket őszinte

bűnbánattal megtísztítsák. Bizonyos,
hogy legkisebb bűneink bevallása is
komoly penitencia már önmagában 'is.
Tertullián nagyon emberlen írja: "A
gyónás (exomologesis) tehát az a fe
gyelem. amely az embert leborulni s
magát megalázni tanítja .. , nyögni,
könnyezni, jajgatni. éjjel-nappal,
Urunkhoz. Istenünkhöz .. ." Számos
szent, sőt oltárra állított példakép bi
zonyítja. hogy akármrlyen bűnünk is
legyen, ha a bűnbánatunk még na
gyobb, Isten maga emel fel a mély
ségből és ölel magához.

Eglis Jstrán

-----_....-.__._-
NAPLÓ

SZENT FÖLTÁMADÁSOD ÁLTAL - merits meg, Uram, minket. Marrnion,
a ,hires ir apát, mutat rá erre, hogy egyedül az Ül' föltámadását nevezi ,-szent
nek" a Mindenszentek litániája. Pedig Jézus életének minden titka szent: szent
születése, szent munkás élete, szent nyilvános működése, szerrvedése, halála.
Ünnepei is szentek: szent a karácsony. a vízkereszt, szinováltozása, az áldozó
csütörtök és a pünkösd. Míért éppen föltámadásának titkát nevezi az Anya
szentegyház egészen megkülönböztetett hangsúllyal "szentnek" ? Szent, az, ami
az Istené, ami közel van hozzá, amit ő lefoglalt magának. Érvényesül e megha
'tározás már az Úr megtestesülésénél. Gábor angyal a fogantatás előtt így mond
ja a Szűz Anyának: ,.Ezért a szülctendő szent is Isten Fia lesz" (Luk. 1, 35).
Jézus a ..személyí egység" által szent emberségében is .mindenkinél és minden
nél jobban lefoglalt az Isten számára. Eleten. halálán, szenvedésén állandóan
kíverodik lényének páratlan Isten-közelsege. Lelke a földi életében is állan
dóan élvezte az Isten színelátását, és pedig olyan fokban, aminőben a legna
gyobb szeriteknek sem lesz részük a mennyországban.

Ha míndez így van, akkor mégis .miért csak Jézus föltámadásának titka
elé teszi az imádkozó egyház a "szent" jelzőt ? Távolról sem akarja ezzel azt
mondaní. hogy az Úr életének többi titka nem volna szerit. Hanem azt, hogy a
.rültámadás még a többi titkánál is szentebb. A "szen1" meghatározása legtöké
Jetesebben a föltámadás titkában érvényesül, Szent, ami az Istené: Jézus föl
támadásában emberi természete szerint jobban az Istené leirt, rnínt addig volt.
Azelőtt még érinthette lelkét is szomorúság, gyalázat, fájdalom, testét gyötör
hette nélkülözés, szenvedés és halál. A föltámadás után már egész lénye any
nyira Istené, hogyaszínelátás öröméhez nem vegyülhet lelkében fájdalom.
és testére js kiárad az Isten-bírás örömének édes boldogsága. Azt többé semmi
meg nem zavarhatja. Ilyesmire gondol Szent Pál is, amrkoe a rómaiaknak írja:
.,A Ihalottaiból föltámadt Krisztus többé nem hal meg, a halál többé nem ural
kodik rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, életével azon
ban Istennek él" (Róm. 6, 9k.). Bűnt' ugyan soha nem követett el, de a !bűn kö
vetkezményeit, a trni bűneinknek büntetését neki kellett viselnie. Föltámada
sában annyira az Istené lesz ,,szent" embersége is, hogy még a lehetősége is
me~szünik annak, 'hogy a bűnért szenvedihessen vagy meghalhasson.
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Föltámadásában Urunk emberi teste~özelebb jut Istenhez, mint előtte

volt: szeritebb lett. Lélek szerint nem lehet szentebb: megtestesülésének első

pillanatától annyira közel volt a Második Isteni Személyhez és az Igén keresz
tül az Atyához és a Szentlélekhez, hogy lélekben közelebb nem mehetett. Ál
landóan élvezte az Isten látásának és birásának boldogságát. Viszont test
szerint a földi életében láthatólag semmivel sem volt különb nálunk emberek
nél: "szolgai alakot" vett föl;"hasonló" lett a többi emberhez: "kiüresítette
magát" minden olyan testi dicsőségtől és szépségtől, amely őt, mint az Isten
Fiát egész életében megillette volna (Fil. 1, 6k.). A föltámadáskor a Szeritlélek
eláradt emberi testén is (Róm. 1, 4). Azt úgy lefoglalta magának, tökéletesen
hatalmába kerítette, isteni szépséggel ragyogta be; nemcsak szellemivé, hanem
istenivé tette. Föltámadt emberi teste oly közel jutott az Istenséghez. hogy na
gyobb közelségről már egyáltalán nem lehet szó, Teremtmény közelebb nem
léphet az Istenhez, nem lehet jobban az Istené, mint a föltámadt Jézus ember
sége. Ha még .közelcbb ,jutnánk az Istenséghez. akkor már megszűnnénk em
ber lenni ...

Mindig szomorúság fog el, ha a föltámadt Jézus templomainkban haszná- i

latos szomorú kis gipsz szobraira nézek. Őszintén .mondom: még meg sem Ildsé
reltem, hogy valamelyik előtt imádkozzam. .. Miért ilyen tehetetlen művésze

tünk a föltámadt Jézus előtt? A földi, főként a szenvedő Krisztus képei és
szobrai kétségtelenül képzőművészetünk legnagyszerűbb alkotásai, a föltámadt
Úr Jézusról alig van sikerültebb képünk vagy szobrunk. Talán a zene kísérle
tezik szerencsésebben a Credo-k "et resurrexit" (és föltámadott) részeinél. Mi
ért e tehetetlenség? Nehéz a legnagyobb emberi tehetségeknek kifejeznlők azt,
amit a Szeritlélek tett a föltáJmadáskor az Úr Jézus Krisztussal, amikor egye
dülállóan "szentté" tette őt. Itt az isteni szépség úgy játszik az errrberín, úgy
megdicsőíti, fölmagasztalja, ragyogóvá teszi, hogy ennek tündöklése fut a leg
nagyobbak vésője és ecsetje elől is. Még a zene tudja legjobban sejtetni, meg
csodálni ,és köszönteni a ragyogóan szépet.

Mi se kísérletezzünk csupán e "szentség" szépségének megértésével vagy
magyarázatával, hanem egyszerű lélekkel kiáltsuk a föltámadás túláradó "szent
ségében" tündöklő üdvözítő felé: ... ments meg, Uram, minket. Ha a "szent"
föltámadott után a husvéti ünnepekben magunkra nézünk, Szent Pál kívánsága
szerint tegyük: "úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek,

de éltek Istennek Krisztus Jézusban, a mí Urunkban" (Róm. 6, 11). Úgy nézzünk
a 'föltámadott "szentségére", hogy azt lélek szerint már most is magurslóban
hordozzuk "Hatehát Krisztussal együtt föltámadtatok ..." (Kol. 1, 3) - hang
zik nemcsak a kolosszeíekhez, hanem felénk is. A husvéti öröm teljességet ez
jelentse: A föltámadt Jézus nem "egyszülött", hanem éppen a föltámadása ál
tal "elsőszülött a holtak kőzül" (Kol. 1, 18), aki után a halottak föltámadásakor
majd "szentségének" lélekben megvalósított mértéke szerinC:""" következünk a
föltámadás "szentségének" hordozásában miridnyájan, akik csak "Krisztushoz
tartozunk" (1 Kor. 15, 23). (Rajz Mihály)

EMLÉKEZÉS, ESZMÉLÖDÉS, IRANYVÉTEL NAPJA. Mint minden évben,
április 4-e ma is elsősorban az emlékezés napja.

. 1945. év Szent József napján volt Székesfehérvár második nagy ostroma.
Négy hónapig állt Székesfehérvár a frontvonalban; szőlöhegyét kettévágta a
front, innen vonult a front felfelé, Zámolyori át a Vértesbe, és lefelé a Velencei
tavon át a Dunaföldvári hídig. Az orosz messzehordó ágyú'k a pákozdi hon
védemlék rnellől lőtték a várost ... a szőlőhegyi Donát-kápolna mellől a Ka
tuskák kattogása hallatszott és szórták éjjel-nappal a kartácsokat. Házam ka
puja alatt állt laz egyik német tankrádió. mely a Velencei tótól Dunaföldvárig
irányította a frontot - a felsővárosi templomban volt a másik rádió beszé
relve, imelynek sugara, a Vértes mélyébe hatolt. A német tankrádiót felfedezte
az orosz tüzérség. A Katuskák sortüze minden cserepet leszedett házunlcról,
egy messzehordó ágyú golyója betörte az egész lépcsőházat... pergőtűz... a
német katonaság visszavonult. Csend lett. A későesti sötétségben egyedül állok
darabokra lőtt kapum roncsai mellett. Aggodalom ülí meg a lelkemet: rni jön
most? Főleg a kibontakozás lehetőségének kérdése gyötörte a lelkemet. Ugyan-
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akkor Soltról, a Duna másik oldaláról, légvonalban 30 kilométer távolságról,
harangszó hallatszott. Tehát lehet harangozni!

Katonalépések közelednek, orosz megszállo csapatok. Az egyik tiszt tol
máccsal befordul a kapu alá, az archipretét keresi. Kérdezte. hol van a szerní
nárium, hol az apácazárda. Pravoszláv pap-tiszt volt. Vele megyek a későesti

csendben. Mindenki óvóhelyen, csak a külvárosokban hallatszanak még a pus
kalövések. A tiszt mind a két épület elé őrséget állít. A nővérek a pince
óvóhelyen berendezett oltárnál kitett Oltáriszentség előtt térdreborulva imád
koztak. Negyvenkét nővér. Az orosz tiszt papi voltára hivatkozva, nyugtatja
meg őket.

Másnap a bolgár Vöröskereszt-rnisszió tisztje keresett fel, ő is a nővérek

után érdeklődött, zárdajukban telepedett meg a Vöröskereszt-mísszíó. Vízveze
ték nincs a városban, a megyeháztéri kúthoz csak hajnalban lehet odajutni 
ott találkozom a nővérekkel, megnyugtatta őket a bolgár misszió jelenléte. Pár
perc múlva a pravoszláv pap-tiszt is ott van rnellettük, maga segíti nekik húzni
a vizet. Intésére orosz katonák töltik meg az én kannárnat.

Mindenütt romok - és kínos aléltság - az ostrom kimerítette az ideg
zeteket.

Másnap míndenkí az utcán van, a háztetőről lehullott törmeléket takarítja.
Szomorú kép, a házak ötvenhárom százaléka romos, de megkezdődött már a
második napon a rom-eltakarítás. Munkásokat ajánlanak fel a püspöki szék
ház kitakarítására is. A városparancsnok közli velünk, hogya közelgő husvéti
körmenetet engedélyezi. Nagyszombat este indult a körmenet: meghatottan,
sírva-könnyezve, hosszú áradatban, és a fehérvári bazinka nagy harangja vá
laswlt a kis solti harangnak.

Mindez tény, és valóság, így történt. De mindez egyúttal szimbólum és
Jelkép, mely gondolkodásra és következtetésre késztet bennünket. Jelkép a
soltí harangszó, amely megnyugtatott, a pravoszláv tiszt, ki apácáinkat védi ...
a rögtöni romeltakarítás ... a felejthetetlen husvéti feltámadási körmenet, alig
nyolcadnapra az ostroméjszaka után. És emellé a szimbólum mellé odateszem
Székesfehérvár mai képét, négy óriássá fejlődött gyárával. új lakóházaíval,
nagyrészt 'helyreállított műemlék-házaival... és megértem. miért ünnep az
április 4., mikor az utolsó német katona elhagyta az ország termetét - ünnepe
a békének és az életnek.

Aprilis 4-e - az elmélkedés és eszmélődés napja.
Aprilis 4. nagy történelmi korváltozás dátuma. A katolikus történelem

szemlélet szemével mérve a mai korváltozást. eszembe jutnak egy történet
bölcselő szavai: a Gondviselés új lapra fordított a történelemben ... minden,
ami a történelmet rnozgatja, Isten kezében van. Schütz professzor Isten a tör
ténelemben círnű művében ezt így fejezi ki: "Minden emberi gondolat, tett,
irány és tömegreagálás egy-egy szálat sző be abba a szőnyegbe, melynek szö
vőszékén maga az Isten ül, aki biztos kézzel vezeti ón-tokját."

Nem szabad megijedni, hogya mai idők történelmi lapja új, és a mai
élet új élet. Ne feledjülk - int Prohászka -, hogya történelem hullámain,
vagyis a történelem korszakaiban az Úr jár és nem áll, hanem megy egyik kor
szakhól a másikba, és int, hogy menjünk vele. Francois Mauriac >igy fejezi ki
ugyanezt: .,Együtt élni a történésekkel."

Nem szabad az új élettől Idegenkednünk. Axiornává lett Prohászka püspök
egyik karácsonyi erkkének tétele: az Apostol a múltból él. de a jelennek él, a
jelent szolgálja és ezzel a jövőt készíti elő. Vagyis az apostol a rnúlton okul,
onnan merít tapasztalatokat és lelkesedést, de elfogadja a jelent, érzi, hogy
hivatása és küldetése a jelenhez szól, belátja, hogy a Gondviselés a jelen tör
ténésben kívánja szelgálatát ... és tudja, hogy a jelent szolgálva, a jövőt ké
szíti elő. Nekünk szólnak a francia jezsuita atya, P. Liege szavai, amelyeket a
Vigilia idézett: "A kereszténység nem tudományos, vagy bölcseleti bizonyít
gatás, a keresztény élet belépés az Istentől neki elrendelt világba - abba 18.
világba, melyet Isten hívott elő. Ezért nem lehet elszigetelődni."

Mindez áll az egyház életére és a vallás életére is. Az egyiház élete a kor
forduló után természetszerűlegmás, mint azelőtt volt. Houndel svájci jezsuita,
akinek oly szívesen forgatjuk elmélkedési könyvét, írja: Az egyház nő és fej
lődik, ki tudja, hová és mivé? Mít tudjuk mi, hogy ezer év múlva hogy fog

229



az egyház történeLmi arca kinézni? A külső életforma teljesen más lesz, még
sok olyan dologban is, amit mi ma nélkülözhetetlennek tartunk, de a lényeg,
a mag változatlan marad.

Aprilis 4-e harmadszor irányt mutat.
Vezérszava az újjáépítés, a demokratikus országépítés. A minap i beszámoló

az országgyűlés költségvetési vitájában rávilágított az uiraépitő munkánanc és
a jövő alkotási tervének pcrspektíváira. Ez a tervünk az országon belül. És
kifelé? külügyí téren? Az embertestvériséget és a békét sürgeti e nap külön
legesen.

Aprilis 4. visszavisz a háború befejező időszakába. A befejező szakasz ak
kor kezdődött, míkor a nyugati front megindult, Belgiumban partraszállt s
Belgiurnon át behatolt a német földre. Az első csapat néger ezred volt. (Lim-v
burgi-Rajnavidék-missziológ'iai kurzus évkönyve, 1958.) Néger hadnagy ve
zette az éket, mely német földre behatolt. Első este a beszállásolásnál komoly
beszéctetfolytatott le a házigazdával. A házigazda tört francia mondatoloban
próbálta kifejezni jóakaratát. A néger tiszt németül válaszolt: Ne terhelje ma
gát, tudok németül, német mísszronáriusok neveltek. A beszélgetést következő

szavakikal zárta be a hadnagy: Európa a négerek kezébe adta a fegyvert; a
fehérek megtanították a feketéket lőni; Afrika a fegyvereket saját szolgúlatá
ba fogja állítaní ; a szabadság nem csak papíron lesz meg ... Afriika népei be
fogadnak mindenkit, aki barátilag rnelléiük áll, de csak akkor, ha nem csak
vallásilag. ihanem nemzeti, kulturális és gazdasági törekvéseiben is együtt
éreznek és küzdenek velük. Ezt tették a rni misszionártusatrrk. E szavalea t is
métli április 4-e. Afrika felé fordítja arcunkat és szívünket. Ez a kapcsolat
több, rnint passzív egyrnásmellett-élés: ez a baráti kapcsolat embertestvértség.

Ne mondja senki, hogy ez forradalmi gondolat. "Az egész kultura forradal
mi hangulatban van ... azt a forradalmat értem, mely a jobbat akarja. Leg
nagyobb jó az igazság. Ezt szolgáljuk az emberszeretet ösztönével, mely az
igazság meglátására segít minket. Sie wurde nicht durch Leid, sondern durch
Mitleid wissend" - idézi Prohászka Oliva Malvery: Im Sumpfe der Weltstadt
című könyvéből a parsifali gondolatot.

Ez volt 17 éve ... és ma?
Egyik magyar Ordinárius szavait idéze:m: Beleágyaztuk magunkat új adott

ságaínkba. Nemzetközi kapcsolataink a kölcsönös megbecsülés és támogatás
jegyében visznek bennünket előre... Kereszténységünk el van kötelezve az
igazság szolgálatára, és ennek a kötelezettségnek szemszögéből nézzük és ér
tékeljük az áprí lis 4-e által ihozott szociális helyzetet és ünnepeljük az új,
történelmi kor emberi sorsot emelő vívmányait ... Hittel fogjulk meg Isten
keret - hangsúlyozzuk a lélek elsőséget, ooldogságurrk lényegéhez tartozandó
nak valljuk a vallás átélését ... és Igy kérünk részt hazánk új életében.

(Potyondy Jmre)

HUSVÉTI ÜNNEPEK. Nem ismeri a keresztény vallás Iényegét, aki azt
vél.i, hogy a husvét - Jézus feltámadása - a karácsony mellett a keresztény
vallás legnagyobb ünnepe. A husvét nem a karácsony mellett ünnep, hanem
föléje magasodik, amint már Nagy Szent Leó pápa kijelentette: "Azo!k köWtt
a napok között, amelyeket a vallásos keresztény sokféle módon tisztel, egyti.k
sem áll magasabban, mint a husvét ünepe, mert általa nyeri el rncgszentelését
rní nden ünnep Isten egyházában. Hiszen az Úr test szerint való születése maga
is csupán arra szolgált, hogya husvét mísztóráurna magvalósulhasson. Az Isten
Fia részére ugyanis emberi megtestesülésének egyetlen oka az volt, hogy lehe
töve váljék a keresztrefeszítés."

1\ husvét ünnepe, azaz teljes egészében az a szent ötven nap, amely a
pünkösdig terjedő időt magában foglalja, minden ünnep közott a legnagyobb
ünnep. amint ugyanaz á pápa kijelentette, a római Liturgia szava szerint
"sollemnitas sollemnitatum". az ünnepek ünnepe, vagyis a legnagyobb ünnep.
A Icgnugvobu ünnep azért, mert· benne vallásunknak minden títka egyesül;
mint valami gyujtópontban együtt megtalálható. "Celebritas sollemnissima" 
a legünnepélyesebb ünnep Szent Ágoston szerint. Benne és titkában részese
dünk mí ndnyájan, moridja ugyancsak Agoston, ez az a nap, amelyet az Úr ké
szíten - dies quem fecit Dominus - és ezt az éneket rólunk is mondják: mi



vagyunk a nap, amelyet az Úr alkotott, mert az emberért, az ember boldogu
lásaért lett ő is emberré és váltotta meg őt szenvedésével, Éppen ezért nevezte
Com-modianus a "legboldog.abb napnak", Nazianzosi Gergely pedig "napnalk,
rnely a napok királynéja."

A husvét hosszan tartó ünneplése elsősorban Jézus feltámadását ünnepli.
Azt a titokzatos, de történett eseményt, hogy Jézus visszatérve az alvílágból,
lelkét testével újra egyesítette és élőként hagyta el a sírt. Azt a tényt, amelyet
nem a papok állítanak, hanem amelynek tanúi voltak, akik évtizedekig éltek
és tanúskodtak róla, s akik ezért semmit sem nyertek, csak üldöztetést és akik
meg is haltaik ezért a tapasztalatuk alá eső tényért. Ez a feltámadás a mi hi
tünk alapja. Mert - rnondja Szent Agoston - a pogányok s a zsidók, hívők

és nem hívők mind megegyeznek abban, hogy Jézus élt és szenvedett, keresztre
feszítették és meghalt - a keresztények ellenben egyedül hísznek a feltáma
dásban. Krisztus feltámadását elfogadni a keresztény vallás lényege és benne
foglaltatik az a gondolat, hogy ő a feltámadottak zsengéje, elsőszülötte és őben

ne majd egykor valamennyien feltámadunk. Husvéti hitünk Krisztus feltáma
dásáról csonka és életképtelen lenne, ha nem zárná magába a mi saját fel
támadásunkat is. Ezt a valóságot nem ártana erőteljesebben hangsúlyozni, hi
szen életünk végső célja az örök élet, s abban végezetül a test feltámadása és
őrölekétartó élete.

Husvét ezért tipikusan a reménység ünnepe. Hiszen az örök élet elérése,
létezése, a feltámadás bekövetkezése nem a tudományos tudás tárgya, hanem
a hiten alapuló, szilárdan megalapozott ugyan, de mégis csalc, amíg élünk:
reménység. Szép remény, de el kell előre fogadnunk, és életünkben valóra
váltanunk. hogy "méltok lehessünk Krisztus ígéreteíre": az örök élet, a fel
támadás igéretére. A husvéti idő a remény ideje, arra utal, hogy mínden földi,
korlátozott létnek egyszer vége lesz, és minden vágy egyszer beteljesül. A Fel
támadottat ünnepeljük ezeleben a hetekben, mert végnélküli lényekké akar
bennünket tenni, alleluját mondunk nekí, azaz Isten dícséretét, mert megigérte
nekünk az örök életet.

A remény korszaka a tavasz, amely új életre kelt a tél látszólagos halála
után. de még nem hozta meg gyümölcseit, csak a rügyele igéretében hordozza.
Ezért a tavasznak ünnepe husvét, a lélek, a szellem tavaszáé, A legrégibb ke
resztény iróknál és szónokoknál megtalálhatjuk már ezt a rnotívumot. Krisztus
történeti halála és az azt követő feltámadás a zsidó husvét ünnepére esett, ez
a történeti egybeesés. szünloronízmus magában hordja a termékeny gondolatot:
ez a lélek tavasza. Nem azért ünnepeljük Krisztus feltámadását, mert tavasz
van, nem az újra éledő természetet ünnepeljük és a nem hívők szer:int legen
dás feltámadást, a keresztény husvét nem keleti (és egyéb) népek tavaszi ün
nepének és szertartásainak keresztény változata - hanem a valós feltámadást
ünnepeljük, amelynek tanúi vannak s rnert ez a történeti tény éppen tavasz
idején történt, összekapcsoljuk a tavasz mindent megújító gondolatával. Ha
sonlat ez. amelyet például Alexandriai Szent Kyrillos husvéti pásztorlevelében.
kifejt: "A tél megdermeszti a hegyeken és a kertekJbena fákat, és megakada
lyozza, hogya nedvesség a gyökerekiből a fa koronájáig eljusson, ezért a fák
szinte kiszáradnak, a levelek, a gyümölcsök lehullana!k. És eljő ekkor az új
évszak, a rnosolygó tavasz. Erősebben deríti sugarait a nap a míndenségre. A
rnerevség feloldódik, szabadon száll a magasságba mindenütt a nedvesség, lit
tasak a rügyek,a frissen zsendülő leveleket kibontják, és csakihamar gyümöl
csök koszorúzzák a fákat. A mi szánnunkra is Jézus Krisztus mint a tavasz
a hegyekről. úgy szállott alá."

És itt kapcsolódik bele a husvét gondolatvilágába az új élet motívuma.
Krisztus meghalt és feltámadott, ezzel megváltotta az emberiséget. De az em
beriségből az alanyi, a saját egyéniséget érintő megváltás csak akkor valósul
hat meg, ha azt az egyén maga is akarja: a tárgyi megváltás csak így lesz
egyénivé, a redemptio obiectivából redemptio subiectiva. Az "újonnan felvi
Iágosultakat" - mert ezt jelenti a megkereszteltek neve neofótisztosz, - ép
pen ezért Ágoston az egyház-anya új sarjadékának. novella germina matris
ecclesiae, nevezi. Az akkodban túlnyomórészben felnőtt megkeresztelteket,
kik husvét szent éjszakáján részesültek az újjászületés mísztériumában, korok
ellenére mindnyájan .,infantes", gyermekek néven nevezték, mert az új élet-

23l



ben valóban a gyermekkorba jutottak, a Krisztus szerint való élet kezdói let
tek. Gyengéd és szinte féltő szerétettel szólt hozzájuk Agoston: "Újonnan szü
letett gyermekek vagytok, kisdedek Knisztusban, az egyháznak új nemzedéke,
az Atyának kegyelme, az édesanyának termékenysége, új sarj, új sereg. di
csőségünk virágai, fáradozásunk gyümölcse, örömöm és dicsőségem!"

Elsősorban az új élet szentségét, a keresztséget ünnepli a husvét idejének
gondoiatvilága. Emellett azonban egyenlő hely jut a krisztusi egyesülés szent
ségének is. Hiszen az eucharisztikus áldozat és annak gyümölcse első a ke
resztelés után, amelyben a megkereszteltek részesedtek. Az új élet tápláléka
Isten kenyere. "Tudnotok kell - magyarázta nekik Agoston - mit kapta
tok, mít fogtok még kapni, mit is vesztek majd naponként magatokhoz. A
kenyér, amelyet az oltáron láttatok, megszenteltetett az Isten igéje által, Knisz
tus testévé lett. A kehely, sőt ami abban a kehelyben van, Isten igéje által
megszenteltetett, Krisztus vérévé lett." De nem csupán a Jézussal való benső

egyesülés titkát rejti magában az eucharisztia, ez a szentség egymás között is
egyesít: egyek vagyunk, akik egy kenyeret veszünk magunkhoz. "In pane et
calice est mysterium unitatis" - a kenyérben és a kehelyben az egység titka
rejlik, mondja ugyancsak Szent Agoston. Erre az egységre figyelmeztet rnind
untalan, ez az egység a keresztény szerétetnek sztklabázísa. Amint a kenyér
lisztből lett, a liszt pedig számtalan külön-külön megtermett búzamagból, amint
a. bor szőlőből lett, számtalan bogyóból. úgy lesz az eucharisztia kenyere és
kelyhe által Jézus népéből egy-test-vér nemzedék.

Az új élet Krisztusban csak akkor lesz élet, ha élet marad, ha nem der
med lelkí halálba. Ezért a husvét hosszúra nyújtott ünneplése mindig a k.risz
tusi élet gyakorlására szólítja fel a keresztényeket. Jézus feltámadásának szá
munkra csak aktkor van értelme, ha mi is feltámadunk: "Testvérek, ha Krisz
tussal feltámadtatok, keressétek az odafent valókat, ahol Krisztus ül az Isten
nek [obbján. AIIIli odafenn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a íöldiexre.
Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor
Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben",

mondja Szent Pál (Kol. 1, 1-4) a husvéti vigilia ünnepélyes míséjében. A fel
támadásdi,cs6sége a keresztény életében jelenjék meg; amint Nagy Szetit
Leó mondta, "már most kell a szentek gyülekezetében, azaz Isten egyházaban
az eljövendő feltámadás jeleinek megnyilvánulnia: mert ami majd egyszer a
testtel történik, az csak akkor lesz meg, ha már a lélekkel megtőrtént." Krisz
tussal együtt fogunk majd egykor feltámadni - fejtegeti tovább Leó pápa 
de csak akkor, ha vele együtt meg is haltunk. Ez a halál pedig abban áll,
hogy meghaltunk a régi embernek. Aki tehát a megváltást valóban megértette,
az leteszd magáról a test cselekedeteit, eltávolítja lelkéből a bűnök szennyét.
hogy a rnenyegzős lakomán tündöklően fényes lélek-ruháiban jelenhessék meg.

Ezért husvét ünnepén Szent Agoston egyre hangoztatja, hogy félti az újon
nan megkeresztelteket, "Nem a pogányoktól, nem is a zsidóktól, nem is a té
ves hitűektől féltelek titeket, sokkal inkább féltelek a rossz katolikusoktól."
Három alapvető kötelességet köt ezért lelkükre. Legyenek hűek az egyháznoz,
rendszeresen látogassák az ístentíszteleteket, és lelkiismeretes gonddal jánúja
nak a szent eucharísztíához. Mert a hetekig tartó husvéti ünnepeket csak az
üli meg lélek és igazság szeránt, aki Knisztusban él új életet. Amint Szent
Agoston mondja ebben a szent időben, "dicsérjük mindnyájan az Istent. Mond
junk neki alleluját! Dicsérjük őt, de ne csupán szóval, hanem erkölcsünkkel.
dicsérje őt nyelvünk, de dicsérje őt életünk is." (Radó Polikárp)

AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Először 1948-ban jelent meg Szerb Antal kisebb
esszéinek. eikkeinek, csevegéseinek gyűjteménye Kardos László előszavaval.

Azóta Bodnár György átkutatta azokat a lapokat, folyóiratokat, ahová Szerb
Antal dolgozott, átnézte hagyatékát, átvizsgálta egykori rádióelőadásait: így
nőtt több mínt kétszeresére A varázsló eltöri páleáját mostani, új kiadásának
anyaga. A eímet, mint 1948...ban, most is jelképesnek érezzük. A gyűjtemény

egyrk kis írásának a eme ez; a cikk Shakespeare öregkorának titkával foglal
kozik és a Vihar Prosperójának szavait idézi: "S aztán pálcám eltöröm, ! több
ölre ásom föld alá s a tenger / mérőlánc által eddig el nem ért ! mélyébe há
nyom könyvemet." De nem kell-e óhatatlanul a varázsló Szerb Antalra gon-
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dolnunk ? A varázslóra. akivel a sors, a végzet eltörett pálcáját ? Talán sehol
nem volt annyira varázsló, rnint ezekben a kurta, [átékos-komoly kis Irásokban.

Varázsló volt, aki iszonyodott mindenféle hókusz-pókusztól. Annak idején
sokszor fölrótták neki, főként tudományos körökben, frivolságát; fürge szelle
mével, elragadó és meghökkentő asszociációival, s nem utolsó sorban hatalmas
világirodalmi tájékozottságával sokkal több nyugtalanságot keltett, semhogy rá
ne próbálták volna sütni, hogy "komolytalan", hogy a tudományban dilettáns,
idegen vizeken kalózkodó kalandor. 1943..,ban írt egy rövidke cikket, "Jelle
mesek előnyben" a címe: ez mintha felelet volna a frivolság vádjára. Azt
mondja: "Az á1frivolitás .magatartása' sokkal előkelőbb, mint az álkomolyságé,
A nagy franciskánus szentek bekenték magukat rnézzel, azután meghentereg
tek tollpehelyben, és úgy mentek ki az utcára, hogy nevessenek rajtuk - és
inkább csak odahaza voltak szentek, cellájuk Istennel teljes árnyékában. Vagy
gondolj Byronra, rnilyen szörnyű cinikus volt, tisztességes ember szóba sem
állt vele - és mégis meg tudott halni Mlssolunghíon alatt!" Szerb Antal vál
lalta a "neofrivolságot", mert azt vallotta, "vannak szép cselekedetek, ame
lyeknek értékéhez hozzátartozik az is, hogy letagadjuk a nyilvánosság előtt" 
s a cselekedetek mellé odagondolhatjuk az érzéseket is. Ez a Prospero állandó
megindultságát palástolta a varázslataival.

Szígete, bírodalma a könyvtár volt. Mennyit idézhetnénk .Jiazaszereteté
ről"! "Mégis ez volt a legszebb az ifjúságban - írja 1943..,ban, amikor má2'
nem lehetett utazni, legföljebb utak emlékeit idézni. - Mindenütt jó volt, de
a legjobb a könyvtárban. Talán azért, mert többnyire nem dolgozni, nem ta
nul:mányokat folytatni jártam oda, hanem nyaralni. Úgy mentem el délelőt

tönként a könyvtárba, mint ahogy más a strandra rnegy." Másutt, a dolgozó
szobáról: "Hallgatni arany, olyan értelernben is, hogy az igazá, a termékeny
hallgatás, dolgozószobánkcsodálatos csöndje, arnikor rnosolyogva néznek re
ánk a könyvek a polcokon, csakugyan olyan aranyszínű és aranyrnézes ízű,

mínt egy nyári késő-délután." Úgy hangzik ez, mint egy szemérmes szerelmi
vallomás.

De keménység van mögötte, szilárd, humanista eltökéltség. Egy alkalom
mal, "A szép könyvről" csevegve, Szerb Antal egy bizonyos Maestveldti Puxus
nevű humanistát emleget, akire rágyulladt a ház. Kirnentik a lángok közül;
föleszmél s visszarohan az égő házba, aztán pár perc múlva előbukkan, füsttől

fuldokolva: egy könyvet szerongat a hóna alatt. Mi az, kérdezik tőle, miféle
kdincs? "Nem is tudom - feleli a humanista. - De szép ... és könyv. Hogy
ne legyek egyedül az éjszakában." S ez a példázat is vallomás. Ak!kor, 1942
ben már az egész világ egyetlen Maestveldt, és vmínden humanista egy~'

Puxus Oppidanus; sosem tudta, mikor gyujtja rá házát a lángcsóva. A huma
nistának, rnondja Szerb Antal, akkor is igaza volt; és rnost is igaza van, 1942
ben. ',,Minél inkább ég fejünk fölött a ház és egész ostromlott várunk, ez a
vén Europa, annál együgyűbb és megrendítöbb szeretettel szeritjuk magunk
hoz éjszakai barátunkat, a szép könyvet."

Mert ez a "neofrivol", .aki a Kosztolányi Esti Kornél énekének ars poetd
cáját vallotta a Iátszat-sekélység mélységéről, ez az irónikus-tiszteletlen Szed)
Antal kora egyik nagy humamstája volt, a szó igazi, erasmusi értelmében 
nem holmi széplélek, hanem a szellemí-erkölcsi értékek mellett valóban utolsó
leheletéig kitartó, de póztalan hősíességét az irónia ezerféle játékos pózával ,
leplező valódi nagy lélek. 1941-ben, az események százhuszadik évfordulóján
eikket írt a lombardiai carbonaro-mozgalom főlszámolásáról. "A hónapokig
tartó vizsgálat alatt valamennyien összeetörtek és vallomásokat tettek, ame
lyekkel nemcsak önmagukat itélték el, hanem szabadon maradt társaikat is
bajba döntötték ... Egyedül a törékeny, leányos természetű Silvio Pellíco, a
költő viselkedett férfiasan, példaadó bátorsággal. Van egy fajta bátorság, ame
lyet csak az érez, aki tudja, hogy élete maga is alkotás és később legenda;
Pellico ezek közé tartozott." A maga módján ezek közé tartozott Szerb Antal is.

Azt, hogy "élete maga is alkotás", természetesen gondosan leplezte a világ
elől; említett kedves franciskánus szentjeinek példájára ő is tollba hempere
dett, s szívesen vállalta az önfeledt mulattató szerepét, olykor azzal a "pléh
pofa" humorral, melyet egyik kedves cikkében mint újkori angol nemzeti sa
[átságot ismertet. Am e szemérmes leplezés mögött észrevétlenül egyre ön-



magát tokéletesítetae, [el.lernét, lelkét edzette - ("ne képzeld, hogy a jellen
öreg szmokíng; nem arra való, hogy szellőztessük és időnkint átalakíttassuk']
írta egy helyütt) - néha, egy-egy bízahmasabb, óvatlanabb pillanatban úgy ha
.ltt (emlékezhetnek rá, akik ismerték), rnínbha szerényen, félszegen, még kissé
talán túl is játszva félszegségét, félig egy kisfiú, félig egy öreg bölcs hunyor
gli">ával, egyík lábáról a másikra állva, s ajka körül rebbenő kis mosolyával,
mely egyszerre volt líra is, gúny is ... - rnintiha magában már arra készülne,
hogy "mégis meg tudjon halni Missonlunhghíon alatt".

Talán senki nem rezonált olyan fogékonyarr az érzelmi élet örvénylő, vi
haros irodalomtörténeti, érzéstörténeti [elenségeire. mint ő; talán senki nem
élte át olyan hőfokú érzelmi azonosulással - s eit az azonosulást ugyanak
kol' ezer kis iróni!kus félmondattal leplezve - a StUI1m und Drangot, prero
rnantíkát. byrorrízmust, romantikus álom-nosztalglákat; de miután bejárta e:re
ket a hegycsúcsokat és alvilágokat, vonzalmaiban. életeszmény;ébenegyre in
kább a tisztaság, rendezettség, fegyelmezettség felé közeledett - éppen az ál
talános koráramlattal ellenkező irányban, "árral ·szemközt". "A magyar íro
dralomnak is az az eszményképe, mint a franciáé: a napfényben úszó latin 87'€

renítás" ....c.. írta 1940-ben és megkockáztatta azt az állítást. hogy "a magyar
írodalom is a latin leánya, akár a francia, az olasz vagy a spanyol"; egy 1942
ben írt cikkében pedig, Széchenyível kapcsolatban, eszményiként "a magasabb
humánumot, a belső harmóníát" említi: eszményt, melyet az egyre rendetle
nebbé váló 'Világban, és az egyre rendetlenebbé váló világgal szemben, mind
nehezebb körülmények közt, magában is megvalósítani igyekezett; mert hi
szen ő is tudta, "hogy élete maga is alkotás", hogy az igazi humanista művé

vel együtt életét is alkotja, napról-napra emendálja, csíszolía, javítja, építi; és
tudta, ő, akit a nagyképűek az irodalom bohócának tartottaik. tudta mindnyá
juknál jobban, mélyebben és felelősebben, hogy az irodalom .,a lélek válasza
li sorsra", és ezt a választ kereste az irodalom történetében, s ezt a választ
81karta megadni a maga Irodalmában. "E?Je~ben a szörnyü órákban - 1939-iben
írta - amikor a nemzetek rnegméretnek, és senki sem tudja, melvík fog köny
nyűnek találtatni, álmatlan éjszakákon keressük a Súlyt, amely lefelé nyom
hatja, népünk javára, a mérleg serpenyőjét; keressük a fegyverek erejében,
kincseink hatalmában, földünk fekvésének sorszerűségében, és akinek a szó és
a gondolat a mestersége, keresi a szavak és gondolatok arzenáljában. - Az
irodalom a lélek: válasza a sorsra. A magyar irodalmon végighúzódik gerinc gya
nánt, férfias felelet gyanánt egy királyi gondolat. Nem is gondolat, kevesebb
~ több annál: a gondolkodásnak, a világ tudatosításának egy alapformája,
egy lelki kiállás a dolgokkal szemben, ami speclálisan magyar. Ez adott erőt

régi nagy nemzedékeknek a mai'hoz hasonlóain súlyos, a nemzeti létet mér
legelő éjszakákon. Úgy nevezheteném: az .és mégis' világnézete."

Valóban ez irodalmunk gerince, ez a magyar lélek válasza a sorsra ?
"Azokban a szörnyű órákban" Szerb Antal így érezte, így tudta, így olvasta ki
rrodalmunk történetéből, Kölcsey, Vörösmarty, Madách műveiből. Nyilván
azért, mert ezt a választ sugallta neki a tulajdon lelke is, ..Az irodalom a lé
'lek válasza a sorsra." Ö, akinek "a szó és a gondolat volt a mestersége", ezt a
választ adta: és mégis megállrrí, kitartani a szellemi értékek mellett, s az
áradó germán ködökkel szemben csak annál eltökéltebben hirdetni "a nap
fény;ben úszó latin szerenítást". Nem szeretett magáról vallani; úgy vallott
magáról, hogy másokról vallott, 1940-ben ezt vallotta: "A magyar irodalom is
rmindig a klasszícizmus, a harnnónra felé halad: a titáni Berzsenyi után Vörös
marty és Vörösmarty után Arany János bölcs kiegyensúlyozottsága; a Nyugat
nagyfeszültségű fonadalma Babits Mihály latin magasztosságú tisztaságába
torkollik és csillapul." Aki majd megírja alapos életrajzát, pályáját, szellemi
útját, annak lesz a föladata részletesen. dokumentáltan nyomon kísérni ezt a
fejlődést: ahogyan Szerb Antal, a nyugtalan "preromantikus" megérkezik a la-

. lJi.n világosság és a klasszikus fegyelem ideáljához. "Észak viharzó éjszakárá
tól" az ellenpólusig, "a naptényben úszó latin szererritásig".

A varázsló eltöri pálcáját, ha figyelemmel. olvassuk, meg-megmutatja ezt
az utat, De nemcsak ezért tanulságos. Cikkei pompás példái a kis helyen,
ig1énytelen látszabtal való sokat-rnondásnak ; nem tudom, akad-e ennél szelle
mesebb, könnyedebb. rnulatságosabb és okosabb "beve?Jetés a világírodalomba"



(bár Szerb Antal bizaLmatlanul vonna ossze homlokát ilyen nagyképű IIIlnO
sítésre). Elbűvölően, okosan cseveg, azon a halk, hangsúlytalan hangon, aho
gyJan életében, s ott a legsúlytalanabbul. a leginkább mosolyogva, ahol a leg
mélyebbre tapint, vagy a legtöbbet árul el önmagából. Kavdos László írta az
1948-as kiadás előszavában (s ezt a maradandóan szép portrét szívesen láttuk
volna az új kiadásban is, akár előszóban, akár függelékben): "Adatai sohasem
terhesek az olvasó számára. Az irónikus bűvészí mozdulat, amellyel rítíca ne
veket és bizalmas oltátumokat ráz ki a mandzsettájából, míndíg szórakoz
tató, Egyetlen adatának sincs iskolás hangsúlya, vagy lexrkonszaga. Olyan ked
ves, olyan előzékeny csevegő, hogy nem jut esredbe elszégyelni magad, ha
olyasmit emleget, amiről sejtelméd sem volt, holott művelt ember hírében
állsx." Egy kicsit mindig kapatos az örömtől, hogy mennyit tud, mennyi ap
rósagot, mennyi olyasmit, pletykát, emléket, amit a nagy tizennyolcadik szá
zadi csevegöle és fecsegők örökítettek meg rnemoárjaíkban ? Igen; de egy ki
ceit mintha mindíg szégyelte volna is, hogy olyan sokat tud; mintha egyre
kevésbé az lett volna a fontos számára, hogy mennyí mindent tud, jelentős és
jelentéktelen dolgot; míntha mimdirrkább az lett volna szemében a döntő, hogy
az életét építse, magamagát alkossá. S a mandzsettájából szórt adatok és a lea
bátujjból kiröppentett galambok végül talán már csak azt a célt szolgálték;
hogy erről a belső murrkáról, magaépítéséről eltereljék a figyelmet.

Címadó cikke végén is Prosperőt idézte: "Milánóba I vonulók, ott már
minden harmadik I gondolatom sírom lesz." S úgy tört össze kezében a pálca.
mintha csak bűvészkedés volna. Mosolyogva csevegett, .,két cigaretta közt".
könyvekről. nőkről, írokról. tájakról. és közben ,;minden harmadtk gondo
lata" sírja volt.

Az alvarosban már égtek a házak, de a humanisták még mlndig asztaluk
nal ültek, kezükben tollal, s egy Vergilius-kézirat hibás jelzőit javítgatták.
Nem gyávaságból. Bátorságból.

Az utolsó pillanatig tiltakoztak a barbárság ellen. Aztán meghaltak, egy
('"~.Y Missolunghionnál. .....

"Olyan pesti vagyok, aki száz és száz titkáról, nevezetességéről. régi la
koíról őrzők magamban adatokat" - írja Kellér Andor új könyvében, A titkos
lakában. Ezek a ti tkok, nevezetességek, régi lakókról őrzött Dégi dolgok a leg
érdekesebbek könyvében. Nagy Lajosról, aki amolyan "díványra-járó", "titokos
lakó" volt Zsolt Bélánál és Kálmán Jenőnél. a fényes, vadonatúj Royal szál
lóban. Gyula úrról, Krúdyról, akivel "tizennyolc éves, a mcsterség imádatá
tól szüntelenül magas lázban didergő hírlapíró" korában "kettesben együtt bús
Iakodhatott egy budai klskocsrna piros terítékes asztala mellett", s amikor har
madnap meg akart szökní, a bóbiskolásból fölrezzenő Krúdy utána hajította
a borosüveget. Hatvani Lajos "estéjéről". Az öregedő Nagy Endréről. A Szi
get "énekesmadaráról". Szép Ernőről. A nyomorgó Somlyó Zoltánról. aki sír
kőraktárban húzta meg magát éjszakára; a másik nyomorgóról. Cholnoky
Lászlóról, aki pumpolásból élt és öngyilkos lett, egy-két kis remekművet

hagyva maga után, olyanokat, mint a Prikk mennyei útja, meg a Tamás.
Bródy Sándorról. ezzel az idéznivaló. pompás és találó záradékkal: "Imádták
az asszonyok. í rigyelték a férfiak. utánozták az írók. Írt néhány olyan novel
lát. regényrészletet. felvonást. amilyenhez hasonló szépségű loevés akad íro
dahnunkban, de mí nthogy hiányzott belőle az alkotás fegyelme, hozzá méltó
remeklést nem hagyott hátra. De utána másképp írtak, mint előtte; nem mun
k;'lja biztosította halhatatlanságát, hanem hatása." (Hozzátehetjük: többek kő

zött Ady, s mínd a novellista. mind a publicista Ady prózájára.) Karmthyról,
aki körülményeihez képest mesés összeget nyer az ügetőn, s aztán az utolsó
fillérig .,visszaveszíti". És Béluskáról, Endrődi Sándor fiáról, élethű, megható
arcképben idézve meg ezt a Idriom, ha1kszavú, tapintatos, törékeny embert. aId
olyan szerény udvariassággal halt meg, ahogyan élt is.

Ezek a "tegnapi arcok" a legrnegkapóobak a könyvben; de vonzó, kedves.
a .•tárca" legjobb hagyományait követő 'írások a "mai pillanatok" könnyed raj~
zai is, meg az .,tgy élünk kettesben" mosolygó iróniájú lapjai és a "Párizs"
röpke beszámolói. Újabban nem nagy becsületük van nálunk az efajta kis.



karcolatszerű, laza tollal papírra vetett kroki'knak, anekdótáknak, rajzoknak;
pedig méltánytalanul nézik le őket. Ezekhez is alapos mesterségtudás kell, s
valami a guzsba kötött táncból : kötött terjedelemben úgy rnondaní el vala
mi nem túl jelentős dolgot, apró élményt, megfigyelést, tapasztalatot, hogy
megfogja az olvasót. szórakoztassa, élvezetet nyújtson neki nemcsak azzal,
amit mond, hanem legalább annyira azzal, ahogyan mondja: tapintatos csat
tanóival, kellöen kiemelt részletekkel, az arány varázsával s olykor egy jól ki
csendülő jelzővel, vagy egy szándékosan disszonáns záró akkorddal. Van pél
dául a "mai pillanatok" közt egy dunaújvárosi riport - szánt-szándékkal vá
lasztom éppen ezt a legközhelyesebb példát - melyben a hely sajátos hangu
Iatát, az új város "letkét" Kellér Andor éppen az ilyen rutinosan fölrakott vo
násokkal, a mesterségbeli tudás jó példáikon tanult rogásaival, a riport írói
eszközeivel tudja megragadni. tud légkört teremteni, város-c.egyénisóget" áb
rázolni: a rövid duplát kérő paraszt alakjával, az Arany Csillag lépcsőjén föl
tűnő elegáns óvónőkkel. az iskolától búcsúzó fiatalok "úri" viselkedésének
megfigyelésével. az adatoknak a város tempóját érzékeltető gyors regísztrálá
sával, az előadás ritmusának hollassításával, hol gyorsításával. Egy-egy ilyen
iróílag megformált könnyű rajz akárhány nagyképű, nagyhangú beszámolónál
többet mond; amellett "kedvet is csinál" a dologhoz: vonzóvá tudja tenni,
amit ábrázol.

Kellér Andor legrokonszenvesebb vonásai közé tartozik a - st.ílusában is
megmutatkozó - szerénysége. Ahol "tegnapi arcokat" ábrázol, sosem tolak
szak ő maga is előtérbe; beéri a tanú szerepével; rögzíti, amit látott, amire
emlékszik, de ő maga nem "szerepel", Így válnak még jelentéktelen anekdótáí
is jellemzökké, jellegzetesekké. Magyarázni sem magyaráz; elmond, ábrázol, s
a tanulságot, itélkezést az olvasóra bízza. Az elmondás, ábrázolás, vagy hallo
másból közvetítés pontosságában van a hitele, Amit Szép Ernőről morid 
ismét csak egy, kiragadott példa - azzal különösebben új vonást nem ad a
költő már eddig is ismert portréjához. De ha kurta kis írását elolvassuk. kö
zelebb kerültünk Szép Ernőhőz: közvetlenebbül, bizalmasabban ismerjük Szép
Ernőt. Mégiscsak megtudtunk róla valami olyasmit, ami fontos: az ember el
árul valamit abból, miért olyan az író, amilyen,

Hasonlóan rokonszenves vonása az írás iránti felelősség-érzése. "Magam is
-' írja - egykori bohém, keserű tanuságot tehetek: az írás, a rnűvészet teljes
odaadást követel ... Akit az élet élvei: a játék, az ivás, a nők hajszolása és a
könnyű pénz mámora el térít hivatásától, az nehezen talál vissza a tollhoz. az
eesethez, a vésőhöz. a színpadra. Az író, a művész elsősorban feladatára füg
gessze tekíntetét." S ugyanebben a cikkben: "Higgyék el: nincs keservesebb,
mint a sietve pótlás gyötrelme, az örökös számolás: ménnyi lehet még hátra?
- a viaskodás az eltékozolt mult rémképeivel, és az aggodalmas kérdés: El
tudom-e még mondaní azt, ami életem értelme volt? Egyszer minden művész

eljut oda, hogyesténkint, verejtékezve megkérdezi magától: Elvégezted-e ma
a dolgodat?"

A titkos lakó nem úgynevezett "nagyigényű" könyv. De írásai többnyire
"teljes odaadással" készültek, "feladaka függesztett tekintette]", Szívesen és
élvezettel olvassuk öket. (Rónay György)

SZÍNHAZI KRONIKA. Az idei szinhází évadnak >eddíg legjelentékenyebb
magyar bemutatója kétségkívül Gáspár Margítnak a kísérletí Odry Színpadon
bemutatott "Hamletnek níncs iqaza" cimű drámája volt. Aktuálís, politikai szin
művet irt Gáspár Margít. Darabjának szereplőí döntő többségükben kommu
nísták. Meggyőződéses tagjai és képvíselőí annak a polítikaí pártnak, amely
idestova másfél évtízede írányítja kizáróla.gosan a magyar polítíkai életet.
Ugyanakkor viszont - amínt Kádár János míníszterelnök és a párt főtitkám

egyík legutóbbi, az Ikarus gyárban elmondott beszédében ís rámutatott - az
ország lakosságának többsége még ma sem marxista vílágnézetű, őket tehát a
rendszer gyakorlati eredményei útján kell meggyőzní arról, hogy az az út, ame
l.yet a párt követ, valóban az egész közösség szempontjából a helyes út. S ma.
már nem vitás, hogy az elmúLt évtizednek az az ídőszaka, amelyet az ídevágó
illetékes megnyílatkozások mint a személyí kultusz és a törvénytelenség ídő

szakát szekták emlegetní, nem elsősorban ezt a meggyőzést szolgálta. Az újjá-
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szeTl'ezés után a párt fel is ismerte a hibákat s nyomban hozzálát(1tt azok kí
javitásához, aminek a maga legszűkebb kis életében is bárki számtalan tanú
jelét tapaszta.lhatta. A pártonkivüliek, a nem-marxisták felől nézve tehát, mára
már világos és áttekinthető a helyzet. A párt anélkül, hogy eredeti célját, a
szocialista társadalom ielépitését a legcsekélyebb mértékben is elhalványította
volna, ezt a nagy művet nem ellenükre, az. ő esetleges kétségeik és javaslataik
figyelmen kívül hagyásával, hanem velük együtt, az Ő megnyerésükkel, az új
társadalmat építő munkába való minél szélesebb körű bekapcsalásukkal akarja
végrehajtaní. Korántsem ennyire világos azonban a párt politikájában bekövet
kezett fordulat a párt valamennyi tagja előtt. S ez az a mozzanat éppen, ame
lyet Gáspár Margit drámája exponál. Válságokról és megrázkódtatásokról esik
szó ebben, amelyekkel a fordulat kapcsán a színpadra vUt párttagok kiesz-
ködnek. .

Első pillanatban így némi feszélyezettség is fogja el a darab pártonkívüli
szemlélőjét, hasonló ahhoz, mint amikor az ember akaratlan fültanújává válik
e~ családi perlekedésnek. amely nem tartozik a kivülállókra. Nem maga az a
ténJy zavaró, hogya dráma meggyőződéses kommunisták konfliktusáról szól,
hiszen, mint minden emberi konfliktus, ez is lehet egyetemes érvényű és ér
dekű. Másfelől az a körülmény, hogya darabot a nagy nyilvánosság előtt játsz
szák, világosan bizonyítja, hogy sem az iró, sem azok. akik művét szinre hoz
ták, nem tekintik az ott felvetett problémákat kommunista belügynek. A [esz
lyezettség érzésének okát - s egyben a darab gyöngéjét - abban kell látnunk,
hogy az egyetemes érvényűvé és érdekűvé tétellel marad adós.

Lássuk most, miről szól Gáspár Margit darabja? 1955-ben vagyunk. Tárnok
István birósági elnök öngyilkos lett. Nem tudta máskép megoldani a lel~iisme

reti konfliktust, ami abból származott, hogy - mint az most kiderült - \ártat
lan embereket itéit halálra, köztük fiatalkori barátját és mozgalmí harcostár
sá t, Mike Gábort is, aki csak a véletlen szerencsének köszönheti, hogy életben
maradt, és a törvényesség helyreállításával rehabilitálhatták. Tárnokné eltit
kolja az öngyilkosságot fia, a fiatal muzsikus előtt, aki a halálesetkor éppen
külföldön volt. Azt mondja neki, hogy szi7)roham volt a halál oka. A fiú bál
ványozásig tisztelte apját, akit nemcsak mint embert, de mint kommunistát is
példaképének tartott. Éppen ezért, a rehabilitációkat is tévedésnek tartja, emi
att viszont elszigetelődik környezetétől. Bonyolitja a helyzetet, hogy az elitélt,
s most ve:>:ető pozicióba került Mike Gábor, az öngyilkos biró özvegyének fi
atalkori, első és igaz szerelme volt, s az asszony annak idején csak Mike sze
mérmes visszahúzódása után nyújtotta kezét Tárnoknak. Mike azóta sem nő

sült meg, s most, hogy a világ dolgai rendbejöttek körülötte, személyes életét
is rendbe akarja hozni, deresedő fejjel kínálja fel ismét szerelmét, hiszen tud
ja, hogy az asszony részéről az viszonzásra fog találni. Itt jön a fordított ham
leti szituáció, amelyről a darab eimét is kapta. Gábor, a fiú (anyja, első sze
relmének emlékére adta neki ezt a nevet) éppen egy Hamlet-nyitány kompo
nálásán dolgozik, ezért sokat foglalkozik a shakespearei drámával, s most egy
szerre Hamlet szerepében érzi magát. Hiszen anyja a halott apa tiszta és ne
mes emlékétől a bűnös riválishoz pártolt. Mikor pedig a férfi unszolására any
ja végre feltárja előtte az igazságot, lelkileg összeomlik. disszidálni akar, s erre
csak azért nem kerül sor, mert az induláskor összeszólalkozik egyik d,isszidáló
társával, aki revolverrel megsebesiti. Testileg, lelkileg betegen tudja meg most
már a teljes valóságot abból a búcsúlevélből, amelyet apja, öngyilkossága előtt,

éppen Mike Gábornak irt. Ennek a Mike Gábornak, leendő mostohaapjának
emberséges szavai indítják el, mindenféle értelemben a felépülés útján.

A darab tehát nagyon is bővelkedik a feszült drámai helyzetekben, ame
lyeket az iró kítűnő dramaturgiai érzékkel állított színpadra. Az irónak azon
ban csak a férje emléke, a fia és szerelme közt vívódó édesanya alakját sike
rült igazi, hús-vér emberként ábrázolnia. A többi szereplők jobbára csak az
összeütköző politikai nézetek szószólói, és ezért legdrámaibb párbeszédeik is
kissé vezércikkszerűvé válnak. A kinemelégitettség nyomósabb oka mégis az,
amire fentebb már utaltunk, az, hogy Gáspár Margit rendkívül szűkre hatá
rolja problémáit. Darabjának nincs egyetlen nem-párttag szereplője sem, aki
ne lenne ellenszenves, a kommunista szereplők pedig fel sem vetik a kérdést,
hogy mit ártottak a történtek a párton kívül. Az író így akaratlanul is abba a
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látszatba esik, hogy valami módon osztja. annak a korszaknak szemléletét, ame
lyet darabjával elítélni kiván. Mert hiszen az általa is súlyosan kifogásolt tőr

véJ&yszegések nemcsak a pártot sújtották, hanem a nép egész közösségét, és ma
azok a párttagok, akik elsődleges feladatuknak tekintik, hogy minél szélesebb
rétegeket nyerjenek meg a szocializmus ügyének, magul" tudják a legjobban,
hogy mennyivel előbbre lennének, ha nem történt volna meg mindaz, ami
Wrtént.

Magától értetődik azonban, hogy Gáspár Margit ,drámája igy is az újabb
idők egyik legizgalmasabb irodalmi és szinpadi vállalkozása marad. A Vigszhl
háznak az Ödry Szinpadon vendégeskedő társulata, az édesanyát páratlan hi
telességgel alakito Bulla Elmával az élen, kitűnően helyt áll az inkább poli
tika:ilag, mint emberileg körvonálazott szerepekben.

Négy napon át vendégepkedett Budapesten társulatával Eduardo de Filippo,
II világszerte ismert nápolyi iró, rendező és szinész, aki csak magaírta dara
bokat ad elő. Két darabot játszottak. Az újabb keletű, szokatlanul kamoly
tárgyú és kicsit érzelgős "Sanitai komédiá"-t ésa néhány évvel ezelőtt nálunk
is játszott "Vannak még kisértetek"-et.

A rövid idő és az idegen nyelv (a nápolyi dialektus még az olcszui értők

nyelvtudását is alaposan próbára tette) természetesen csak egy aránylag ki.s
kör számára tette lehetővé ennek a nagyszerű művészi élménynek élvezését.
De Filippoék vendégszereplése mégis jelentős eseménye volt a színházi évad
nak és jól hasznosítható tapasztalatokkal járt.

Eduardo de Filippo elsősorban nem iró, s ha nem ő játszik darabjában., II

nézőnek az a benyomása, hogy egy közepes szerző közepes vigjátékát látja.
Mert I(J, darabjai elsősorban önmaga számára írt ragyogó szerepek, ame1.yekbcn
korlátlanul kiélheti komédiázó kedvét. A vérbeli, nagy komédiások közé tar
tozik de Filippo, a Chaplinek és Sacha Guitry-k fajtájából, akik csak a/door
élnek igazán, ha közönségnek játszhatnak, könnyeztethetnek és nevettethetnek.

Szakmai körökbenis vitatkoztak róla, vajon új vagy nagyon régi-e de
Filippo-ék játékstilusa. Mindenesetre más, mint amit mi itthon megszoktunk.
Találóan jegyezte meg az egyik kritikus, hogy de Filippo szinháza sokkal ke
vésbé színházszerű, mint a mi szinházunk. Tény az, hogy nem alkalmaznaJk
semmiféle jellegzetes szinházi effektust. Nem rejlelctoroznak; a szinészeken
nincs smink és a szereplők, élükön de Filíppoval, olyan valószinűtlen termé
szetességgel mozognak, beszélnek, gesztikulálnak a szinpadon, mintha abban
a percben jöttek volna be a nápolyi utcáró1.. Mindez azonban még önmagában
nem magyarázza meg azt a varázsos hatást, amit a nápolyi társulat, az iro
dalmi szempontból igen csak közepes darabok ellenére, játékával kit'ált.

A döntő tényező - s emiatt is érdemelték meg a meleghangú megemléke
zést - az a mélységes hit a művészetben, ami de Filippoból árad s amelyet
munkatársai is átvesznek tőle. Ez az, amit megtanulhattunk tőle, hogy am.
vészet valami szé-p, jó és emberi dolog, a leg.10bb sáfárkodás a Teremtőtől ka
pott talentumokkal, és ha hittel csináljuk, jobbá tehetjük vele az embereket
és szebbé a világot. Ami de Filippo ctarabjaiban esetleg hamis érzelgősségnek

hat, ha nem ő játssza, egyszeriben az emberi jóságba vetett hitté változik, ha
ő adja elő. Ezért őrzünk szívünkben olyan kedves emléket a vele való talál
kozá.sról. (Doromby Károly)

KÉPZÖMŰVÉSZET.Magyar vonatkozások külföldi műv,észeti kiadványok
ban. A Vigilia 1958. évei júniusi számában beszámoltunk arról, hogy három
Műnehenben kiadott lexikon, illetve kéztkönyv (a Knaurs Lexikon rnodcrner
Kunst, a Knaurs Lexikon abstrakter Malerei és a Knaurs Buch vom Film) mit
és mennyit tud ama,gyar rnűvészetről, s kik azok 'a rnűvészeink, akiket emlf
tésre érdemesnek tart. Most megérkerett Budapestre a Knaurs Lexikon der
modernen Plastik is, amely közel egy tucat magyar származású szobrász mun
ikásságát tárgyalja - 1civétel nélkül olyanokét, akik huzamos idő óta Ikülfőldön

élnek. A remek nyomdatechnikaikiállítású kötet - amely 24 rnűtörtónész es
esztéta munkája - az utolsó száz esztendő legjelentősebb szobrászegyénisógert
ikIl.vánja bemutatni, kezdve Daurnier-n, Meuníer-n, Maí llol-on. (Feltűnő, hogya
közelmúltban elhunyt nagy horvát rnester, Iván Mestrovíc nem szerepel a tár
gyalt 400 rnűvész kőzött.) A 'kötetben nagyon sok olyan művész kapott helyet,



aki az absztrakció különbözö iskolánhoz tartozik Érdekes, hogy sok ikivá:lo
festő is átrándult a szobrászat területére. így Degas, Renoir, Picasso, Matasse,
Braque, Modigliani, Ohagall,Miró stb.

A magyar nevek közül a legismertebb a végtelenü! sokoldalú és az eLmúlt
évtizedek művészetének rní ndegyik ágára hatalmas hatást Icifejtett MohoIV
Nagy László (1895-1946), a konstruktrvízmus egyik atyamestere. Nagy tiszte
letnek örvend az erdélyi Hajdu István iS,<lJki 1907-ben született Tordán, s alki
a második világháború utáni szobrászat vezető egyénisége; munkásságáról nem
régiben a költő Robert Ganzo írt rnonográf'íát. A szegedi. 1888~ban született
Csáky Józsefet már közvetlenebbül ismerjük, néhány évvel ezelőtt Budapesten
is volt egy kis kíállítás alkotásaiból. A hevesi Beöthy István (1897-1961) "ke
cses szobrairól" Jean Cassou is nagy elismeréssel emlékezett meg. A Svájcban
élő Kemény Zoltán (született 1907-ben Erdélyben) ugyancsak becsült non-figu
ratív szobrász, alkotásairól díszes könyvet adtak ki egy-két éve. Az 1902-bell
született budapesti Prinner Antal az egyiptomi művészet szellemében dolgo
zik, nyugalmas hangulatú szebrain kívül ismeretesek a Halottak Könyvéhez
készített illusztrációi is. A fiatalabbak közül Pán Márta (szül. Budapeste.
1923_ban), a debreceni Szabó László (szül. 1917-ben). a budapesti Székely Péter
(szül. 1923~ban) és a kalocsai Schőffer Miklós (szül. 1912.,ben) szerepel jmég fi

Knaur-kiadó szebrászatr lexikonúban. Budapesten született, azonban svéd szü
lőktől. Sjöholm Ádám, s főiSkolai tanulmányait is Magyarországon végezte; a
felszabadulás ut.áni legelső években néhányszor budapesti csoportkiállftásokon
is résztvett.

Egyetlen itthon élő magyar művész sem szerepel a nyugatnémet lexikon
ban, amelyben - bizonyosak vagyunk benne - helyet érdemelt volna - leg
alábbis - Medgyessy, Ferenczy Béni, Borsos Miklós ...

Sir Herbert Retui: Geschichte der modernen Malerei eűmű könyvét is rt
Knaur kiadó jelentette meg. A nagytekintélyű angol esztétikus rnunkájában
a következő magyar művészek nevéveltalálikozunk: Vasarely (azaz Vásárhel'l/'i)
GyŐ7JŐ és Szenes Árpád festők. Breuer Marcell építész, Kepes György művészets

író, a Language aj Vision és a The New Landscape in Art and Science círnü
tanulmánykötetek szerzője, Bortnyik Sándor. Ez utóbbi az egyetlen, aki Ma
gyarországon él, őt mint Vasarely egyik mesterét említi meg Read.

Az elmúlt évek egyik legszebb s legalaposabb művészeti könyve R. Nacenta:
School of Paris círnű munkája (New York Grapihic Society, 1960. - Mellesleg
megjegyezve: rnéregdrágakönyv; a szép művészeti k'iadványdk Nyugaton rend
kívül sokba kerülnek.) Érdekes és könnyen áttekinthető, ötletesen megszerkesz
tett szemleltető táblák tájékoztatják az olvasót az ujabb rnüvészetí mozgalmax
(ktibizmus. szürrealízmus stb.) megjelenéséről. A több mint száz színes nyo
mat a századforduló mestereítől, Bonnard-tól, Vuillard-tól kezdve az egyház
művészetben is tevékenykedő absztraktokig (Bissiere, Manessier, Bazaíne) vo
nultatja fel a számottevő 'alkotókat, E könyv négy magyarral foglalkozik: Vasa
relyvel, Szenes Arpaddal. a nemrégiben elhunyt virtuóz i'llusztrátcrral, Vértes
Marcellal s a fiatal, hernádnémeti Kallós Pállal.

IV. Plakátkiállítás a Műcsarnokban. Kassák Lajosnak - .,A reklám" cím
mel - még a huszas évekiben megjelent egy írása, a Tisztaság könyvében. Itt
Kassák, a tőle megszekott lapidáris és konkrét stílusban leszögezett bízonyos
olyan alapelveket,amelyek a reklám rmnden fajtájára - s idevehetjük a pla
kátot is - azóta ds érvényesek. Kassálc ugyan elsősorban a kereskedelmi rek
lámról beszélt, azonban megállapításai a politikai, 'kulturálrs. népegészségügyí
stb. tárgyú plakátokra is kitcrjcszthctők. A közel negyven esztendős írásban ól

következők állanak: A reklám és a plakát "esztét.ikai szempontból való ki átko
zása nem Ikritikai állásfoglalás, hanem felelőtlen és időszerűtlen smokkság. A
jó reklám esztétikailag szép és a jó reklám társadalmi szempontiból néllcülözhe- .
tetJen. A mai Oroszország a reklámot kiszabadította az önző magánérdekek:
karmai közül, az eddig antiszociális erőt a közősség érdekében dolgozó propa
gandává fonmálta 'M, amely ezáltal nemcsak morális értelemben, hanem mü
veszí jelentőségében is újjászületett, ... egyszerű, ökonómíkus és demonstratív
lett. Minden hangulati nüanszírozás vagy illusztratív bőbeszédűség ellenkezík
a rei,{lám lényegével, gátlója a rögtöni hatásnak és a meggyőző szuggesztaónak."

E gondolatokat szem előtt tartva vegyük sorra a nagy műesarnokí plakát-
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kiállítás néhány darabját. Nagyon jó volt Novák Henriknek a francia kerá
mí ak iáll ításra készített plakátterve. Fekete alapból emelkednek ki a világos,
leegyszerűsített formák A színek: kék-fehér-piros, Franciaország nemzeti szí
nei, A néző néhány másodperc után felfogja a plakát közölnivalóját. Kevésbé
sikerült viszont Hegedüs Kch-IvNoor reklámja, amelyen egy széken ülő macska
látható. A rajz bravúros, de a néző töprengeni kénytelen, vajon a ceruzamár
kát raklamírozza-e a plakát, vagy a cipőkenőcsöt ? Arra ugyan némi tűnődés

utan rájövünk, hogya ceruzát, de miért kellett ide rnacska ? A plakát nem
meditaciós objektum, s itt az öncélú rajzi bravúr célját téveszti. Egyáltalában:
az öncélúság a művészet rninden ágában kifogásolandó, de a plakáttervezésben
kiváltképpen. lévén ez az alkalmazott rnűvészet egyik fajtája. Hatásos volt
Za/ának az algériai háborút elítélő plakátja, Tiireki Hindemith és Sehönberg
hanglemeztasakja, de teljesen elhibázott Kecskeméti légiforgalmi plakátja, a
derék Csepreghy népszínműveiből előlépett subás, rokolyás parasztjaival. Hogy
jön össze a repülőgép és a pruszlik? Kassovitz plakátja - többtucat figur'á
jával -- zsúfolt. A plakát előtt ritkán tudunk negyed óráig ácsorognt. s azt
búvárolni. - bármily szellemesek, ötletgazdagok is az egyes részletek. Gál
Mátyás alkoholellenes plakátja is nehézkes egy kissé. Védelmére azonban fel
hozható, hogy az ilyen plakát SZTK-várótermekben s rendelőintézetek folyosóiri
való kifüggesztesre készül, ahol a nagyváros lüktető irama nem hajt annyira
bennünket. Perhács idegenforgalmi plakátja ismét 'kitűnő: élénk színű geomet
r-iai alakzatokat - háztetőket - Iátunk, a felirat mindössze ennyi: Szeritendre.
Ez a korszerű plakátstílus ! Perhács. 'I'öreki. Zala, Novák rnunkáí elérik a kí
vánt célt, s egyben még esztétikai élményt is adnak.

Magyar művészek Hitler művészetpolitikája ellen. A drezdai 'képtár nem
régen bezárt budapesti vendégkiállításának katalógusában Prof. Max
Seydewitz főigazgató a következőket írta: "A hitleristák a »dckadens« művé

szet elleni irtóháború során a drezdai képtárból értékes műalkotásokat távo
lítottak el. Ezek közül egyeseket, mint pl. Otto Dix "Lövészárok" című meg-:
rázó háborúellenes 'képét elégették. másokét pedig - közöttük a német expresz
sziondsták képeit - kemény valutáért kiilföldön árúba bocsájtották." A Hitler
rezsim - miután máglyára vitte Heine, a két Mann, Kafka, Döblin, Musdl,
Werfel és Einstein könyveit - Chagallt, Klee-t, Kandinszkfit. Kokoschkát ki
vánta "kiradírozni" a művészetek történetéből. Éppen huszonöt évvel ezelőtt
nyitották meg Münchenben "Az elfajzott művészet"-kiállítást. amelynek cél
zata a magyar művészeti élet legjobbjaiból megdöbbenést és heves tiltakozást
váltott ki. A haladó múvészek humanista helytáltását bizonyítja a Magyarország
círnű lap ankétja (1937 július 24~i szám), amelyhez Csorba Géza, Medgyess)J
Ferenc és Pátzay Pál szobrászok, Aba-Novák Vilmos, Medveczky Jenő és Bort
nyik Sándor festők szóltak hozzá. Aba-Novák a nácik demagóg kiállításáról ezt
mondotta: "Én a német hatalomnak ezt a gesztusát nem tudom olyannak te
kinteni. amely különösebben bíztató lenne." Medveczky szolidaritást vállalt az
üldözött s pellengérre állított rnűvészekkel: ..Ök kétségtelenül koruk legjobb
jai voltak német földön ..." Medgyessy Ferenc véleménye ez volt: .,Nem tu
dom az egészet komolyan venni... Az a művészet, amely destruktív és élet
képtelen, magától összeomlik, - tehát nem szükséges agyonütni akarni." A
negyedszázaddal ezelőtti érdekes újságlap beszédes dokumentuma annak az
eltökélt ellenállásnak, amelyet java rnűvészeínk a szellemellenes fasiszta He
resztráteszekkel szemben tanúsítottak. (Dévényi I1Ján)

ZENEI JEGYZETEK. (A Magyar Kamarazenekar hangverse
n y e a Z e n e a k a d é m i á n.) A Magyar Allami Hangversenyzenekar hosszú
külföldi vendégszereplése alatt ugyancsak megfogyatkoztak a hazai zenei ese
mények, igy érthető, hogya közönség érdeklődéssel várta a Magyar Kamara
zenekar (hangversenymester: Tátrai Vilmos) régebbről elhalasztott hangverse
nyét. A músoron a klasszicizmus három kiemelkedő óriásának, Haydnnak, Mo
zartnak és Beethovennek művei szerepeltek s - mintegy összehasonlításul 
Sugár igen szép Divertimentója.

A legnagyobb érdeklődés Mozart versenyművét, a négy fúvós hangszerre
irt Esz-dúr Symphonie concertantet előzte meg. Hogyne. hiszen a fiatal Mozart
kora legkiválóbb mannheimi virtuózainak, a fuvolista Wendlingnek, az oboista
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Rammnak, a fagottos Ritternek és a híres kürtmúvésznek, Beethoven későbbi

barátjának, Puntonak komponálta múvét, amely nehezebbnél-nehezebb szóla
mok szövedékében szebbnél-szebb megoldásokra kínál lehetőséget. A tervezett
párísi előadás, akkor, 1788-ban sajnos elmaradt, mert - mint a szerző írta ap
jának - Cambini, a középszerű olasz muzsikus, intrikált ellene. Jóval későbbi

bemutatóján a fuvola szólamát klarinét helyettesítette - igy játsszák ma is, de
kétséges, hogy az átirat Mozart műve-e.

A négy virtuóz egyike a kürtös, Punto, eredeti nevén Johann Wenzel Sticn,
1800 7nájus 7-én Budán is fellépett az új nádorné, Anna Pavlovna hercegnő

tiszteletére rendezett hangversenyen. Partnere Beethoven volt. Műsorukon ter
mészetesen az akkor már híres mester műve, az Op. 17-es zongorára és kürtre
írt szonáta szerepelt. A Magyar Kurir egykorú tudósítása szerint: ,,'" egy
Beeethoven nevű híres muzsikus a Forte Pianon való mesterséges jádzása által
mindenkinek magára vonta a figyelmességét." Punto egyébként tüzes természe
tű, mérges ember volt - ez is magyarázná a Mozart-mú elhaLasztódását? -, '
erről érdekes bejegyzést olvashatunk a Vereben élő Végh család krónikájában.
"Itt volt Haydn, sőt Beethoven is Pesten tartózkodása. alatt bejelenté jövetelét,
s az csak azon múlt, hogy Punto híres vadászkürtös egy közösen tartandó hang
verseny miatt vele összezördült s a kijövetelben őt megelőzte. Beethoven el
maradásáért azonban kárpótlást nyújtott Punto gyönyörű játéka. Ö ugyanis
huzamosabb ideig maradt Vereben és esténként jégverem földjéből emelt látóka
alatt letelepedvén, messze hallható egyszerű hangszerén hegedűre írott válto
zatok művészi előadásával bámulatra ragadta a hallgatóságot." - Puntóról
még érdemes feljegyezni, hogy gyakran játszott a bécsi Deym palotában,
Brunswick Jozefin férjénél.

Ennyi kitérés után az olvasó sejtheti, hogy Mozartmúvében a Puntonak
szánt kürtszólam a legnehezebb. Vándor Ferencnek, bár avatott művésze hang
szeréne k, nagyon meg kellett birkóznia apartitura nehézségeivel. A mú áradó
eLalolását és elmélyedt líráját egyébként, kivált az oboista Veres István, hi
bátlanul tolmácsolta.

Beethoven op. 59. számú Fúgája nem váltott ki előzetes izgalmakat, viszont
a hangverseny kiemelkedő eseménye volt, olyannyira, hogya Magyar Kamara
zenekar briliáns játéka után sokan emlegették az ,,1 Musici di Roma" együttes
nevét. Ennél nagyobb dicséretet pedig aligha lehet elképzelni.

1806-ban a múltkor elemzett G-dúr zongoraverseny szomszédságában az
59-es opusz-szám alatt három vonósnágyest is komponált Beethoven: az F-dur,
e-moll és G-dur négyest s mindhármat a bécsi orosz nagykövetnek, gróf Razu
movszkij Andrejnek dedikálta. A gróf egyike volt azoknak az orosz múpár
tolóknak, akik 1770 után a kelet-európai kulturát Nyugatra importálták és
velük együtt áradtak a szélesen ívelő orosz és keleti dallamok, amelyek Beet
hoven műveit sokhelyütt színesítik, és a három quariet zenei szövedékét is
át- meg átjárják. Ez dz a pillanat, amikor a vonósnégyes Haydn kezdeményezte
és Mozart tökéletesítette műformája megújul, kiszélesedik, mint Szabolcsi
Bence írja, "az egyik oldalon zenekari tágasságot nyer, a 7násikon a legáttör
tebb pókhálószálakból szövődik; szimfónikussá lesz s ugyanakkor tökéletes
szólóhangszerré". E szavak szolgálhatnak egyben az előadás normájául is: a
C-dúr vonósnégyes finálé jának szédületes .boszorkánytáncát úgy kell megszó
laltatni, hogy az egyes hangszercsoportokat egyetlen nagy egésznek érezzük. A
Magyar Kamarazenekar éppen itt remekelt, ami természetes is, hiszen vezetője

hazánk legkiválóbb vonósnégyesének primáriusa.
Haydn Divertimento concertanteja a műfaj XVIII. századi kedélyesen szó

rakoztató ünnepi asztali-zenéjét képviselte. Persze szerzője sokat törhet te a fe
jét, mig végül a szóló-barytont és az, első hegedűt "fedés be hozta". Így leplezte
a barytont kedvelő Eszterházy herceg gyenge hangszeres készültségét. (A művet

Székely András dolgozta át gordonkára.) Viszont Haydnnak lelkéből fakadha
tott az Adagio, melyben a hajlékony, dallamos futamok mélyén elmélyedt, töp
rengő muzsika szólal meg, idézve a Teremtés és a Nelson-mise 18zerzőjéneki

kezenyomát. Szilvássy László egyszerűen, alázatosan, és igen szépen gordonká
zott, bár teljesítménye az első tételben itt-ott ingadozott.

Haydn magyaros motivumokban is bővelkedő D-dur zongoraversenyéről

már más alkalommal szólottunk, most csak azért említjük, hogy örömmel
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nyugtázzuk- kitűnő fiatal zongoraművészünk, Rados Ferenc egyre maaoosoao.
szebbülő, tisztuló műuészetét. Sugár Rezső Divertimentója most is nagy sikert
aratott és alátámasztotta azt a vélekedést, hogy szerzője a Bart6k utáni gene ..
ráci6 egyik legígéretesebb egyénisége. Külön érdeme, hogy Bart6k csodálatos
Divertimentoja után is tudott ebben a műfajban újat és magyarosat alk-o~ni.

KűZönösen a finálé tartalmi és formai egységére hivn6k fel a figyelmet.
(B r u n o Wal t e r r e e m l é k e z ü n k.) A Bécsi Vnnepi Heteken. 1960.

május 29-én délelőtt búcsúzott el Eur6pát61. Amikor utoljára lépett fel a kar
mesteri emelvényre, a közönség felállott helyéről és néma vigyázzállásban kö
szönt el századunk egyik legnagyobb egyéniségétől. Aztán sietett a repűlőtérre.

Máig is órzöm az egyik bécsi újságb61 kivágott képmását. Öregesen, kicsit meg
hatottan mosolyog, baljában kis aktatáskát szorongat, jobbjával búcsút int az
Öhazátuik: Aztán elrepűlt Amerikába, kaliforniai házába, ahol mindennap vé
gigsétált a kerten és szomorkásan nézegette a bólogató faágakat. Azok is bú
csúztatták. S most végleg "elrepűlt". Csak csodálatos lemezei és a porosodó
jényképalbumok őrzik. Bár valahogy jelképes, hogy azon az emlékezetes utolsó
bécsi koncertjén a Befejezetlen Szimf6niát vezényelte. Mert biztos, hogy ő sem
fejezte még be. Talán ott fönt, ahol annyi örömöt okozott, ott is dirigál. Mozart
Requiemjét, amelynél szebbet, szebben nem vezényelt soha. (Rónay László)

EGYHAZJOGI ISMERETEINK BOVüLÉSE. Míkor az üdvözítő követőit

egy belső, hitbeli aktus ("Mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete
van"; Jn. 6, 47) elfogadásán túl egy olyan társas intézménybe, az egyházba,
gyűjtötte, mely látható s emberi közlésekkel megközelíthető: "Ha nem hallgat
rád, vigyél magaddal egy vagy két másikat ... Ha azokra sem hallgat, mondd
meg az egyháznak" (Mt. 18, 16-17); továbbá, hogy ezt az egyházat hierar
chikusan tagolt intézménynek (Péter - apostolok - 72 tanítvány-hívősereg)

alapította: ezáltal a hitköteléken kívül szervezeti, tehát jogi keretekkel biró
társulásba is tömörítette őket. Az ily módon elgondolt és megalapított krísz
tusí társulatnak, az egyháznak, belső világát a hitelvek; külső, szervezeti életét
pedig a jogszabályok irányítják.

E krísztusí rendelés immanens tudata kifelé az egyház jogalkotó tevé
kenységében - kezdettől fogva napjainkig - mindig meg is nyilvánult. Talán
szokatlanul hat, de igaz, hogy az egyházi írásbeliség első dokumentuma lénye
gében egy jogi határozat volt, az 50-ik évi jeruzsálemi - apostoli - zsinat
döntvénye (az újszövetségi szeritkönyvek Irásbafoglalása pár évvel később kez
dődik), mely aztán az Apostolok Cselekedeteibe szószerinti felvételt nyert. Az
Antlóchiába küldött zsinati irat szövege: "Megállapodásra jutva jónak láttuk.
hogy kiválasszunk és hozzátok küldjünk egy-két férfit a számunkra igen ked
ves Pállal és Barnabással ... A Szentlélek és rni magunk is azt tartottuk he
lyesnek, hogy ... tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a
fojtott állattól és a törvénytelen házasságtól. Ha ezektől őrizkedtek, helyese.
cselekedtek. üdvözlünk titeket" (Ap. Csel. 15, 25-29). Látnivaló, hogy e ren
delkezés nagyobb részében jogi természetű.

Az egyház egyre táguló időbeli dimenziója, az egész Földet átölelőkiter

[edése, sokirányú intenziv élete, Európa és az emberiség sorsára gyakorolt ne
velői, kulturális, közéleti és karitativ szerepe. valamint más emberi társulá
sokhoz való szüntelen víszonyulása: hatalmas jogrendszer kifejlődését hozta
magával. A tengerré áradt jogi anyag nem minden ízében bizonyult maradan
dónak, sőt ínkább állandó hullámzás figyelhető meg életében. Akorigények
szülte rendelkezések idővel rnind gyérebb használatra jutottak, majd végleg
lhatályukat vesztették.

A jelenleg érvényes egyházi - ősi nevén kánoni - jogot, Szent X. PiU5
pápa kezdeményezésére, e század két első évtizedében kodifikálta az egyház.
1917-ben hirdette ki, 1918-ban lépett életbe. Hivatalos neve Codex Juris Cano
nici: a Kánoni Jog Törvénykönyve.

Az egyház jogalkotó tevékenységet az egyházi tudományosság oldaláról év
századokon át csak a jogszabályok egyszerű összegyűjtéseés kiadása 'kísérte. A
szorosan vett kánonjogi tudomány megszületéséről csak a hittudomány szisz
tematízálódásának meginduló századától. a XII. századtól beszélhetünk (Decre
tum Gratiani).
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Hazánkban a korábbi századokban a klérusnak történelmileg kialakult
domináns közéleti szerepével adva volt a kánoni jog ismerete és művelése,

amit fokozott a latin nyelv általános hazai használata. Hiszen országgyűléseink

és törvényeink nyelve még a múlt század első harmadában is latin volt. (Köl
csey 1.832-ben tartja híres beszédét: "A magyar nyelv megajánlása ügyében";
s csak az 1836. évi III. t-c. rendeli el országgyűléseink nyelvéül a, magyart.), A
latinnak a közéleti használatból való kiszorulása tette szükségessé a kanonjog
magyar nyelven való művelését, és az a tény, hogy a latin ismerete nemcsak a
szélesebb néprétegek előtt maradt rejtett, hanem a műveltebbek számára is
egyre távolabbivá vált. A változáshoz képest a magyarnyelvű kánonjogművelés

meglepő frissen jelentkezett: Cnerrier János kétkötetes Egyházi jog-a már 1843
ban napvilágot látott. A kezdet vékony érben tovább folytatódott, s a teológiai
főiskolákon is használták Csiky és Kazaly magyarnyelvű egyházjogi műveit. A
Codex megjelenése után inkább a világiak igényeit tartva szem előtt Kérészy
Zoltán dolgozta fel az új kánonjogot (I-IV. 1927.), majd Sipos István ügyes
magyarnyelvű összefoglalása jelent meg (Katolikus egyházi jog - 1928; újabb
kiadása 1943), de szűkszavúsága feltételezte latiunyelvű munkájának használa
tát is. A hiányzó ürt tölti ki Bánk József professzor most megjelent kellő ter
jedelmű és a szakszerűség minden szempontjátkiválóan kíelégttö kánonjogi
műve.!

Ami a szerzőt illeti, észre kell vennünk, hogy neve immár teológiai tudo-'
mányes korökben világszerte ismert. Külföldi tudományos folyóiratokban (pl.
Monitor Ecclesuisticus, Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte)
közölt tanulmányai s még inkább a Herder-könyvkiadó római kiadásában meg
jelent latinnyeívű házasságjogi monografiája (Connubia Canonica), befűzik őt

is ama magyar egyházi tudósoknak a llorába, akiknek a neve külföldön is is
mertté lett (Roskoványi, Fraknói, Székely, Prohászka, Schütz, Kmoskó, HOl"vMh,
Tóth, Sipos, Aistleitner, Juhász, Radó, Szörényi, Alszeghy stb.). Igazolják ezt a
külföldi művéről tudományos orgánumokban elhangzott megálapítások. Talán
nem érdektelen látni belőlük néhányat.

A római Szentségi Kongregáció szubszekretáriusa, Casoria, rniután a műról

általában dícséretet mond, különösen is kiemeli annak "szolíd tudományát, vi
lágos stilusát és kiváló irodalmi felszerelését". Eykens (Collectanea Mechlinien
sia) szól a könyv logikus rendszeréről, az előadás világosságáról s arról, hogy
ismeretanyaga - bár a szerző szerényerr kézikönyvnek nevezi könyvét - nem
.csak a joghallgatókat, de a tárgy szakelőadóit is kielégítheti. Marcone (Archivio
di Ricerche Giuridiche) szerint e házasságjogot a többi Ilyneműek között "tisz
teleti hely" illeti meg, legjobb eldgazítója e szakkörnek. s a 'könyvnek mind az
elméleti tudós, mind a gyakorlati lelkipásztor asztalán ott kell lennie. A ná
lunk is ismert Theologie und Glaube szerint "mind a lelkipásztoroknak, mind
az egyházi hatóságoknak ez az igen gondos könyv megbízható tanácsadója
lesz". A római Gergely-egyetem professzora, Nauarrete SJ., az egyetem folyó
iratában (Gregorianum) azt írja, hogy szerinte ez a mű a házasságjogt kézi
könyvek között sok szempontból első helyen áll. Majd:, "Maga a szerző figyel
meztet a bevezetésben. hogy anyagát történet-dogmatikai módszerrel kezeli.
Egészen helyes, mert a történeti bevezetés, az egyes jogintézmények előtt, nagy
pedagógiai értékkel bir". A spanyol Salamanea egyetemének kánonjogi folyó
iratában (Revista Espanola de Derecho Canonica) Barberena professzor ezeket
írja: "Egy tudományos és gyakorlati használatra alkalmas jó kézikönyvnek fő

kellékei: adoktrina szolídsága, a fogalmak világossága és az anyag jó elren
dezése. E tulajdonságok magas fokban fénylenek a Bánk által kiadott könyv
ben." A két lapnyi ismertetést így fejezi be: "Végül is azt kell rnondanunk,
hogya könyvet kiemeli a tanbeli biztosság, a szerző fejlett jogi érzéke s a kér
dések feldolgozásának morálts szemléletű beállítása. Kiválóan ajánljuk a köny
vet rníndazoknak, akik a katolí'kus házassági jog világos és biztos ismeretére
törekszenek." A katolíkus egyházi jog világhírű tudósa és nesztora, N. Hilling,
azt írja (Archiv [. Katholisches Kirchenrecht), hogy "a Connubía Canonleát

1 Bánk József: Kánoni 'jog I. Bevezetés a kánoni [ogba. A kánoni jog forrálSaLSze
m<"lyi jog. Budapest, 1961. A Szent István Társulat kiadása. - 770 oldal. - Ara 180 Ft.



mind anyaga, rnind feldolgozása szerint minden elismerés rnegllletd, s az rnind
a jog tanulrnányozóínak, mind a lelkipászcoroknak értékes segítséget nyújt".

Amiket a szakbírálatok Bánk latin munkájáról elmondanak, ugyanazokkal
a ki tűnőségekkel rendelkezik magyarnyelvű kanonjoga is. Kiemelendő tulaj
donai itt is: erudíció, alaposság és világosság. Példája lehet az alaposságnak és
vnlágosságnak az egyház ma sokat vitatott mibenlétének kiváló kifejtése, a
jogi személy fogalmának kidolgozása, vagy: hogyan pótolja az egyház a hi
ányzó joghatóságot ("supplet Ecclesia") s ezen belül is a "köztévedés" (error
communis) jogi esetének remekbeszabott megvilágítása. Kimerítő és gyakorlati
hasznú az, amit a keresztelés anyakönyvezetésérőlír, tekintettel a fennálló ma
gyar törvényekre. Sajátos körülményeinknél fogva igen hasznos az egyházi
tagok ríbusbelí hovatartozásáról írt fejezete, bár itt még nem ártott volna a
hajdúdorogi egyházmegye részletes utasításának kivonata.

A klasszikus jog világáért lelkesülőket !külön hálára kötelezi a római jog
gyűjteményeireszánt ismertetésével. A római és kánoni jog szellemében annyi
a hasonlóság és kölcsönhatás, hogya legklasszikusabb világi jogról ennyi be
kívánkozik egy igényes kánonjogi műbe. Örömünket csak fokozta volna a
Corpiis Juris Hungarici kialakulásának rövid ismertetése, mint amiben egy
házi férfiaknak is jelentős szerepük volt. Nagyon jó a Codexben is forrásul
felhasznált és a törvénymagyarázathoz segítséget nyújtó IX. Gergely és VIII.
Bonifác-féle alapelvek (regulae juris) kettős nyelvű közlése. Okos és gyakor
latias a hazai egyházjogi viszonyainkat érintő újabb rendeletek beledolgozása
a műbe.

A köztudat szerinti "számz" jogot kitűnően hozza közel az érdeklődéshez

és megértetéshez olyan szemléltetéssel, mely tudományos rnűben ritkaságszám
ba rnegy, itt azonban sikeresen megvan. Attekinthető szkémákban érzékelteti a
kárionjog felosztását, a keresztszülői tiszt viselésének és érvényességének föl
tételeit (requísita patrinorum), a szentelésí akadályokat. Majd meg képes áb
rák mutatják az egyházi hatalom (papi funkciók szemléltetésével), a keleti szer
tartások (élő fa elágazásaival) és a sajátos papi kötelességek különben nem
könnyen rögzíthetö felosztásait. A történészek külön is hálásak lesznek az egy
ház egész múltja folyamán kötött valamennyi 'konkordátum hiánytalan fel
sorolásáért.

Nem tér ki az olyan kényes kérdések tárgyalása elől, aminő például az egy
ház fogalmának a hittudósok közötti újabb vitatása; vagy a magát mind nagy
korúbbnak érző laikustagság jelentkező jogigényeinek méltatása: mindkét eset
ben jól egyezteíve a rnodern idők kívánalmait az egyház alkotmányának isteni
rendelésű és így változhatatlan alapjaival. Épp a laikus tagsággal kapcsolatban
lehet rámutatni, hogy bár a szerző anyagának rendszerezésében természetsze
rűleg a Codex folyamatosságát követi, rugalmasan teszi azt. E kérdést is (vilá
giakegylháztagsága) nemcsak a kanonok egymásutánja szerint tárgyalja, ha
nem a Codex szétszórt és ide beépíthető egyéb kánonjaiból kidolgozza a világi
hívek teljes egyházi jogállását. Indokoltan tér el az egyházi személyeknek a
Codexben található statikus sorrendjétől genetikus í rányba: fönti kezdés he
lyett {pápa, bíborosok, patríarkák, stb.) alulról, a szemináriumba való belépés
től, a tanulmányoktól, a lklisebb rendektől indul el s halad fölfelé. Nem állt
meg nála az egyház élő joga a Codexszel : az azóta rnűködő törvényhozást is
bekapcsolja rendszerébe (pl. Mystici Corporis. Mediator Dei, Provida ,Mater
enciklikák, Acta AS, stb. jogi anyaga).

Külőn érdeklődésre tarthat számot Serédi Jusztinián bíboros világviszony
latban is páratlan kodífikáló szerepének első kézből származó és autentikus
dokumentumokkal alátámasztott ismertetése, melyet szerző szervesen illeszt be
a Codex keletkezésének történetébe. Ezzel megóvja a nagy magyar jogtudós
ernléket attól a homálybarnerüléstől, mely századok folyamán annyi magyar
értékünknek érdemtelen sorsa lett.

Bő teret szentel a kanonjog történetének ismertetésére. Nem vitás, hogya
tudományos tárgyalás teljességéhez ez is hozzátartozik. A Codexnek, rnínt ki
zárólagos jogforrásnak a megjelenése után is még integrális jellegű ez, míg a
Codex megjelenése előtt - egyes jogszabályok érvényének megállapítására 
egyenesen lényeges kellék volt. Azon viszont lehet vitatkozni, hogy nem ész
szerűbb megoldas-e, a jogforrások történetének rövidebbre fogásával. inkább a
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jogintézmények történeti kifejlődésének elsőbbséget juttatni, ahogyan több
szerző (pl. Sipos is) teszi.

A Codex kánoni jogának magyarnyelvű kifejtésében Bánk sok tekintetben
töretlen úton járt, de feladatát sikeresen oldotta meg. Szerencsésen eltalálja
azt a módot, ahogyan a Codex latin kánonjait és azok magyar fejtegetését har
monizálja. Egészen helyes, hogya codex meghatározásai, műszavai, fontos fel
osztásai és legfőbb kifejezései párhuzamos (latin-c-magyar) szöveggel jönnek.
Így főleg a teológiai főiskolák hallgatói előtt nem jár külön utakon a Codex
és annak magyar ismertetése, hanem a tartalom alapvető része kétnyelvűen
idegződik ismerettudatukba. Szakirodalomban persze sohasem lehet eléggé vi
gyázni a magyar nyelv tisztaságára. Szerzőnknél is előfordul - a kétnyelvűség

következtében -, hogy jó magyar szavak helyett is latint használ. Másrfelől

magyarnyelvű olvasóközönségnél sokat jelentene, ha megkapná olyan jogi ki
fejezések magyar megfelelőjét, mint "traditio inhaesiva, declaratíva, consta
tutiva" (magyarral helyettesítve: kísérő, magyarázó, joglétesítő hagyomány).

, Bánk József könyvének irodalmi felszerelése - éppenúgy mint latinnyel
vű művéé - széleskörű és jól alkalmazott. A szerző szerénykedő nyilatkozata
ellenére is a kárionjog magyarországi irodalmának igen gazdag gyűjteményét

kapjuk - bár, mint ő is megjegyzi - ennek biblíografíája még nincs össze
állítva. A teljességre való törekvés miatt a következő kötet esetleg még kdegé
szíthető volna egy-két érdemes művel. A magyar partikuláris jog' forrásgyűj
teményei között, az összegező említésen kévül, jó lenne a Codex megjelenése
utáni valamennyi magyar egyházmegyei zsinat kiadványait hely, év és eim
szerint külön is felsorolni.

A jelen mű a szerzőnek 1958-ban megjelent Egyházi jog (Az egyhám al
kotmányjog alapjai) című könyvével képez egységet, amennyiben az ott fel
dolgozott hierarchia, a pápától a káplánig, és a híerarchiai szervek kormány
zati hivatalai (pl. a bíborosi kongregációk, a püspöki kúría) a most megjelent
könyvben nem kaptak helyet, hanem oda történik reájuk utalás.

Bánk professzor könyve kiváló szaktudományos alkotás, jól egyeztetve a
gyakorlatiasság kívánalmaival. Nagy anyagával és alapos feldolgozásával ká
nonjogi irodalmunknak kiemelkedő nyeresége. Nagy elismerés illeti a Szent
István Társulatot is, hogy az értékes művet tetszetős külsőben megjelentette
és az érdeklődő közönség részére forgalomba bocsátja. A kigyártást végző

Pécsi Szikra Nyomda is méltóképpen állította ki a hiányt pótló művet.

(Félegyházy József)

KÉPEK ÉS KÉRDÉSEK A BRONZKAPU MÖGÖTT. Nagyon figyelemre
méltó, nagyon érdekes könyv Tadeusz Breza lengyel diplomata és író Bronz
kapu círnű műve, amely immár magyar fordításban is olvasható. Lengyelor
szágban egy év alatt három kdadást ért el és mindjárt több nyelvre.lefordí
tották. A könyv a Vatikánról, annak belső életéről, díplomácíájáról és a vi
lágegyház kormányzásáról szól. A szerző tisztában van a katolikus világnézet
tel, ami pontos leírásaiból is Ikitűnik - ezért sorolja őt a könyv kiadója elősza

vában a haladó katolikus irók közé -, de otthonos a marxista ideológiában is.
Fejtegetéseiben kétségkívül tárgyilagosságra törekszik, ám ennek ellenére nem
egy gúnyos megjegyzést tesz az egyes szereplő személyekről.

Breza voltaképpen naplót ír hosszabb római tartózkodásáról, miért is szín
te lehetetlen volna a könyv gazdag tartaimát részletezően ismertetni. Ami
azonban minket valóban érdekelhet, úgyis csak inkább elvi jellegű .megál
Iapításai.

Itt van mindjárt az a portré, amelyet az azóta elhunyt XII. Pius pápáról
fest. Tisztelettel és elismeréssel szól róla, noha bizonyos emberi gyöngesége
ket is lát nála. Zárkózott, kemény és nagy munkabírású embernek tartja, aki
nek idejét a világegyház politikája és a világ sorsa köti le. Más a kíhallgatá
sokon és más munkája közben. Lelke gyökeréig uralkodó jellem. Évszázadok
óta nem volt pápa, aki annyira fáradhatatlanul fogadta volna a kihallgatásokra
jelentkezőket és annyi gonddal készült volna beszédeire. Tekintélye sokkal na
gyobb, rrrint elődeié. Munkája közben komoly és merev, ajkáról eltűnik a be
szédesség, de annál több az- udvariasság és kedvesség. Olyan személyeket vett

. maga mellé, akik gondolatait felfokozták. Nem fejbólintó Jánosokat keresett..
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Mások véleményét is megkérdezte, de a döntést mindág magának tartotta.
Küzdött az ellen, hogy őt kiváltságos és mindenkinél különb személyként ke
zeljék. Igaz, hogy kormányzásában míndig abszolutista volt, de intéztkedéseiben
míndig úgy járt el, hogy megkönnyítse utódjának a helyzetét. Ezért nem töl
tötte be a vezető tisztségeket és hagyott maga után csonka bíborosi testüle
tet. Rokonaival szemben is tartózkodó volt. Uralkodása sokaknak nem tetszik,
de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy pápasága a totális rendszerek idejére
esik és a háború borzalmas éveit foglalja magában. Rovására írják, hogy előd

jének a fasizmus ellen írt enciklikáját nem jelentette meg, de itt is mentsé
gére hozza fel Breza a háborút. Nem volt fasiszta, de túlságosan demokrata sem.

Kimagasló személyisége volt akkor a pápai udvarnak a jezsuita P. Leiber,
aki Breza szerint XII. Pius legbelsőbb munkatársai közé tartowt t. Engedel
mes szerzetes, aki nem kezdeményez, nem irányít, csak arra felel, amiben kér
dezik, akkor azonban őszintén és egyenesen. Érdekes lélektani viszonya a pá
páihoz. Sokat van nála, mindig éber és tevékeny, de rníndíg passzív. Önmagá
ból semmit sem ad, pedig okos, tehetséges, negyven éve jól ismeri a világpo
litikai helyzetet. A pápa érzi értelme sugárzását, de sohasem érzi akarata je
lenlétét. Az olaszokat egyébként bosszantja, hogy a pápa németekkel veszí ma
gát körül, viszont a németeknek nem tetszik, hogya németek elolaszosodnak a
pápai udvarban. A franciák, angolok és az amerikaiak sem szeretik ezt a né
met környezetet.

Breza úgy mutatja be Leiber atyát, mint aki meg van győződve arról,
hogya tőkés rendszer vereségre van kárhoztatva, és pedig azért, mert ez a
rendszer semmivel sem tud lelkesedést kelteni; nincs benne semmi, amit igaz
ságosnak és helyesnek lehetne érezni. A kommunizmus így szerencsésebb hely
zetben van: amikor társadalmi igazságosságról beszél, a legegyszerűbb embe
rek is könnyen megértik, hogy tanításában hatalmas igazságok rejlenek. Lelber
- rnondía Breza - ahhoz a "ragyogó élgárdához" tartozik, amely megérti és
élesen látja, hogy merre halad a világ. Szerinte itt az ideje annak, hogy az
egyház is új utakat keressen. A kommunizmust Lelber is súlyos megpróbálta
tásnak ítéli az egyház számára, de nem súlyosabbnak, mint amilyen a protes
taritizmus vagy a felvilágosodott szabadkőművesség volt. Éppen ezért Leiber
nem is azt tartja a legrosszabbnak, hogy a kommunizmus hevesen harcol a
vallással és az egyházzal, mert ez a viaskodás, úgymond, majd csak elmúlik,
hanem azt, hogy az egyház a küzdelem nyomán olyan .mellékvágányra sodró
dik, amely esetleg nem kapcsolódik a fővágányhoz.

A haladó katolikusok sorában tér ki Breza a sokat emlegetett La Pira fi
'renzei polgármesterre, aki a békemozgalomnak is egyik nagy harcosa. A firen
zei domonkos zárda egyik cellájában lakik. Fizetéséből egy garast sem tart
meg magának, rnind a szegényekre költi. Felfogása: "Szeretet nélkül nem le
het téríteni. A rosszat csak szeretettel lehet 'kiirtani és az új magvat is csak
szeretettel tudjuk elvetni. A szeretetnek annál inkább kell növekednie, minél
nagyobb gonoszsággal találkozik" Amikor a marxistákról és kommunistá!król
van szó, La Pira nem habozik kijelenteni: "Az ő megtévelyedésüle a mi bű

nünk"; "a keresztények felelősek értük"; "általuk Isten itéletet mond egyházá
ról és a kereszténységről"; "a kereszténység: nem teljesítette kötelességét és
nem hajtotta végre feladatát". A szerző Fanfanit is La Pira barátjának mondja.

Egészen újszerűele azok a dolgok, amiket Breza a Jacques Maritain körül
keletkezett vitákról hírül ad. Visszahúzó vatikáni körökben sehogy sem tet
szettek a nagy francia új-skolasztikus bölcselő ilyenféle állásfoglalásai: "A kő

zépkor nem az az eszmény, amelyhez az egyháznak így vagy amúgy vissza
kellene térnie". "A mai ember közelebb van az eszményhez, mint a közép
kori." "A világot sarkalatosan emberi módon, antropocentrikusan, humanisz
trkusan kell berendezni, mert csak így lehet a mai kort és a kereszténységet
igazán modernizálni."

Elismeréssel nyilatkozik a szerző Wyszynski lengyel bíborosról. akit a Va
ükánban is jellemes, sőt nyakas embernek tartanak. Helyesli politikájának
irányvonalát. A római lengyel kolóniában - úgymond - "sugárkoszorú övezi
mínd Gomulka, mind Wyszynski alakját". "A szerzetesek és apácák mindenütt
Gomulkáról kérdezősködnek. Aggódnak egészségéért. érdeklődnek családi éle
te, pályafutásának minden egyes részlete iránt. Könnyes szemmel hallgatják,
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mennyít szenvedett és küzdött." A lengyelországi katolikus egyház és állam
kapcsolatairól: "A kapcsolatok mindennemű rendeződése, általában a látszólag
megoldatlan ellentétek helyi megoldásának mindennemű példája távolabb vi
szi az egész földtől az elpusztítással fenyegető szerencsétlenséget." "Azáltal,
hogy Lengyelországban az egyház nem nagybirtokos és nem pénzügyi hata
tom, eltűnt közte és a munkások között az a különleges válaszfal, amely miatt
az egyház elvesztette a proletariátust."

Breza elhibázottnak és szerencsétlennek mondia az 1956-os magyar ellen
forradalmat, amelyért bizonyos nyugatí ikörök és az emigrációban élők nagy
felelősséggel tartoznak.

Foglalkozik Galeazzi-Lisi orvosprofesszor személyével is, akit nagyon el
ítél izléstelen viselkedése miatt. Hogyan feledkezhetett meg a boldogult pápa
háziorvosa annyira önmagáról és az orvosi etíkáról, hogya haldokló pápa
ágyánál készített felvételeket pénzért áruba bocsássa, mindörökre titok marad
a tisztességesen gondolkodó emberek előtt - állapítja meg Breza. Ez a meg
vetésre méltó ember milliós összegekért még azt a naplót is eladta egyes olasz
él; külföldi képeslapoknak. amelyet a halál utolsó perceiről följegyzett. Any
nyira felháborítóan írta le a haldoklás fiziológiai folyamatait, hogy az egyik
torinói lap a már előre beharangozott cikket sem közölte azzal a megokolással,
hogya haldoklás utolsó perceire a tisztelet és titoktartás fátylának kell bo
rulnia. A professzornak az olasz lapokban megjelent fényképéről a következő

megjegyzést teszi: "Van valami komolytalan, ágrólszakadt jellege ennek az
arcnak."

Említésre méltó a könyvből az a rész is, amelyben Breza a pápai hittu
dományi egyetemeken előadott társadalomtudományi témákkal foglalkozik. Kü

.lön figyelmet szentel a jezsuiták Gregórtan egyetemének és a dominikánusok
Angelicumának. Mindkét egyetemen külön tanszéket állítottak fel a második
világháború után XII. Pius pápa rendelkezése alapján a társadalomtudomá
nyok részére. Ezekből a tárgyakból doktorálni is lehet, akárcsak a teológiából
és a kánonjogból, "Oriási elhatározás! A szociológusokért ma la földkerekség
minden kuríája verseng" - írja Breza. Nemcsak a keresztény társadalomel
mélettel foglalkoznak itt, hanem nagy gondot fordítanak a marxista ideoló
giára, társadalmi és gazdasági elméletekre. Egész sor doktori értekezés tárgyát
nevezi meg, amelyekből látni lehet, hogy milyen problémák foglalkoztatják a
világ minden részéből Rómába küldött fiatal papi nemzedéket.

Breza átélte a XII. Pius pápa halálával kapcsolatos eseményeket és a pá
paválasztás izgaimát is. Elmondja, hogy az új pápa "nem Zeusz, nem szeráf.
nem is fáraó, úgy sétálgat a Vatikánban, mint akármelyik tisztelendő úr az új
plébániáján, bekukkant minden zugba", Mcgtíltotta, hogy személyét dagályos
jelzókkel illessélc Már mint velencei patriarka is forradalmi újításokat hozott.
Bíborosi sapkáját koronázásakor a fehér pápai sapkát átnyujtó monsígnore fe
jére tette. így nevezte ki az első bíborost. "Pásztor és hajós" aláírások szere
pelnek fényképein a Malakiás-tele jövendölésekre célozva. Sok rninden meg
változik a pápai udvarban. XXIII. János egyszeru, paraszti származású, szo
ciális érzésű ember. Kormányzása alatt bizonyos decentralizálás várható. Az
egyházpolitikai kérdések megoldásában a rnegyéspüspököknek nagyobb szere
pet juttat. így vélekedett már akkor Breza az új pápáról, s négy év előtti meg
látásait a jelen már sokban igazolta.

A könyv utolsó lapjain átfogó jellemzést ad Breza az utolsó száz év pá
páiról, majd idézi Bourret bíboros szavait: "A katollcizmus nem magánügy,
hanem társadalmi erő is, amelyet segíteni kell, hogy hozzájárulhasson a helyes
rend megerősitéséhez." Végeredményben a könyv szerzője nemcsak látta Ró
mát. de át is élte s megsejtette az örök város titkát. így értjük meg a szerző

nek az utolsó oldalon tett kijelentését, amikor sóhajtozva csomagol és búcsúz
kodik: "Micsoda város ez a Róma! Nem lehet betelni vele. Legkevésbé, ami
kor elutazik az ember."

Katolikus szempontból a könyvet lehet pozitív és negatív irányban is ér
tékelni. Tény az, hogya könyvben az egyház emberi arculatát jobban és köny
nyebben észre lehet venni, mint isteni küldetését. A hívő ember ezen nem
botránkozik és még kevésbé félti a hitét emiatt. A szerző majdnem három
évig élt Rómában - 1956-tól 1958-ig - mint a Lengyel Népköztársaság kul-



turattaséja a quirínáli követségen. Ez alatt az idő alatt alkalma volt bepil
lantani a világegyház életébe és kormányzásába. De könyvében az emberi ar
culat mellett azokat a nagy eszméket és távlatokat is észrevehetjük, amelyek
nek döntő szerepük van az események folyásában. A könyv olvasása közben
érzi az ember, hogy a nagy gépezet mögött egy titokzatos természetfölötti erő

is működik, amely a ví.lágegynázat a sok emberi gyarlóság mellett is képes
összetartani és előbbrevinni. (Pjeiter János)

ÚJABB FAUST-VALTOZAT FILMEN. Magister Georgius Sabellicus Fa
ustus, a XVI. század legendás csodadoktora, varázsiója nem a költői képzelet
szülötte. Személye és élete történelmi valóság, noha alakját már életében kü
lönös lképességekkelruházta fel kora képzelete. Tény, hogy sehol sem tudott
hosszabb ideig megmaradni, míndenütt összeütközésbe került a hatóságokkal,
szokatlan dolgokat művelt. Híre ment, hogy az ördöggel áll szövetségben; em
berfeletti hatalma van. Erőszakos halállal halt meg - gyanús körűlmények

között (Rimliah faluban, Wrttenberg me1lett 1540 táján), állítólag az ördög
csapta falhoz, csontjai összetörtek, tetemét reggel a szemétdornbon találták meg.

1587..,ben, Majna-Frankfurtban jelenik meg a nevét viselő históriás könyv
Spies János kiadásában, mely még mai szemrnel nézve is érdekes, izgalmas
olvasmány. Ezt a könyvet azután az idők folyamán többször átdolgozták 
míndíg a kor ízlésének megfelelően. Története csakhamar a színpadot is meg
hódította. Legelső feldolgozása az angol Marlowe műve ('I1he tragícal history of
the life and death of Doctor Faustus). Ennek alapján keletkezett a híres né
met népdrárna, melyet a vándorszínészek egészen, a XVIII. század közepéíg
műsoron tartottak. Az újabb kor Irodalmában először Lessing foglalkozik a
mondával, majd a Sturm und Drang-ísták is szinte kivétel nélkül valamennyien
megpróbálkoznak vele. GoetJhét egész életében izgatta e kérdés. Még fiatalon
megírja az Ös-Faustot, majd a nagy, kétrészes tragédiát - amit csak kevéssel
halála előtt fejez be. Goethe halála után a romantíkusok nyúlnak ismét a té
mához: Heine, Lenau. A zeneszerzőket is megihleti a monda (Spohr, Gounod,
Boito, Zöllner, Wagner, Liszt, Berlioz) s téma marad korunkban is (Luna
csarszkij: Faust és a város; Thomas Mann: Doktor Faustus). Az alábbiakban
egy ilyen modern feldolgozásról lesz szó - Pierre Mac Orlan regényéről. il
letve Claude Autant Lara ebből készített filrnjéről, "Az éjszaka Margitjá't-ról,
amelyet Budapesten a F1ílmmúzeum mutatott be.

A fausti gondolatnak két alapmotívuma van: a tér s az idő korlátait át
törő, emberfeletti hatalom, határtalan tudás és a mindent élvezés, az érzékek
teljes kielégítésének vágya, a megváltó szépség tökéletes birtokba vétele. Szám
talan lehetőség kínálkozik mindkettő modern motívácíójára s ezek közül a
szerző - leegyszerűsítve az eredeti komplekszum kettősségét - csupán egy
aspektust választott: a szerelmct. És hogy miért? Talán azért, mert a "min
dentudás" a tudományok mai fejlettsége, szerteágazósága, 'kimondhatatlan is
merettömege mellett érzékelhetően nem is sűríthető egyetlen figurába. Nem
akarván sokat rnarkolní, fogott is valamit a szerző. Megfogta szívünket...job
bik" énünket - művészi eszközökkel élve, a keresztény gondolkodó számára is
elfogadható erkölcsi hozzáállással.

De lássuk a mü vázlatos tartalmát: Faust doktor, egy nyolcvan esztendős

párázsi orvos, az utolsó Faust-leszármazott, egy operaelőadás kapcsán ismer
kediik meg -a kábítószerekkel kereskedő, modern Mefisztóval, Leonnal. Egy mu
latóban. ahol Margit a dizőz, megkötik a klasszikus szerződést. A lány igazi,
tiszta szerelemre lobban a megifjodott Faust-Georges iránt s elhatározza, hogy
szakít eddigi szeretőjével, Angelóval. Az elköltözködéskor a két férfi között
verekedésre kerül sor és Georges megöli Angelót.

A szerelmesek Margit bátyjához, Valentinihez, egy külvárosi plébánoshoz
menekülnek. Georges felfedi kilétét Margit előtt s tettének következményeitől

rettegve ráJbírja a lányt, !hogy az Leonnál közbenjárjon. Leon beleegyezik,
hogy elfogad más szerződőfelet Georges helyett, ha Margit megfelelőt talál
egyetlen éjszaka leforgása alatt. A lány mindent megtesz - hasztalan. Dolga
végezetlenül érkezik meg reggel a plébániára. Georges, aki már csak a mene
külésre gondol, Margitot hibáztatja mindenért. Margit végső elkeseredésében
önvérével írja alá a végzetes szerződést, hogy megmentse szerelmesét. .
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Megérkezik Leon - Angelo temetéséről. Büntetlenségről biztosítja a gyá
ván rettegő Georges-ot - Angelo halálát mindenki véletlen szerencsétlenségnek
hiszi. Elérkezik a búcsú pillanata. Egy jelképes állomáson szimbolíkus vonat
vár Margitra. Georges annyira méltatlanul, si1ányan viselkedik, hogy még Me
fisztó is megvetéssei sujtja; csupán Margit szívében töretlen a szerelem. A
lány önfeláldozása a sátánt is megindítja, éltépí a szerződést, de már késő,

Margit belehal fájdalmába.
Ez nagyjából a cselekmény. Most lássuk a főszereplóket, és ahol ez szük

séges, vessük össze jellemüket a megfelelő goethei alakokkal:
Vegyük először is magát Faustot - habár ennek a történetnek inkább

Margit a főszereplője. Faust szinte csak arra kell, hogy általakiteljesedjék
Margit jelleme, tísztaszívűsége, Ez a Faust egyszerű, szürke, öreg orvos, aki
fízikaílag fél az elmúlástól, nincs benne semmiféle lenyűgöző erő, sem pedig
emberi nagyság. Nem kíván míndentudást, sőt, torkig van a tudománnyal, hi
szen - szerinte - amiatt pazarolta el életét. Eddigi makulátlansága sem a jó
belátásának. hanem a bún következményeitől való félelemnek eredménye.
Kisszerű és mohó, A7- ő két alapmotívurna: halálfélelem s leplezetlen testi vágy.
O nem szab ilyen feltételt Mefisztónak, mint Goethe Faustja:

Ha egyszer így szólnék a perchez:
Oly szép vagy, Ó maradj, ne menj!
Akkor bátran bilincsbe verhetsz,
Akkor pusztulnék szívesen!
Akkor harang konduljon értem,
Akkor szegődséged letelt,
Az óra több ídót ne mérjen,
Akkor az én sorsom betelt!

(Jékely Zoltán fordítása)

Es mikor, mint Georges, megifjodik. ez a gyáva, önző vonása méginkább
előtérbe kerül. üres szépfiú, pomádészagú "leányálom", kongó üresség, színte
jelképes alak, amit csupán Margit ábrándia hívott életre. Nincs ami tarta
lommal megtöltse - a szerelem se, hiszen idegen számára minden érzés.
Rendkívülkövetkezetesen formált figura: aki annyira jellemtelen, hogy ilyen
indítékok alapján szerződik az ördöggel, az képtelen bánmíféle felmagass
tosulásra.

Gyílkossá lesz, tettének súlyát nem érzi, csupán a következményektől ret
teg. Látszólag mégis ő jár jól: Margit aláírása érvényteleníti elkötelezettséget s
ráadásul a földi igazságszolgáltatás sem éri utol. De vajon igy 'van-e? Nem t
Mert jellemében nincs semmiféle evoluciós lehetőség - tíz élet sem lenne ele
gendő, hogy lelkében megfoganjon a jó felismerésének virága. Nem ismeri a
bűnbánat könnyeit s így nem is juthat el a katarzishoz. üres a szíve és üres a
keze - adni nem képes s azzal, amit kap, nem tud mit kezdeni. Számára nincs
és nem is lehet felmentés.

Margit már jóval közelebb áll Gretohenhez, bár ez első pillantásra para
dokszonnak tűnik - hiszen bárénekesnő. Am ez csak látszólagos ellentmondás.
Igaz, hogy Gretchen testileg érintetlen, egyszerű, szende leányzó s ez semmi
képp-sem mondható el Margitról, Szeretője van, akit nem is szeret. És mind
ezek ellenére mégis tiszta, hitelesen és reálisan tiszta, hiszen képes a meg
tisztulásra - ami adott esetben több - és a mindent félredobó önzetlenségre.
Gyönyörű példa arra, hogy sem a múlt, sem pedig a környezet nem determi
nál, csupán a jellem, a belső habitus. Szívében hordozza a legvonzóbb emberi
erényt, az önfeláldozó szerétetet. Igenis a szeretetet, mert a szerelem - ha
nem üres vágy, puszta libidó - voltaképpen nem más, mint a szeretet eksztati
kus felfokozása. Elbu1kilk, eladja a lelkét? Nem t Mert nem köt üzletet a sá
tánnal, aláírásáért nem vár semmit - a maga számára. Éppen ebben rejlik
Margit szerepenek dialektikája: az áldozatban. A többi csak külsőség s inkább
a mai kor megváltozott női ideáljának következménye.

Mefisztó-Leon alakja csaknem rokonszenves. Nem rejti véka alá célját,
,;becsületes" üzletember - ad és vesz. Csupán lehetőségeket 'kínál: az emberen

. múlik, hogy él-e velük, vagy sem. Semmiféle démoni elem níncs benne. Csele
kedeteivel szinte kiihangsúlyozza a szabad 'akarat [elentőségét, Személye, mond-
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hatni, a jellemek választóvize: elkülöníti a nemestől a talmit. Az ő figurája is
dialektikus: lényegénél fogva a rosszra törekszik s mégis a jót, a magasztosat
szolgálja. Az áldozat nagysága, Margit elérhetetlen tisztasága (az aláírás té
nye által sem lehet urrá lelkén) nagylelkűségre kényszeríti - talán egy kissé
belé is szeret s ebbe az érzésbe némi önszánalom is vegyül; szinte közelebb
áll hozzá a katarzis lehetősége, mint Fausthoz.

Valentin - pap. A szeretet katonája. Nővérét nem karddal akarja meg
védelmezni, sőt, még megtéríteni sem kívánja, nem zaklatja kegyes intel
mekkel, Jósága passzív - segít, ha segítségét kérik. És épp ez a passzivitás
váltja ki Margit cselekvését, az áldozat vállalását.

A történet epizodistái egytől-egyig modern alakok, még ha jelképesek, cél
zatosak is. A kiélt öregúr; a csendesen iddogáló vendég - Georges jellembeli
ellenpontja, aki halott felesége emlékének él s nem akar ifjúságot nélküle; a
"hívő" katolikus - aki bár hisz a pokolban, a házasságtörést mégis megbo
csájtaná magának; a vak vírágárús - aki meghal, mielőtt szerződést köthetne
szemevilágáért: Isten ekkora kísértésnek nem engedi kitenni a nyomorékot
(micsoda remek szimbólum); mind, mínd markáns vonásokkal rajzolt, reális
szereplők, akik azonban nem nélkülözik a figuráikban rejlő filozófikus mély
ségeket sem.

Mindezekhez járul, hogya cselekmény valami makettszerű párizsi kör
nyezetben játszódik, ami már magában is kiemeli a történet jelképes voltát.
Méginkább kiemeli ezt a végjelenet absztrakt beállítása. Mind az állomáson
(csupán a három főszereplő van jelen s a vonatnak csak egyetlen fülkéje kivi
lágított), mind a vonaton érződik a rendkívüliség. Reálisan érezzük, hogy előt

tünk az élet peronja, ahol a halál vonata várja Margitot, a sínek valószínűtlen

tájba futnak, itt a búcsú örökre szóló.
S végezetül még valamit. A film azok közé a ritka alkotások közé tar

tozik, amelyek nem is annyira a mozivásznon, mint inkább a nézők lelkében
játszódnak. Bennünk kárhozik el Faust, nyer felmentést Margit, hogy végül
feloldódjunk a katarzísban, a lelki épülés megrázó élményében. És ez a mű

vészet! (Bittei Lajos)

VATH JANOS HETVENÖT ÉVES. Manapság van egy sereg - színvonal
ban a fővárosiakkal vetekedő - folyóiratunk. Jelenkor, Soproni Szemle, Tisza
táj, Alföld, Jászkunság, Borsodi Szemle, Somogyi Irás... Mért említjük ezt
Váth Jánossal kapcsolatban, aki 1887 március 3-án születvén az idén tölti be
hetvenötödik életévét? - Azért, mert amikor ő jó félévszázada mínt kis ba
latonvidéki tanító megkezdte irodalmi pályáját, az ország irodalmi - rnond
hatjuk így is: irodalompolitikai - helyzete egészen másképpen festett. Volt
Budapest főváros, az egyetlen irodalmi központ. azután következett egy nagy
semmi, s végül a jelentősebb folyóiratok és kiadóvállalatok nélkül szűkölködő,

lenézett, lebecsült, perifériálisan sínylődö, tengődő vidéki literatúra. Csak egé
szen kivételes és már beérkezett tehetségek - mint Gárdonyi, Móra - enged
hették meg maguknak a vidékre költözés és vidéken maradás fényűzését. Nagy
általánosságban a Iemaradcttság, a számon-nem-tartottság könyörtelen sorsa
várt arra azíróra, aki nem vállalta a fővárosi tülekedés könyökharcát. aki nem
volt hajlandó áruba bocsátani tehetséget a fővárosi irodalmi élet hiúság-
vasárán. .

A vidéki íróságnak ezt a sanyarú sorsát választotta és vállalta tudatosan
a fiatal Váth János. Talán nem is azért, mintha különösebb módon irtózott
volna a fővárosi élettől. Hanem azért, mert végzetesen. egész életre-szólóari
hatalmába kerítette őt is - mint annyi sok természetrajongó és művészí érzé
kenységű lelket - a Balaton bűvölete, a Balaton csodálatos varázsa. A Bala
ton partján született, Kenesén, mint egy ősi katolikus halászcsalád legkisebb
- nyolcadik ~ gyermeke. Osei mind egyszerű halászó,lcisbirtokokon gazdál
kodó dolgos emberek voltak, s családi örökségként szállott reája a szülőföld

höz - és a vízhez! - való olthatatlan ragaszkodás. A tanítói pályát válasz
totta, és veszprémi, egri, csurgói diákoskodása után Balatonvilágoson kezdte
meg pedagógust működését, s egész életén át kis balatonvidéki falvakban taní
tóskodott. állandó "nép~közelben", és örök szerelme tárgyának - a Balaton-
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nak - állandó közelségében. Négy évtizede Almádiban él, mínt az ottani is
Kolának - évek óta immár nyugalmazott - igazgatója.

Váth János a Balaton szerelmese. Szerelméért nagy árat fizetett. Ezért
kezelték mindvégíg "vidéki" íróként, olyan korban, amikor ez a jelző nem ér
tékelést, hanem Iekicsínylést jelentett; ezért nem kapta meg a "mértékadó"
írodalrní fórumoktól sohasem azt a fokú elismerést, ami tehetsége és szorgal
ma folytán megillette volna. És csak csodálatos energiájának, aktivitásának és
törhetetlen optimizmusának köszönhető, hogy még sem kedvetlenedett el, nem
kallódott el, hanem áttörve a közöny, az értetlenség jégfalát. leküzdve a vidéki
irodalom mostoha körülményeiből adódó nehézségeket. mintegy harminc kö
tetes írói ővrt alkotott és művei számára tekintélyes olvasótábort szerzett.

Egy háromnegyed-századot felölelő életpálya feljogosít a sommázásra, fel
jO&osít arra, hogy - legalább nagy vonalakban, vázlatosan - felmérjük Váth
János egész irodalmi munkásságát. Nemcsak mint író, hanem mint irodalmi
szervező is jelentős, értékes munkát végzett. Antológíákat szerkesztett, könyv
sorozatokat indított, ott volt minden jelentősebb vidéki irodalmi szervezkedés
nél. Vállalkozásai révén sorstársai irodalmi érvényesülésének útját is egyen
gette; nemcsak önmaga elismertetéséért küzdött, hanem írói portréival, össze
foglaló tanulmányaival másokat is népszerűsített.

Szépirodalrrrí tevékenységében a verses lírának nem jut jelentős szerep,
Váth János elsősorban és súlypontílag: prózaíró. S nyugodt lélekkel hozzáte
hetjük ezt is: a javából. Műveinek értéke - sajátos módon - a terjedelem
mel fordított arányban növekszik. Hosszabb lélegzetű történelmi és társadalmi,
nagy és kis regényei is mind elmélyült, gondos, tehetséges, értékes alkotások,
ám ha azt kérdezzük: rniben igazán nagy hát Váth János? -'- ezt a paradox
feleletet adhatjuk: a kicsiben. Azokban a prózai műfajokban, amelyeket a régi
poétikák karcolatnak. életképnek neveznek, amelyeknek nálunk a múlt szá
zadlban Vas Gereben volt a nagymestere, Móra és Tömörkény a legkiválóbb
folytatója. S ez utóbbtaknak. színte egyenrangú kor- és pályatársa Váth János.
Ami az előbbieknek a Szeged-vidék, az Váthnak a Balaton. Azok a legmeg
kapóbb, szívből jövően szívhöz szóló írásai, amelyekben a balatoni tájakat
festi és az egyszerű balatoni halászembereket ábrázolja.

Nemcsak ..ábrázolja", hanem megeleveníti a szó legszorosabb értelmében,
elénk varázsolja a realisztikus írásművészet legnemesebb eszközeivel. És olyan
író ő, aki nemcsak szemmel lát, hanem szívvel is: írásaiban a háttérben meg
bújva, mint valami rejtett hőforrás ott sugároz, ott vibrál a szülőföld (a szülő

viz !) s ennek embereinek lírai szeretete.
S álljunk meg egy pillanatra ennél a sajátos "vizes" szülőföldnél. Az utolsó

félévszázadban óriási, mérföldes csizmákkal haladó változás ment végbe a
magyar föld minden táján. De talán seholsem olyan nagyarányú ez a fejlődés

- vagy talán: változás, - rnint éppen a Balaton partján. Mi volt a Balaton
a századfordulón? - Nádas, füzes partú, ököritató, kacsaúsztató - és persze
elsősorban és legfőképpen az ősfoglalkozású halászokat éltető - hatalmas
nagy tó. És mi ma a Balaton? - Nyaraló, üdülő és vízi sporttelep, idegenfor
galmi érdekesség. És ez .a hatalmas, lényegi változás egy emberi életben 
Váth János életében - ment végbe. Mondhatnók azt is, hogy Váth az ő olt
hatatlan Balaton-szerelrnével 'szinte "végszóra" érkezett, és meleg lírával át
itatott realisztikus ábrázoló és megelevenítő művészetével a magyar életnek
egy olyan különleges vízi világát mentette át az utókor számára, amely hon
foglaláskori, sőt azelőtti életformákat őrzött meg ezeréven át, de amely a mi
korunkban már végérvényesen letűnőben van.

A Balatonon kívül van még egy másik fókusza is Váth János emberi és
írói egyéniségének. Életrajzi adatainál nem véletlenül hangsúlyoztuk családjá
nak "katolikus" eredetét. Váth János katolikus szárrnazásához, katolikus ne
veltetéséhez mindenkor hű maradt, ezt sohasem hallgatta el sem életében, sem
műveiben. Pedig világos tudatában volt annak, hogy a maga korában "vidéki
essége" mellett katolicizmusa is tehertételt jelent. 1933-ban jelent meg "Magyar
katolikus szépírodalom" cimű hosszabb tanulmánya Kalocsán, amely a spe
cíális irodalomtörténeti szempont tekintetében szintén úttörő kezdeményezés
volt. Ebben írja többek között (a nevek mellőzésével) a következőket: "A ka
tolíkus íróság szegénységi fogadalom ..." - "A Kisfaludy Társaság kapuin ne-
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hezebb átjutni egy' katolrkus crédójú írónak, mint a tevének az evangéliumi
tűf'okán" ... "A katolikus költészet áldozatosság". És Váth János ezt az áldo
zatot is vállalta, önként és tudatosan.

Mégis igazságtalanok lennénk, ha csak áldozatokat emlegetnénk Váth Ján06
Írói pályájaval kapcsolatosan. Állhatatos Balaton-szerelrne nemcsak áldozatot
követelt, hanem jutalmat is .nyújtott. Ennek köszönheti, hogy önálló értékként
kitörölhetetlenül belekerült az irodalomtörténetbe, és hogy művei mindvégig
élvezetes olvasmányt fognaik jelenteni a Balaton szerelmesei számára. Amig
Balaton lesz, és a Balaton partján magyárok élnek, Váth János emlékezete is
élni fog. S vajon magyar író kívánhat-e 'ennél többet?! A magyar irodalom
történetében semmiképpen sem lehet mellőzni Váth János nevét, aki az iro
dalmi decentralizáció egészséges gondolatának egyik bátor, tudatos és követ
kezetes előharcosa volt, és áldozatos irodalmi munkálkodásával saját korát
megelőző előfutára, szinte "Keresztelő Szent Jánosa" annak a "tájjellegű"

magyar irodalomnak, amely tulajdonképpen csak jelenkorunkban kezd kibon
takozní, de amelyre - hitünk szerint - még a jelenkorinál is szebb jövendő

vár. (Kunszery Gyula)

BABITS MIHALYÉRETTSÉGI JUBILEUMA. Babits Míhály, századunk
egyik legnagyobb költője tavaly ünnepelte volna érettségijének 60 éves, jubi
leumát. Ez az évforduló szelgáljon alkalmul arra, hogy az egykori pécsi diák
ról egyetmást történelmi hitelességgel elmondjunk. és ezzel is gazdagítsuk élet
rajza adatait. 32 osztálytársa közül már csak egynéhány él, az intézet értesítő

jének lapjai mindinkább sárgulnak, Hallgassuk, miről beszélnek.
Babits Mihály a pécsi ciszterci főgtmnázíumnak volt a diákja. Kőzépter

metü, gyenge, mondhatni vézna testalkatával nem volt hódító jelenség, ellen
ben szellemi képességei. kiváló nyelvtudása, mély bölcselő elméje, és főképpen

már akkor kibontakozó írói tehetsége utat nyitottak neki az érvényesülésre.
Az intézet "Faludi Ferenc irodalmi önképzőköré"-nek vezető tisztségére őt vá
lasztották meg. A kör mint legjobb bírálót őt tüntette ki 1 arany jutalom
mal. Az intézet vezetősége kiváló tanulmányi előmeneteléért két ösztöndíjjal
is megjutalmazta, a Kelemen-féle 100 koronás és a Lymburg-s-Styrum-féle 200
koronás díjjal. Ezek a díjak abban az időben tekintélyes összeget jelentettek.
Babits a kör ülésein a következő nagyobb terjedelmű értekezéseket olvasta fel:
"Mikes Kelemen levelei", "Október 6." és "Vörösmarty nyelvezete". Ez utóbbi
tételt azért dolgozta ki, mert abban az évben ünnepelte az ország Vörösmarty
születésének centenáriumát. Az érettségi vizsgák írásbeli részét május 17-22
én, míg a szóbelit június 20-24-én tartották meg. Az írásbeli vdzsgák magyar
irodalmi, fizikai és történelmi tételei a következők voltak: 1. Hogyan szol
gálja Vörösmarty korának reformtörekvéseit ? 2. Az inga alkalmazása. 3. A
XVII. század politikai és művelődéstörténeti képe. Érdemesnek tartjuk felje
gyezni a havi írásbeli dolgozatok címeit: 1. Miben ismerünk a krónikások elő

adásaiban is az ősmondák költői eredetére? 2. A magyar verselés története. 3.
A légköri villamosság. 4. Murány vár ostroma Gyöngyösi feldolgozásában. 5.
Vörösmarty költői nyelve. 6. A fény vegytani hatása. 7. Miben mutatkozik a
nemzeti elem a népies iskola műveinek tárgyában és előadásában ? 8. Korunk
lírája.

Babits Mihály osztályfőnöke a nagynevű pedagógus Bitter Illés. magyar
nyelv és irodalom tanára a tudós és költő Dr. Greksa Kázmér volt, aki később

a zágrábi egyetemen tanította a magyar írodalrnat. Greksa a francia nyelvet is
tanította és az újabb francia költőkből verses müfordításokat készített, amelyek
a Kisfaludy Társaság kiadványaiban jelentek meg. Eredeti költeményei a kü
lönböző lapokban láttak napvilágot. "Cantate" című diákimakönyve a legszebb
régi magyar imák gyűjteménye. Több egyházi versét ma ill éneklik a templo
mokban. Elmondhatjuk, hogy Babits Mihály költői, írói és nyelvi képességeit
rendkfvül Joépzett és kiváló tanárok fejlesztették. Osztályfőnöke a latin és né
met nyelvnek volt nagyhírű tudósa, a görög nyelvet pedig "ll legendás hírű

Gyikos Péter tanár oltotta Babits lelkébe. A Laodameia költője Gyikostál ta
nuHa megszeretní Hellasz nyelvét. A görög órák voltak a legkedveltebbek és
legélvezetesebbek. A diákok a zseniális tanár vezetése mellett görögül disku-
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raltak az órákon. Gyikos gyakran ment le Görögországba, és ott töltötte nyári
vakációját. hogya görög nyelvben állandóan tökéletesítse magát.

A szóbelí érettségi vizsgálatokon Spitkó Lajos tankerületi főigazgató el
nökölt, aki bizonyára nem gondolta, hogya komoly, kicsit esetlen megjelenésű,

zárkózott és visszahúzódó természetű, vézna érettségiző diák nehény év múlva
az ország egyik vezető költője és írója lesz. Annál kevésbé gondolhatta ezt,
mert az értesítő adata szerínt Babits nem a bölcsészeti, hanem a jogi szakot
választotta jövő tanulmányaiul. (Uhl Antal)

MÚLT ÉS JELEN A MAGYAR "BETHESDA-TO" KÖRüL. "Zala rnegye
szegény megye" - ez a m~ndás járta az elmúlt Időkben, S a mondást még a
következő rigmussal egészítették ki: "egy kis krumph, egy kis zab: Göcsej
táján csak ez van." Bár Göcsej a megye három kis patakja körüli dombvidé
ket jelenti csupán, itt találjuk az egész ország egyik legértékesebb néprajzi
közösséget.

Napjainkban, az egyre fejlődő talajtani kutatások nyomán, fokonként kö
véredik a sovány zalai és benne a göcseji határ. Az okos, ésszerű gazdálkodási
rendszer, a megfeszített emberi szorgalom szembeszállt a szűkös szegénység
gel, amely századokig volt itt a nép osztályrésze. Ezt a megfeszített emberi
szorgalrnat a Gondviselés is megjutalmazta, amikor néhány évtizeddel ez
előtt a kimeríthetetlen bőségű olajkutak fakadtak Lispe táján és egy
csapásra új kinccsel gazdagították a megyét, amelynek addig legfőbb gaz
dasági tényezője "Badacsony tüzes bora" mellett a Balaton volt. Itt nyáron a
fürdözök nyújtottak munkalehetőséget, télen pedig a mérhetetlen náderdő. Ez
a balatoni náderdő nemcsak a háziipari alapterméket. de az épületek fontos
anyagát adta a "Nagy Tó" zalai oldalán húzódó falvakban. Akik amegye te
rületén utaztak, kedves emlékként gondolnak vissza azokra a zalai házakra, me
lyeket ezzel a kemény, viharnak, esőnek ellentálló fekete balatoni náddal .,cse
repeztek" be. E tiszta, virágos tornáccal bíró, fehérfalú, fekete-tetejű paraszt
házak között csaknem minden faluban akadt egy-egy nagyobb udvarház is,
mint Kerkápoly vicispán műemlékként őrzött kővágóőrsí szakállszárító loúriáia,
melyet zalai kőművesek építettek és cserepeztek. E házak; külső kialakításuk
kal a bennük élő nép és kézművesek költői hajlandóságát és művészi ízlését
is igazolják. Mindegyik kúria és hunyorgó ablakú nádfedeles hajlék kisebb
néprajzi múzeumnak is beillik, annyi faragott pad, támlásszék, barátságos bú
bos, a nagy bakonyi erdőségek hatására bükkmakk és tölgylevél formáiával
gazdagított iháziszőttes díszlik bennük és minden házieszközük fokos, kapa,
ásónyele. az agyagedények olyan megragadó bájúak. hogy elfelejtetik az: "egy
kis krumpli, egy kis zab" sötét vigasztalanságát.

Azonban a Balaton, a Badacsony és Lispe gazdasági tényezőit messze fe
lülmúlja Zalában az országos, - sőt immár világhírűvé emelkedett, minden
latifundiumnál és a legkövérebb földbirtoknál értékesebb ki ncsesbánya: a
hévízi gyógytó.

Erről a Badacsony mögött és Göcsej előtt. 10 katasztrális hold terület szí
véként dobogó, 36 méter mélységű 40 fokos rádióaktív, kénben és gyógyító ás
ványi anyagokban gazdag vízzel rendelkező tóról elmondhatjuk. hogy az egész
megye, sőt az ország egyik legértékesebb állami gazdasága, de egyben ipartele
pe is. Mert Hévízre nap-nap után kerékpárokon, autóbuszokon érkeznek a
dolgozók százai, a többszáz férőhelyes, (s évenkint sok ezer beteget fogadó)
egyre fejlődő Reumakór-háznak és az egymás tövében keletkezett közületi üdü
lőknek látogatására. Igya szegény 'Zala szülöttei a sovány földek ellenére is
jó életlehetőséghez jutnak. A századok óta ismert fürdőtelep legerősebben az
utolsó tíz esztendőben nemcsak mérföldes csizmákkal, de repülőgép gyorsa
sággal fejlődött szédítő arányú építkezéseivel, a kórház és üdülők férőhelyei

nek emelésével s ezernyi dolgos kezet foglalkoztatva a környék falvait is gyara
pítja. Iparosságát a telep üzemeiben foglalkoztatja, a gazdatársadalmat gyü
mölcsének, borának árúsítási lehetőségével segíti. Egyre szebb házsorok épül
nek ma a "szegény Zala" falvaíban s olyan remek, palotáknak beillő kultúr
házak, mint a Hévízhez közeli. kétszázéves temploma körül bájosan fehérlő

Alsópáihokon is. Az 1952-től számítható haladásból legkiemelkedőbb az az
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időszak, amiikor először jelentek meg a gőzfelhőbe burkolózó tó vize fölött a
kalodák - az akkori főorvos találmányai - a súlyfürdök a legsúlyosabb izü
leti és reumatikus bántalmak' gyógyítóeszközet.

A fürdőre gondolva megkapó s elgondolkoztató hasonlatot találunk a ki
csiny, századík évébe lépő, fatornyos kápolna oltárképén. mely a bibliai Bet
hesda tó jelentőségére figyelmeztet: "ahol bénák, sorvadtak, sánták várakoztak
a gyógyulásra." Hiszen a kupos, kis Bilked meg a zömök Dobogó által védett,
fenyőkkel. akácerdőkkel körülbástyázott opálos, gyöngyszürke púrafelhő füg
gönyével takart zalai gyógytó körül sánták is, bénák is, sorvadtak is várakoz
nak, hogy alámerülhessenek a gyógyító iszapot tartalmazó magyar csodatavunk
ba. E hasonlat annál megkapöbb és elgondolkoztatóbb, mert a napról-napra
tömegével érkező és távozó fürdővendégek és a körülöttük dolgozók nyomán
sincs zaj Hévízen és az eleven fürdőélet ellenére is bizonyos moll-akkordos
hangulatvilágításba burkolózik a tó környéke s olyan titokzatos nyugalmat
áraszt, akár egy távoli, lakatlan sziget. S ebben a titokzatos, puha hévízi csönd
ben nem nehéz felfedezni a bibliai Bethesda-tó tájáról visszakísértő csodavá
rást, aholis: "minden beteg csöndben várta az Úr angyalának megjelenését,
hogy felkavarja előttük a tó vizét és alámerülve elnyerhessék a gyógyulást!"

A fürdő roppant arányú fejlődésében nemcsak figyelemre, de tiszteletremél
tó törekvés is: rnúltjának, történetének gondos felkutatása. Kicsiny, Mária
oltalma nevezetű határrészében álló múzeurna pontosan bemutatja a tó állat
és növényvilágát, valamint a környék geológiai alakulását. Ismertető propa
ganda füzeteít is a legkisebbtől a legterjedelmesebbig orvosok, vegyészek, ge
ológusok írták, de a történelem búvárait is megszólaltatják. S ezekből a törté
nelmi kutatásokból tudjuk, hogy megsárgult pergamen őrzi 1328 óta a gyógy
fürdő első írott emlékét s ez az oklevél a zalarnegyel Hosszúsár-mocsárban
levő HÉUUYZ helyet említi, melynek "szerteágazó gőzös vize igen alkalmas
bőrápolásra és a közelében keletkezett népi közösséget Köszvényes falunak ne
vezi." E történeti feljegyzések nem feledkeznek meg azokról a közismert ma
gyar vezető egyéniségekről. mint a környék legnagyobb és a maga korának
leggazdagabb földesuráról, a valóban haladószellemű és kemény nemzeti el
lenállásra kész Nádasdy Tamásról, a lant és kard szolgálatáról híressé lett
Zrínyiekről, a jó gazdálkodás úttörőiről a Batthyániakról, sőt Vak Bottyán k u
ruc vezérről sem, akik a gőzös Hosszúsár mocsárban gyógyítgatták harcos éle
tük legnagyobb betegségét és ellenségét, a köszvényt. Arra is kitérnek ezek az
ismertetőbeli feljegyzések, hogya környék későbbi ura, Festetich György, a
Georgikon alapítója sértett önérzetből visszavonulva keszthelyi birtokára, sok
oldalú tevékenysége közben indította meg a Hosszúsár-mecsarnak szabályo
zását, a levezető csatorna és ,.feredőház" építését. Ugyanebben az időben meg
bízta Babotesay József zalamegvei főorvost a tó hidrobiológiájának elkészíté
sével és Bél Mátyást, a magyar földrajz-tudomány úttörőjét. híressé lett ta
nulmányának összeállítására. Természetesen a százhetven év elötti "úttörés" a
jelenbeni gondos fürdő és egészségügyi Iejlődésben elképesztően vigasztalan
nak, kezdetlegesnek. sőt szegényesnek is nevezhető, hiszen Bright angol orvos,
aki 1815-;,ben Hévízen is megfordult, azt írta naplójában, hogy "a gyógyvíz part
ján egy nyomorúságos feredőház áll, rnelytől nem messze bivalycsordák ta
possák a csatorna árkát s azokat szélcserzett arcú parasztok ostorral, husán
gokkal ösztönzik mozgásra, hogy a tó vizének eliszaposodását megakadályoz
zák". Ma, százhetven esztendő után kitűnő kotrógépek segítségével a hévízi
állami gyógyfürdő kórház évente 40 mázsa iszapot szállít vissza a tóba vagy
kompresszorokba töltve bocsájt más gyógyintézetele rendelkezésére.

De ne feledkezzünk meg Hévíz fürdő, azaz a mi magyar Bethesda-tavunk
műemlék nevezetességeiről sem. E műemlékek közül élő a közismert hévízi
vörös lótusz, az Indiából idehozott tündérrózsa, mely nemsokára hetvenedik
életévébe lép. E ritka virágot 1894-ben ültette a hévízi tóba L'Jt'assy Sándor, a
keszthelyi mezőgazdasági akadémia tudós igazgatója. Kőztudornású, hogy a
lágy és húsosszirmú vöröses tündérrózsa virága mindössze három napig virul,
de gyökerei olyan mélyre ereszkednek a tó iszapos sűrűjében, hogy külön vé
delmi őrséget állanak a felbecsülhetetlen értékű iszapvagyon megóvására. Ép
pen ezért az egész fürdő igazgatósága óvja és védi életüket. A virágokat a
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legszígorúbban őrzik, nehogy valaha is kdpusztuljon ez a ritka és fia1Jalhé
vízi műemlék,

Közkincsü nevezetesség és történelmi látványosság a mai Hévíz tanácsi
területéhez tartozó ősmagyar Egregy község csipkefinomságú vonalaival el
bájoló, kicsiny románkori temploma, melyről már a kitűnő Rohmer Flóris is
megjegyezte, hogy csak "imola", azaz kápolna lehetett. S erről az imoláról is
akkor esik először szó, a történelem folyamán, amikor Hévízről. vagyis 1328
ban. A keszthelyi dombvidék egyik bencés monostorának volt a temploma,
mely messzire ellátszott az alatta húzódó pannóniai mezőségben. Az imola ér
tékes voltát tanúsítja, hogyaműemlékvédelemis gondozásába vette.

(Dénes Gizella)

JEGYZETLAPOK. (A kritikus tévedése.) A legkiválóbb kritikus is téved
olykor. S hogy téved, az voltaképpen nem is szégyen. Alighanem nagyobb szé
gyen, ha tévedhetetlennek képzeli magát.

'Sainte-Beuve nagy kritikus volt, mégis ő követte el Balzac-kal kapcsolat
ban a legnagyobb kritikai tévedést. Nincs ma mű, amely el ne ísmételné
Balzac-ról azt, amit többek között Proust is elmondott róla - s aminek ő

maga is teljesen a tudatában volt: - hogy legzseniálisabb ötlete az alakok re
gényről regényre való szerepeltetése; ezzel az ötlettel teremtette meg az Em
beri Komédia regény-világának egységét és páratlan "történelmi" hitelét. Hány
és hány regénye, elbeszélése van, amelynek ma már jóformán csak az ad ér
deket, hogy ismerjük a hősét; úgy olvassuk az esetleg képtelen vagy unal
mas történetet, mint ahogy ismerősünk, életének egy-egy újabb epizódját.

Sainte-Beuve-nek azonban egészen más volt a véleménye. "Ez a szándék
- írja az alakok visszatéretéséről - végül igen hamis és az érdekkeltéssel
szögesen ellenkező ötletre vezette Balzacot. Egyik regényről a másikra mint
már ismert személyeket, ugyanazokat az alakokat szerepeltette. A kíváncsiság
nak azonban, mely az újdonságból támad, és a regény sajátos varázsát adja,
semmi sem árt jobban. Ünos-úntalan ugyanazokkal az alakokkal találjuk szem
közt magunkat."

Számunkra az "a váratlan varázs", hogy egy következő regényből értesü
lünk az előzőben megismert Rastignac sorsáról. Sainte-Beuve-öt ez idegesí
tette, untatta. Sainte-Beuve tévedett. Proust' egy egész könyvet tervezett ellene;

Ezúttal Proust-nak volt igaza. A legjobb kritikus is téved olykor.
(Elkallódó lángelmék) Megvallom, nem nagyon hiszek az írói lángelmék

elkallódásában. Azt szekták mondani: szegény! mekkora zseni volt! de el-
kallódott, megölte az ital, a szerelem, vagy mit tudom én mi. Kérdés azon
ban: valóban akkora zseni volt-e ?

A zseni ugyanis, azt hiszem, nemcsak "tehetség". A zseni akarat is, öntu
dat, felelősség fölismert tehetsége iránt, ellenállhatatlan kényszer: megvalósi
taní a tehetséget, Az igazi zsenik példája éppen arra mutat, hogya zsenik
nem kallódnak el. Azért sem kallódnak el. Petőfi nem kallódott el. József Attila
sem kallódott el. Pedig egyiknek a lába elé sem terített perzsaszőnyeget a
sors. Aki elkallódik, abból rendszerint hiányzik valami. Hiányzik a teljes zse
nialitásnak egy nagyon fontos eleme. Hogyan nevezzűk ? Erő? Csak-azért-ís ?
A zsenit megölheti a tifusz, egy kozák-dárda, a nyomor. De nem kallódik el.

Ha megadja magát, ha hagyja, hogy elkallódjék, nem volt eléggé zseni.
Fél-zseni volt. Volt valami, amit többre becsült a zsenijénél. Vagy valami,
aminél kevesebbre tartotta a zsenij ét.

Elárulta a zsenijét ? Nem. Akiben valóban él a géniusz, semmiért el nem
árulja géniuszát. Elpusztíthatja önmagát.

De elkallódni nem kallódhaták el, ha egyszer zseni.
(Nincs új a Nap alatt.) "Minden dolgok ismerete a görögöknél kezdődött"

mondta Szerb Antal. Ebben nagyon sok az igazság; a régi görögök mintha
valóban ismerték, vagy legalábbis sejtettek volna már mínden lényeges em
beri dolgot. És amellett sok lényegtelent is tudtak. Tudták például az igazság
megállapításának egy alighanem eléggé közkeletű, bár tapintatlan módját,
mint arról olvasmányaim során, nagy meglepetésemre, megbízonyosodhattarn,

Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki gyerekkorában a felnőttek egy
egy kellemetlen kérdésére a valósággal nem mindig tökéletes. összhangban ál-

255



ló feleletet adott. S bizonyára másolekal is megtörtént. hogy ilyenkor, a hang
súly valamiféle rebbenéséből gyanút fogva, a tevékenységünket firtató fel
nőtt zordan így szólt: No, gyere csak ide, mutasd az orrodat! .

S megnyomta orrunk hegyét, melynek puha vagy kevésbé puha halmazálla
potából állítólag csalhatatlanul meg tudta állapítani, hogy az imént igazat
rnondtunk-e, vagy nem.

Mlndezideig azt hittem, ez az ádáz szokás és gyakorlat amolyan újkori
felnőttek által kitalált ravaszság. Sejteni sej tettem, hogy nem anagyanyám
találta ki, mert hiszen unokanővéreimet is számtalanszor alávetették e gyer
meki rnéltóságukat mélységesen sértő tűz-, helyesebben orr-próbának; de sose
gondoltam volna, hogy az álnok fondorlat hagyományai egészen a görögökig
visszanyúlnak. Pedig erre is áll, hogy "már a régi görögök is ismerték ...,;
Theokritosz egyik versében olvasom, Kerényi Grácia fordításában: " ... téged
i dicsérlek, s nem lesz puha orrom, mint a hazugnak."

Lám, már valamikor kétezer egynéhány száz esztendővel ezelőtt sem volt
fenékig tejfel a gyerekek élete! Igaz, hogy akkor már régen elmúlt az aranykor.

(A görög varázslat.) Az antik versek tele vannak mítológikus nevekkel. De
ki tudja ma már, szakembereken kívül, az istenek és félistenek kibogoZJha
tatlanul bonyodalmas legális és illegális családfáját! Voltak fordítÓik, köztük
például Szabó Lőrinc, aJkik a lehetőség szerint igyekeztek ritleítaní ezeket az
antik neveket, istenekét is, de még inkább a személyneveket. egyszerűen ki
hagyva, vagy egy-egy "barátom"-féle szólással helyettesítve őket. Devecseri
Gábor azt mondja, hogy ez nem helyes. Bizonyosan neki van igaza.

Megvallom. bármennyire igaza van is: nem vagyok klasszika-filológus,
sem vallástörténész, sem ókori történész, s bizony előfordul, hogy e sok mi
tológiai és fél-mitológiaí név és utalás valóságos drótakadállyá sűrűsődik előt

tem. Helyesebben sűrűsödnek. Mert egyszercsak eltűnik, csodálatos varázslat
tal; és már nincs távolság: már egyidejű vagyok azzal, amit olvasok. Egy
idejű valam csodálatos, rníndig-időszerű, örökemberi időtlenségben, örökem-
beri érvényességben. Példát mondok rá. .

Van a görög irodalom kései korának egy - Theokritosznak is tulajdonított
- töredékes kis eposza az oroszlánölő Héraklészról. A hős maga beszéli el
egy ifjúnak, a híres Augeíasz király fiána:k, hogyan bánt el a nemeaí orosz
lánnal. Ez a költemény harmadik része; a második Augeiasz gulyáit, nyájait,
roppant gazdagságát ecseteli; az elsőben Héraklész megérkezik egy földmíves
hez, aki elvezeti az éppen birtokát-majorját ellenőrző Augeiászhoz (akinek is
tállóját kell majd rövidesen, második hőstettként, Háraklésznak kítakarftanía).

Nos, vezeti ~ öregember "Zeusz hős fiát", azaz Hérakiészt (ez ugyanis
annak az Alkménének a szülötte, akit Zeusz egy alkalommal férjének, Amfít
ríónnak a képében látogatott meg: íme egy sokszor földolgozott pajzán világ
irodalmi téma). Közelednek a majorhoz. A kutyák már messziről megérzik
őket; - és most következik valami "csoda": egy mai mozdulat, több mint
kétezer éve, s egy mai jelenet: mindenki átélhette, aki közeledett már alföldi
cserényhez. nyájhoz, gulyához, vagy majorhoz valakivel, akit a nekrrohanó
kutyák ismertek: őt majd leszedilk a lábáról, s amannak szinte hízelegnek köz
ben; az megriasztja őket, de közben azért büszke rá, hogy ilyen éberek és va
dak a kutyák; lehajol, mintha követ venne föl a földről, így hessenti hátrább
a dühös ebeket. Atéltük már? Héraklész is pontosan ezt élte át, Augeíász is
tállóí felé lépkedve. 1me (Kerényi Grácia fordításában):

Minden irányból rátörtek szörnyű ugatással
... Héraklészra, az agghoz azonban
farkcsóválva sírnultak, nyaldosták vad örömmel.
Mintha követ markolna a földről, rájuk ijesztett,
hogy húzódjanak el, kergette odébb a kutyákat,
nyers hangon korholta, a bősz ugatast csitította.
ám szívében örült, hogy az istállóra vigyáznak
távollétében ...

& a közös élmény, ez az időtlenül érvényes kép és mozdulat: ez a görög
varázslat. (r. gy.)
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