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A PAPI HIVATÁS AZ ÚJ RÓMAI MISEKÖNYVBEN. 1960. július 25-én
jelent meg XXIII. János pápa Rubricarum instructum kezdetű apostoli levele,
mely jelentősen változtatta és egyszerűsítette mind a római misekönyv, mínd
a római Breviárium rubríkáít. Bár a Rubrikák Új Kódexe még nem tesz róla
említést, de a fenti pápai rendelkezés alapján megjelent új római misekönyv
öt új votívmísét tartalmaz, Három közülük szabadon mondható el, amikor azt
a rubrikák megengedik. Az egyilk a papi hivatások kieszközlését, a másik a
kapott papi hivatás megőrzését, míg a harmadik a szerzeti hivatások Istentől

való kérését és megtartását tartalmazza. A két első a római misekönyvben a
következő címet viseli: ,,Missa ad vocationes ecclesiasticas petendas" és "Missa
ad vocationes ecclesíastícas servandas."

Ra már most magukat a szövegeket nézzük, azt kell mondanunk, hogy
mind a 'két rnise valószínűleg régi, mert azok szövegében nem az új zsoltár
fordítás szerepel, hanem a Vulgata régí szövege, Felépitésük azonban olyan
szépen és megragadóan foglalja össze mindazt, amit a papi hívatásban látunk
és gyakorlunk, hogy nem árt, ha kicsit elmélkedő lélekkel tanulmányozzuk át.

Míseszövegeínk magvát és központját tudvalevően az Úr Jézus üzenete,
az evangélium képezi. Az evangéliumnak rníntegy preludiUiffiát adja az azt
közvetlenül megelőző Alleluja-vers, rníg a felajánló ének (offertorium) nagyon
sokszor cselekedetté, áldozati ténnyé vagy feladattá változtatja mindazt, amit
Krisztustól üzenetként hallottunk vagy láttunk. Az áldozási ének (Communio)
pedig azt a Krisztust mutatia Ibe nekünk, aki a testté lett Ige, ,aki szívünkbe
költözik a szentáldozás áldott pillanatában. Másik, de az evangélium szöveg
csoportjánál már halványabb fényű a változó részeknek az a csoportja, amely
nek a szeritlecke a központja. A szentlecke üzenete a kezdő énekben (Introitus)
csillan fel először, rníg az összekötő énekben (Graduale) lelkünk húrjain csen
dül fel zsoltárénekké vagy más dallamma válva, 'hogy átvezessen bennünket
az evangélium csodálatos üzenetéhez. A változó részek harmadik, sokszor gon
dolatokban is különálló csoportjához tartozik a szentmise három könyörgése.
De eze1rnek a gondolatai is sokszor szervesen hozzátartoznak az egész míse
szöveg felépítéséhez.

Ha már rnost a fenti gondolatokat, malyeket Theodor Schnitzler, karunk
egyik legnevesebb liturgíkusa, a zsinati liturgikus bizottság tagjának gondo
latmenete alapján ísmertettünk, a két új votívmísére alkalmazzuk, azt látjuk,
hogy mindkét rrnseszöveg gazdag tárházát adja azoknak a gondolatoknak, me
lyeknek ki kell töltenie a papi lelket és amiért imádkoznia kell míndenkínek,
az 'oltárnál áldozatot bemutató rnísézőnek éppen úgy, mint a mísekönyvéből

imádkozó világi hívőnek: hogy szent papokat adjon az Úr egyházának.
Az első votívrnísének, amelyben a papi hivatásokért könyörgünk, evangé

liumában (Jn. 1, 35-51) azt a részt olvassuk, amely régen Szent András apostol
vigiliáján szerepelt a római rnísekönyvben, Benne öt apostol meghívását ol
vassuk. Mintha csak lelki szemeink előtt azok a fiatalok állnának, akik vala
miért megszarették az Urat és rnost elközeleg az óra, amikor a papneveldei
felvétel pillanatában először rnondhatják magukat Krisztus legkisebb aposto
lainak. Keresztelő Szent János hívja fel ebben a részben a papjelöltek figyel
mét az Úrra: Nézzétek, az Isten Báránya ! És két apostol, János és András,
nyomban követéík. Azonnal afelől érdeklődnek, hol lakik az Úr, hogy marad
hatnaik közelében és hol beszélgethetnek el vele hosszabb ideig. És "aznap nála
maradtak". Mínden papi hivatás kezdete is ez. Az Úr Jézus közelébe férkőzni

és ott, a szeminárium csendjében, nemcsak egy napig, de hosszú éveken át
Krisztus mellett maradni. Az egyház, a mí Keresztelő Jánosunk színte elénk
tárja ma is Úr Jézust: Ime, az Isten Báránya - és míndazoknak, akik követni
szeretnék, csak egy óhaj lehet a lelkük mélyén: az Úr Jézus után menní és
társaságában maradna.

Az Alleluja-vers valóban prológusa ennek a szép evangéliumi résznek
(Zst. 83, 5). Mert az evangéliumban a Krísztus után érdeklődő apostolokat lát-
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juk, itt meg a zsoltár éneke már rávezet minket a Krísztus-barátságnak nagy
örömére: Boldogok, Umm, kik házadban élnek, és mindörökké tégedet di
csérnek. A felajánlási ének (Zst. 15, 5) már ott látja a fiatal levitákat a haj
korona-rend első, megílletődött percében, amikor azok, akik Krtsztussal ma
radnak, meghozzák az első látható áldozatot: a világról való lemondás [eléül
megnyíratják a püspökikelhajukat, nniközben ,igy imádkoznak: Az Úr én örök
ségem és kelyhem-osztályrésze és tenálad van sorsjuttatta részem. Az áldozási
énekben (Zst. 65, 16) pedig már nem csak látni akarjuk, hogy hol van Krisztus,
hanem hallani, sőt hirdetni mindenkinek az osztatlan öröm hangján: Jertek,
ti istenfélők, halljátok, elbeszélem, iII1Íly nagy dolgokat tett ő vélem! Dehát
ez is az igazság. Aki követi Krisztust, az a szeritáldozásban valóban látja an
nak édességet és örömét, amit a Krasztus-szolgálat jelent: nemcsak kapom az
oltáriszentségben Isten kegyelmét, hanem azonnal hirdetem is; hirdetni is aka
rom míndazt, amit majd rámbíz a jó Pásztor.

A szentleckében míntha a legelső kispapok egyikét látnánk, a szentély
szolgálatában rnüködö fiatal Sámuelt ~1 Kir. 3, 1-10). Háromszor, sőt négy
szer hívja álmában Sámuelt az Úr, de csalk Hélinek a felvilágosítására veszi
észre, nem ember, hanem maga az Isten szólt hozzá. Hány fiatal lélek ugyan
így van. 'Látja a különleges utat, rnelyet emberi módon nem tud megmagya
rázni. Látja talán szüleí jó példáját, talán egy krísztusí lelkületű leLkipásztor
működését, de még rnindig nem érzi, hogy maga az lsten öt is hivná. És ak
kor egyszerre, talán egy rendkívüli esemény, talán valami boldogság vagy csa
lódás kiváltja belőle a fiatal Sámuel esdeklő szavát: Szól], Uram, hallja a te
szolgád ! Attól kezdve azután hűségesen, Sámuelként akar dolgozni, tanulni,
imádkozni az Úr szentélyében.

A kezdő ének is a Szent András-vigilia ősi rniséjéből van és keretverse
(Mt. 4, 18 sk) rnintha az evangéliumra és az apostolok meghívására célozna.
De, ha a zsoltárt nézzük, amelyet most már akár végig is lehet a szentmísében
énekelni vagy recitálni, akkor mégis talán a szeritlecke gondolatanenetéhez
illik A 18. zsoltár ui. a természetben és a kinyilatkoztatásban megnyilvánuló
isteni dicsőségről énekel. Ha pedig az ószövetségi törvényben szólt Isten a vá
lasztott népéhez, rnennydvel inkább szól ma választottjaihoz, papnövendékei
hez és papjaihoz, hogy a kegyelem és a szeretet törvényével úgy hívjálk fel
híveik figyeimét Isten szavára, hogy azok is szívesen hallják az Úr szavát. Az
összekötő ének pedig szinte a szentleckebeli Sámuel ajkára adja a zsoltáros
szavait (Zst. 26, 4): Egyért könyörgök én az Úrnak, csak egyet kérek, 'hogy
Iakhassam az Úrnak hajlékában, amíg csak élek. Hogy élvezhessem az Úr
kedvességét s láthassam az ő templomát... A papi hivatásra készülő ifjúban
is így kell égnie és élnie a tudatnak: bensőséges kapcsolatot kell kialakítanom
az isteni Mesterrel, ha jó papja akarok lenni. Ezt pedig 'csak az "Úr hajléká
ban", a szentmisében, elmélkedésben és imádságban tudom igazán meg
találni.

Végül il három könyörgés. Az elsőben arra kérjük az Urat, hogy rnunká
sokat küldjön aratásába. Mert ezáltal tartják meg Isten parancsait és rnu
tatják be rnindenütt a szentrniseáldozatot. A Secreta viszont azt mondja, hogy
a szentmise legyen az az életet adó szentség, rnelyet sokan mutassanak majd
be. A Postcommunio pedig azért könyörög, hogy a mennyei eledellel papjait
számban és szeretetben növelje a rníndenható Isten. ,Igy a szentmíse hármas
könyörgése lényegében sok-sok áldozatbemutató papot kér az Istentől.

Most pedig nézzük a másik votlivmise szövegét, mely a papi hivatások meg
őrzését kéri az irgalmas szívű Mestertől. Itt is az evangélium a középpont (Jn.
15, 1-9): Én vagyok a szölőtő! Mintha csak a Hetvenedvasárnap isteni szőlős

gazdája szólna most már a hűséges munkásaíhoz: Tiszták vagytok... marad
jatok bennern ... nélkülem semmit sem tehettek ... maradjatok meg szerete
temben! Mennyi-mennyi szép és komoly gondolat az· éveken át az Úr sző

[őjében dolgozó lelkipásztornak az, hogy isteni szőlősgazdánk állandóan figyel
meztet és szeretettel óv bennünket a kisiklástól, a bűntől. De vigasztaló tu
dat is, hogy bukásaínk, bűneink ellenére lis így szól hozzánk: Maradjatok meg.
szeretetemben !
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Az Alleluja-vers itt is bevezető a fenti szép Krísztus-üzenethez: Én, mint
zöldelő olajfa az IstenhajlékáJban, bízom örökre Isten irgalmában (Zst. 51, 10).
Mert az ószövetség az olajfárban látta ugyanazt a termékeny szépséget, melyet
Krisztus a szőlö és a szőlővessző hasonlatáról mondott, Mintha úgy akarna az
evangélium felolvasásra serkenteni, hogy állandó jófeltételként szabjuk magunk
elé a hűséges papi életet, a méltó szentmisét és igehirdetést, papi életünknek
ezt a hármas, elmaradhatatlan rnegszentelőjét. A felajánlási ének (Zst. 91, 2)
tulajdonképpen az egész zsoltár helyett áll. A 91. zsoltár pedig tudvalévően az
isteni hatalom dicséretét zengi. Ezt pedig csak akkor morrdhatjuk igazán igaz
ságosnak, hitből fakadónak, ha nem szakadok el a szőlőtőtől és Isten hatalmát
hirdetem a jók és a bűnösök felett. Az áldozási-ének visszatér az utolsó va
csora termébe. Az evangélium Jézus búcsúbeszédéből való, ez a vers pedig
(Jn. 17, 11 és 17) a főpapi imából. Mintha valóban a Szentléleken keresztül
maga Krisztus imádkozna bennünk (a szőlőtő ereje a vesszőkben), hogy a
papság rendjében lévők eggyek legyenek Krisztussal és igazságban legyenek
szeritekké.

A szeritleckében (1 Jn. 2, 14-17) ismét a szeretett tanítványtól halljuk Is
ten üzenetét: Él bennetek Isten tanítása ... ne szeressétek a világot ... meg kell
tenni Isten akaratát! Ahány ige, annyi parancs az élettel küzdő papi lélek
számára. Ahány szó, annyi óvás, hogy vigyázzunk és kerüljük a bűnt, mely
leginkább semmisiti meg a papi lélekben Krísztus közelségének tudatát. Erről

szól az Introitus is, amely a 'szeptemberi kántorbőjtpénteki rniséjéből való.
Az Urat kell állandóan keresnünk, tanulmányoznunk, papé szívünkkel Istent
áldanunk, hogy János evangélista szentleckebeli szavait valóraválthassuk: Is
tent szeressük hivatásunk minden boldogságával. Még egyszer rátér a szerit
lecke tanítására az összekötőének, a Graduale. A 72. zsoltár 24. és 1. verse
ugyanis annak a megvallása. hogy az ·élet küzdelmeiben csak úgy tudtunk hű

ségesek maradni, csak úgy tudtunk Istenünkhöz visszatérni és elhagyni a világ
hármas kívánságát, ha Isten maga fogja kezünket, ha ő ad papjának mindig
tanácsot és az örök dicsőséget, mint egykor Hénoknak és Illésnek (1 Móz. 5,
24; 4 Kir. 2, 11), nekünk is megadja.

A három könyörgés közül az első a papok számára a jámborság és az
erő ajándékát kéri, hogyméltón szelgáljunk az oltárnál és készségesen hir
dessük az Isten igéjét. A második a szeretetben való állandó megmaradást, az
áldozás utáni könyörgés pedig a Megváltönk mérhetetlen szeretetének tiszta
szelgálatát akarja 'kiesdeni. Tehát az isteni és a sarkalatos erények teszik a
papot az Ujszövetség méltó szelgájává.

Befejezésül próbáljukcsak litániaszerűen összefoglalni a két míseszöveg
jelzőit a papi hivatásról. Meg fogjuk látni: színte a papi hivatás teológiáját
kapjuk ezekből a jelzők-ből: Isten Bárányának szolgálata, Jézus követése, Jé
zus rnellett maradás szépsége, Jézussal való találkozás feledhetetlensége, Krísz
tus-barátság öröme, örökségem és osztályrészem, Isten tetteinek hirdetése, Is
ten szavának meghallgatása, Isten kinyilatkoztatásának tanítása, Isten törvé
nyének szolgálata, bensőséges kapcsolat az Úrral, a szentségek méltó bemu
tatása; Krisztusbam való gyökerezés, Krisztussal való munkálkodás, Jézus sze
retetének szolgálata, virágzó papi lelkület, hitből fakad6 élet, eggyé válni
Krisztussal és a paptestvérekkel, Isten tanítása szerínt élni, megtenni Isten
akaratát, az Úr tanításának keresése, dsteni gondviselésben való komoly hít,
a feltámadásban való reménység, jámborság és erősség szellemében élni, sze
retettel Istent szolgální ... (Kormos Ottó)

VÉGY KARODRA 100. Különleges élet nem mindennapi költői szublirná
lódásatárul elénk a Sinka István élete rnűvét nyújtó válogatott verseskönyvben.

Különös élet ... Alig látszik ki a földből, s gyalogol Pankotára, hogy Titi
Pál úr kis szolgája legyen. Hiába sirdogál, hiába hiszi, hogy még az ég is őt

szánja, "még a szembe jövő utasok se vették észre, hogy rnegy egy kis bocs
kornyövő... szolgálrn idegen rétre". És ez a szolgálat: "Gazd.ám megvert. ha
sam korgott. feküdtem kinn a kaszál6n, s hagytam, hogy sok kék pillan-gó
kalapom szélére szálljon". (Gyermekkorom.) S arníkor a gyermekből felnőtt

lett, folytatódott e rideg élet. A megaláztatá önmaga kínálás az emberpíacon.
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A cseléd és sommás sors keresztje. És itt álljunk meg egy percre, mert ha
dokumentum kell, itt van 'belőle bőven. Szeretném, ha mínden fiatal elolvasna
a "Ha kell, százan aláírjuk" círnű verset. Ide idézem:

Az én hátam már nagyon nyütt.
De a kasznárt majd egy napon
kövér kulcsárával együtt
úgyis a törvényre adom.
S ha kell, százan aládrjuk:
sok, ami sok. Már nem bírjuk.

Hát ennyi telik ki tőlük a kaszríárral szemben, aki veri az öreg cselédet, s
még a sírhelyet is sajnálja tőlük.

És ami legelviselhetetlenebb, ebbe a sorsba bele van kötözve, úgy fogják
az indák, hogy innen nem lehet menekülní, e1bbe csak belepusztulni lehet.
Ahogyan meghalt rongyos kis Péteres Aron és sokan, akik. hogy is tudtak
volna megnönt frösnek, lehulltak :hát szalmacsősznek vagy másnak, mert hősi

.szándékuk ha volt is, elporlont a tehetetlenségben.
De ha a 'költő nem is tudja harcba vinni némán tllrő seregét, legalább

megszépítí őket és megszépítí halálukat, 'Mert minden szegényember sorsa
az övé és sorsukat annál könnyebben viseli és tudatosabban képviseli, mert
nagyon szereti őket. Minden elesett hősének sorsában benne van, örömeik is,
de főként szenvedéseik az övé. Nemcsak szüleíé, más elődeié. akiket, ha már
oly kicsiny sorsúak voltak, gyermeki vággyal emel egészen a mitológíákig,
hanem tmindenkié, íme a két öregé is, akik másnak mit sem jelentenek, de
neki "mikor leülnek vacsorázni : színte már, színte angyalok, oly közel: az
égboltozat".

Kicsi sorsok, egyéni tragédiák. De van Sinkának ereje egy egésszé látni
mindezeket. ·És ha elszomorkodtunk egyenként ezeken, földbe gyökerezik a lá
bunk a ,,;Krónika" nagy freSlkója előtt, amely az egészet foglalja egybe, egy
képben örökítve meg a Dózsa bukását gyászolókban annyi történelmi bukás
paraszti elesettjeit. '

Egyik szép versében (Hullott épp a nyárfák) fizikai betegségéből lába
-dozva írja: ,,De, amit eddig ittam, csak áltatgató cseppek: sebem s múltam
.gyógyíthatatlan." Fizíkaí állapotáról mondva sincs, merjük remélni, ígaza,
de ami a bánatok gyökerét, a szegénység, elnyomottság testén esett sebeit il
leti, itt gyógyulásról ad számot. Mert hát egy gyógyíthatatlan 'beteg így nem
.rendelkezík:

Juhászok, csak kövér bárányt.
Olyan kell e nagy vacsorán.
A szabadság már nem ábránd.
Jaj, mért is kell mennem korán! (Vacsora szabadság-estén)

Nem, innen llTI06t már keserves elmenni. Nézd csak, rní lett abból aszikből,

ahol még a sovány és szemérmes nyírfák sem vetköztek. bodza sem termett,
ahol a vető ember sokszor még a magot sem kapta vissza, bezárta a szik cse
repe, s nem kellett kiakasztani gazdája ingét varjúíjesztőnek, hisz nem volt,
mire vigyázzon.

Mert a rét is, a táj is más:
ezerhangú nagy csobbanás.
Nem árva már, mint azelőtt.

Rizsföld most, s tíz boldog ember
öntözi ott a Tizsmez6t. (LMegújult a Cseri-alja.)

A szolgaságot sem látta elvontan, érezte a maga húsával, fájlalta kivetett
társai sorsában. S a szabadság épp oly konkrét, épp oly megfogaató, emberek
sorsában tapintható. Nézzük csak a hét volt 'cseléd színte bukolikusan idilli
képét! Halásmak ők .boldogan, hisz :ki sarkukba lépne, nincs már zsandár.



C~illag villog és szabadság.
Nevet a volt-szolga csapat.
Hasuk aljáig ér a víz.
S markukban az első halak
ragyognak, mint Isten pénze. (Boldog patak.)

A falusi gyermeknek valamikor a mese jelentett egyetlen örömet, egyet
len borzongást: ez jelentette a költészetet. És miről is szélhattak volna ezek a
mesék: azokról, akik talán valóban is, de a riép fantáziájában mindenképpen
az elviselhetetlenül míndennapí robot, az örökös kényszerű meghunyászkodás
ellen való tiltakozás szimbólumai voltak, a betyárokról ; s azokról a szomorú
eseményekről, amelyek évtizedekig élnek az emlékezetben, még tovább a me
sékben.

S hogy ez utóbbiakkal kezdjük: szólnak tehát Sinka balladáí is két öreg
asszonyról, akrk most együtt gyászolják. két szerelmetes gyermeküket, akik
nek meg kellett halndok, mert egyik gazdag volt, a másik szegény. Bondár
Mártáról, aki megesettségében a Körözsnek ment, Három halott leső és így
pusztuló öregasszonyról, akik körül ott nyüzsög míndama szörnyűség, ami
csak a költő gyermekkorának Iídérees estéin rnesélők ajkáról lelkébe ivódott.

De még inkább szólnak e balladák Tatár Imréról ("erdők hirdettélc a
hírét. Híres erdők ... s híres megvék izenték, hogy Iejit vegyék"); Dancs Pál
ról ("A világhoz való jussát védte, azért fogott puskát"); Bozsár Andrásról,
aki "ha szabadságharc lett volna, szabadsághőskint halt volna", de bitangul
elpusztult aparlagon; Tálas Gergélyről, erdők, nádasok legényéről. akit vé
gül is hugaí csaltak tőrbe,

Nem kétséges, hogy témaválasztásban, az egyes szomorú események sé
maszerű elmondásában ("virág nő a sírjukon''), a stílus igénytelenségében e
műfajban észlelhetők leginkább Sinka költészetének korlátai, de az sem két
séges, hogy e sokszor dilettáns kézre került műfajban nála legtöbbször az igaz
népi balladákhangját halljuk, és itt is találkozunk remekléssel. Amilyen pél
dául a "Véres Párcíurn". Csodálatos ballada ez Jaraba Pistáról, a szegény em
berből lett betyárról. a betyárból lett szabadsághősről, aki negyvened magával,
hasonló csodálatos legényekkel megtette mindazt a hősiességet, amit meg is
tettek hajdan való végvári vitézek. S a nép e hőseinek tetteit virágos szőttes

be szőtte az emlékezés, amely a maga nyomorult elesettségéből ezzel az emlé
kező vággyal keresett kiutat. Igy hallotta-e ezt a költő, vagy részenként rakó
dott egy-egy elbeszélés nyomán lelkébe az.ösazkép, amelyre aztán iráöntötte a
maga költőíségét: ebben minden benne van, ami a mi balladai világunk eleme.

sinka verseinek' olvasása közben önkéntelenül is felvetődik egy kérdés:
Petőfihez való viszonya. Itt van például a "Rossz szekéren hazafelé" című

életkép. Itt is szekér ballag az úton, mint Petőfi emlékezetes szép versében,
de nem négy címeres ökör van elébe fogva, csupán két kis tehén. S a szeké
ren ülnek: ó, nem a társaság <úrd tagjai, hanem az estig munkában törődött
család. .

Almosak is, éhesek is,
s csendes hangon mesélnek is
kórótűzről, rőzselángról,

s pirosra sült szalonnáról.

Oket is beburkolja az este, a csillagok is csillognak, de rníg Petőfi szekere
édes-bús szerelmi románc felhőjébe burkolódzik, itt "négy kerék fut rídogál
va s hangja rászáll a világra".

Látszatra csak két vers kétféle levegője, de sokat elmond a Ikét költő

költészetének viszonyáról. Sinka, mínt majdnem mindenki vele induló, Ady
varázslatában indult el, s később is áthallatszík versein Ady hangja, különö
sen akkor, ha a költő a maga sorsáról szól. De a jobbágyok, az Alföld gyer
meke meg lehet-e a Petőfi szívével való érzés, az ő szemével való látás nél
kül? Amíkor mí, egyszerű halandók sem vagyunk meg. És mi kerülhetett
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volna a kalendáríumon (kívül a betűfaló kis bojtár kezébe, ha nem "a nép,
költőjének" valamelyik elnyűtt, vásári kiadványa? De két sors és nemcsak
időbelileg meröben más világ, Petőfi rideg városi hónapos szobából, meg
szépítő messzeségből, álmodozó haza kívánságával, vagy az otthon vakációzó
ünnepélyességével nézi a téli-nyári pusztát, gyermekei vágyainak honát. Sinka
is elment hazulról, anyja kötőjébe fogódzkodva, szbpogva, hanem csupán szol
gálni idegen rétre, És itt nem talált könyveket, tudományt," de talált rossz
szűrű, nagyhajú. szótlan juhászokat; majd később podáról portára munkáért
szégyenkező sommásokat; vándorszekéren ülő cselédeket ("amarra szebb az
élet, és több kenyér lesz és jobb ház és zár az ablakon"); "megcsalt hatodo
sokat, korpából feleseket s búzaból tízennégyedeseket" ; saját faja farkas béres
gazdákat és .botsuhogtató ispánokat Az Alföldet és az alföldi embereket Pe
tőfi szebbnek festi, de Sinka közelebbről látja és a velejéig fedezi föl.

Sík a puszta, se halma, se erdeje, s a templomtorony is messziről ha
látszik, S a puszták népe úgy eltörődík munkájában, a jószág pedig vasárnapi
szabadnapot sem engedélyez, Bizony, messze a templom, térbelileg is, lelkileg
is, De közel az égbolt, és Isten kiterített keszkenője, ez a szép alföldi tálj,
Legalább is néha nem lehet fölfelé nem tekinteni. Különösen akkor, ha valakí
úgy szeretne lebéklyózottságából a csillagokba menekülní. Ahogy az "Isten
őszi csillaga" című versben a költő magáról rnondja:

Meztelen lelkét emeld fel,
ahol a szél sose zajong,
a tejútra ... én Istenem,
lenne egy őszi csHlagod !
Az egykori .juhászlegényt,
ott aztán öleld meg szegényt!

Ugyanez a báj a Dudoló rnosónő panaszaiban ("Majd ha aláterítenek. alá a
falombnak, mosom ingét Mária nagy királyasszonynak") s az Éjjeli kiáltóban
("Tanítanék lenni, lelkünk után menni, s ujjunkat Jézus úr öt sebébe tenni,")
Mindez talán nem sok egy élet mun'kásságát reprezentáló kötetben, de olyan
őszinte, mint maga a költő élete.

Végy karodra idő: ez a kötet címe, ez a költő óhaja. Verseinek hatásától
meg nem szabadulva, meggyőződéssel mondhatjuk: nem hiú óhaj ez,

(Pénzes B:Llduin)

AZ OLVASO NAPLOJA A borítólap ismertetőjéből rnegtudjuk, hogy
Csurka István huszonkilenc éves, mostani, második novellás-kötete* "hat év
válogatott termését gyűjti egybe", és a nagyközönség talán elsősorban nem is
könyveiből ismeri, "hanem a filmvászonról", rnert "aránylag gazdag filmírói
múlt áll rnögötte, sőt, néhány jelentősebb siker is",

Aki a Százötös mellék: elbeszéléseit olvassa, elsősorban azt állapíthatja
meg, mégpedig örömmel, hogy Csurka Istvánnak, a novell.istának nem ártott
az "aránylag gazdag fílmíróí múlt", sőt a siker sem: amikor elbeszélést ír,
nem filmben gondolkodik, nem film-hatásokkal dolgozik, nem a kamera sze
mével lát; epikusarr lát és epilcábarr-gondolkodik, illetve, pontosabban. riovel
lában. Altalában nem a könnyebb - esetleg látványosabb, de felemás, és nem
igaz - megoldásokat választja.

írni is jól ír, jobbára fegyelmezetten. tárgyszerűen, fölösleges ékítményele
nélkül; talán csak egyszer-kétszer enged a szepen-írás stilisztikai kísértésének;
talán csak egyszer-kétszer fordul elő, hogy az olvasó inkább tompítaná. szür
kítené egy-egy mondatát, rnert hiszen prózában, epikában - legalábbis ami
ízlésünk szerínt - nem az a szép, ami "s:zJép", hanem az, ami pontos, és igaz.

Csurka István írásmódja majdnem míndíg pontos és igaz. Legföljebb azt
szeretnénk: bár lenne mélyebben igaz. Mert ami a dolgok rögzítését álletí r

• Százöt'ös mellék. Szépírodalrnl Könyvkiadó, 1964,
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abban úgyszólván "kész", legföljebb arról lehet szó, hogy találn- néhol elkelne
egy kis tömörítés ~bár általában nem terjengős), s néhol a szavak takaréko
sabb és szdgorúbb adagolása talán javára válnék az ábrázolás plasztícitásának.
Igy érzem a címadó elbeszélésben, melyben míntha több volna a szó, a jól
folyó dialógus, mint a feszültség; illetve a feszültséget, amiről szó van, nem
érezzük eléggé: az író talán egy kicsit szétbeszélí, illetve szétbeszéltetí alak
jaival; s ő maga is emlegeti, alakjaival is említteti, de nem szuggerálja kel
lőleg. "Tartalma" van az elbeszélésnek, légköre azonban kevésbé.

Ha már pontosságról. igazságról esik szó: itt lehet előhozni a kötetnek azo
kat a darabjait, melyeket az ismertető "játékosan groteszk elbeszéléseknek"
nevez. Szeretném eleve elhárítani magamról a gyanút: semmi kifogásom nincs
az ellen, ha valaki "játékosan groteszk" elbeszéléseket ír: ellenkezőleg. Ezek
kel azonban nem tudok rnít kezdeni ; az az érzésem, hogy Csurka Istvánnak
nagyon is megfelel bizonyos fajta groteszkség, játékosság iS,bizonyos fajta;
ez a "játékos groteszkség" azonban sehogy sem illik hozzá, valahogy olyan
rajta, mint a másra-szabott, készenvett ruha: emitt szűk, amott lötyög. Játé
kos, nem játékos, mindegy: - ennek a "groteszkségnek" - nevezzük proto
típusáról kafkainak - bizonyos önmagában valóság a lényege: hogy "van",
és nem magyarázom; szímbólurn esetleg, de nem egyetlen értelmet példáz, ha
nem sokértelmű, és az író semmiféle kulcsot nem ad a megfejtéséhez; éppen
ez a "titka" hatásának is: nem lehet megfejteni, mínt egy rejtvényt, és félre
tolni; van, rnínt egy tárgy, egy világ, egy tény - alkár ·magára A kastélyra
gondolok, akár egy olyan "post-kafkai" műre, kitűnő rnűre, amilyen Buzzati
Tatárpusztája. S még valami: az irrealitásban való félelmesen pontos reali
tás az, ami valósággal a lidércnyomás erejével hat az ilyesfajta művekben,

Nos, ha elolvasom a Lakók és rlpacsok círnű elbeszélést Csurka István
kötetében, lidércnyomás helyett inkább némi bosszankodást érzék, rníntha az
író - elnézést a kifejezésért - "palira akarna venni"; feszengő, visszás ér
zésem támad, ez azonban nem az ebbeszélés szuggesztiójából, .hanem az írói
szándék felől való kínos tanácstalanságomból ered. Mi ez, és mire jó ez, és
mit akar ez? Ez a szímbolíka olyan, mínt a néma gyerek, akinek az anyja se
érti a szavát; tátogatja a száját, rnondamá, mondaná már a mondandóját, de
mégse rnondja, csak dadog. Egyáltalán, ő maga vajon tudja, mit akar mon
dam? Alig hinném, hogy pontosan tudná; se "látomása" nincs, se tisztázott
,.gondolata"; egy Iátomás-embriót meg egy gondolat-embriót párosít; persze,
hogy nem jöhet ki belőle életképes dolog.

Viszont az író mégiscsak jó író, ha ezúttal téved is; még tévedésében sem
lesz esetlen. A Lakók és ripacsok betejezése (hogy a házaspár mégis végighall
gatja a falon át a "tragédiát") pompás; az író egy telitalálattal már-már visz
szavásárolja a - sajnos - visszavásárolhátatlant. Valahogy az arányokkal. a
keveressel van itt baj; rníndjárt jobb lenne, ha a ripacs-főnök "erkölcsi pré
dikáció" helyett valami másról beszélne, az időjárásról akár, vagy a csilla
gokról. Az, hogy a "lakók" életszemlélete "odu-filozófia": ez olyasmi, olyan
"igazság", aminek az egészből kellene kiderülnie, szuggesztíve, és minden
képpen anélkül, hogy kimondanák, akár az író, akár, ami még rosszabb, az
író "szócsöve". Igy viszont az egész vállalkozás valahogy ilyesféle: az író nagy
fáradsággal, jobb sorsra rnéltó készséggel fölfúj egy léggömböt, az:tán ahe
lyett, hogy elvágná a köteleit és fölbocsájtaná, szánni a maga autonóm pályá
ján - erőteljesen kipukkasztja.

Persze kérdés, egyáltalán fölszállna-e a léggömb. Hogy míkor száll föl?
Hogy mi a föltétele annak, hogy fölszálljon? Valószínűleg azon múlik, mivel
van fölfújva, miféle gázzal. Az írónak nyilván hinnie kell abban, amit csinál:
a szímbolurnában, vagy inkább mítoszában, a "kastélyban" vagy a Tatár
puszta "erődjében"; egy nagyon erősen átélt életérzést kell rníntegy autonóm
létté,világgá, ha tetszik, képpé, jelképpé szülníe -realitássá az irreálist.
Hinnie kell az irrealitás végső realitásában. (Ami persze mélyebb kapcsolat és
dialektika, semhogy elsőfokú egyenletként meg lehetne oldani; az egyetlen
pohvalens. sokértelmű, és ha egyáltalán van, akkor egyszerre több megol
dása is van.) De hisz a maga irrealitásának abszolút, és autonóm realitásában
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Csurka István? Kétlem. A másik "játékOlSan groteszk" elbeszélésre, A csil
lárra hivatkozom érvül és példának. Dara Gábor, a Főszefu kocsísa ébredése
kor megpillantja "a csíllárt", ráeszmél rendezett élete tovább-éíhetetlensé
gére ; szétverí a lakást, mindenestül, ezzel vívja ki "szabadságát", az új lehe
tőséget a tovább-élésre. Rendben van, elfogadom a tételt; láttunk már ilyes
mit bőven az új irodalomban. Itt is a hogyannal van a baj. Dara Gábor olyan
tudatosan dolgozik, rnintha az író előzőleg ti1Jkon közölte volna vele példázatcs
szándékát. Dara Gábor megkapta az írótól a megbízatást, és lelkiismeretesen
végre is hajtja. Ha magától csinálna, elhdnnérn; ha nem látnám homlokán a
gondterhelt 'ráncokat, rnelyek azt az Igyekvéset jelzik, hogy a kitervelt írói
szándéknak minél jobban megfeleljen; ha nem gyanítanám. hogy miközben a
bútorokat pusztítja, már az "e"t1kölcsi" konklúziót fogalmazza magában - ei
hinném. Igy nem hiszem; azt sem hiszem, 'hogy az író hiszi. Dara Gábor is
csak csinálja, és az író is csak csinálja. Ehhez a Dara Gáborhoz neki belül,
egzisztenciálisan nem sok köze van; ezzel ő nem függ egy köldökzsinóron; ez
a Dara nem az ő életérzéséből született hússá-vérré: ez a Dara Gábor csak
"meg van csinálva", annak rendje és módja szerínt, megbízható receptek sze
rínt, elmésen összegyúrva, hogy a végén, a szabadság elnyerésének kissé mes
terkélten és szájbarágóan patetikus pillanatában szétessék, azzá, ami: egy
marék papírmasévá.

Míről van szó a novellában. illetve miről kellene szónak lennie? Egy fé
lelmetes problémáról, az élet élhetőségének és élhetetlenségének kérdéséről.

Akár egy zseni a hós,akár egy Főszefu kocsis: velőkig ható probléma; azt
hiszem, minél kevésbé zseni és minél inkább Fószefu kocsis, annál inkább
velőíg, csontokig, létünk gyökeréig hat. Ha van lidércnyomás: hát ez az; en
nek lidércnyomásnak kell 'lennie. Kellene lennie. A csillárban azonban nincs
lidércnyomás, itt nem keráng magasfeszültségű áram, itt nem érezzi.i:k a nagy
egzisztenciális problémák szorongását, Elegáns, rutínos, és üres írás. Nyilván
kiderül belőle, hogy a probléma az írónak nem problémája, legföljebb annyi
ban, rnínt egy megírandó dolgozat. Megcsinálja, de nem "hisz" benne. Annak,
amit csinált, nincs töltése.

Hogy a Nyílt törés, melyet az ismertető e nemben harmadikul említ, szin
tén ilyen "játékosan groteszk" novella volna, az iránt erős kétségeírn vannak.
Én ezt már inkább az előbb említett 'két elbeszéléssel szemben hoznám föl
példának arra, hogyan lép egy lépéssel 'közelebb az íro (vagy novelláit ol
vasva az olvasó) a "tűzhöz", rnint abban a bizonyos gyerekjátéloban ; - hi
deg! hideg! mondanárn az előbbiekre. de erre a harmadikra már azt mon
danám: langyos. Itt már mintha közelednénk Csurka Istvánnal, és számára a
"dolog lényegéhez". Egy fiatalemberről van szó, félbemaradt fratalemberről,

aki nem tud míhez kezdeni saját magával, aki önmaga számára a legkíno
sabban unalmas társaság, aki önmagában voltaképpen nincs is, az üressége
tartja fönn, a semleges üressége, s ez az üresség egy adott órában annyira
megsűrűsödík, hogy agyonnyomja. Egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla,
hogy a "megoldás" - beteszi a lábát a liftaknába és eltöreti a lefelé jövő

lífttel - valóban az összes lehetségesek közt a legszerencsésebb, és nem mes
terkeltebb-e egy árnyalattal a kelleténél; de ezt rnost hagyj'uJk. Maga a figura
az érdekes; az a fajta fiatalember ez, akit A kibelezett című elbeszélés szí
nésznője szerez meg kurta szórakozásul, ő is unalma csillapítására, sakiről

aztán megállapíthatja, hogy "nincs bele, nem tudom kibelezni". A Nyilt törés
fiatalemberének, és a kötet 'legtöbb ilyen fiatalember-alakjának "nincs bele",
ndncs intellektusa, nincs lelke, lelkiélete; csak mazna sívárságuk van, homok
a belsejükben, meg hamu; se eszményük, se céljuk, egyszeruen csak vannak,
és ember számára alighanem ez a Iegsívárabb állapot: egyszerűen csak lenni.
Lenni, és nem tudni, rniért van.

Legföljebb a lóversenyért: a kötet egyik legjobb darabja erről a belső

semmit leplező pót-valarniről, lényegében pot-semmiről szól, Egy fogadó lelki
világa a címe (akad benne egy-két mándy-ivános stílus-ötlet, de azért nem
üt ki idegenül belőle). Ez a Ióversenyező Bakúcz is ilyen ember; "az is eszébe
jutott, hogy ha hazamegy este, egyedül lesz; és akkor mít csinál?" -ön-
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magával egyedül, négyszemközt: ez annyi, mint meghatványozni a semmit,
ami a legfölsőbb hatványon is csak semmi; számára a magány egyetlen "jó,
természetes" formája a hajnali csatangolás az üres, néma városban, semmi a
semmiben, "számtalan hesszal önmaga után". Valahol itt lehet Csurka István
világában a "tűz": ez a sivár elmagányosodás. Erről szél lényegében az Egy
fogadó lelkivilága, erről a Nyílt törés, erről A kibelezett, erről, más változat
ban, a Százötös mellék is, s erről a kötetnek alighanem legérettebb, legtömö
rebbre formált elbeszélése, Az uszálykormányos; a tohonya fiatalember, aki
semmittevését potcselekedetekkel kompenzálja (ritka remek ábrázolása a tí
pusnak), a szereplési vágy rövídzárlatos paroxízmusaíval, a "jópofáskodás"
én-pótlékaival, s aztán a típusra jellemző letöréssel, elszürküléssel {még az
alak, a típus piklI1ikus alkata is milyen hiteles!): "Idővel aztán sikerült elhe
lyezkedníe a folyamhajózási vállalatnál. Uszálykormányos lett, belőle. Nap
hosszat elüldögélt a sóderral teli uszály végében, és míközben a nap sütötte
alaposan megcsappant hasát, ő a hóna alá szorítva a kormánylapát nyelét csak

. arra ügyelt, hogy az uszály míndig a vezérhajó csapásában haladjon. Nosz
talgíák ? ,Érreki vágyak? Zűrzavarok ? Nagyokat sereintett a folyamba. Meg
voltak vele elégedve a váflalatnál." - Se magyarázat, se példálódzás, se szírn
bólum, magyarázattal megtoldva; csak ábrázolás, rnínden Izében hitelesen, és
a mondandó "értelmének" pusztán csak írói rnódon, tehát a legigazabban való
közlése, ebben a végső, idézett kdtekírrtésben, a tömörségében. odacsapottsá
gában - rninden magyarázatnál többet mondva ezzel a hangszereléssel, és
ezzel a "vágással": íróí eszközökkel szuggerálva a Ietörést, sivárságot, sem
mit, s ami több, nyomasztóbb: a beletörődést. elhelyezkedést, jóleső otthonos
ságot a semmiben.

Csak megemlítem a kötet két szellemes, rnulatságos, szatirikus-groteszk
írását, A rádiótól vagyunk, meg a Miért rosszak a magyar filmek címűt; azt
is csak megemlítem, hogy a kötetzáró Hármas' egységet kicsit zavarosnak,
tisztázatlan vonalúnak érzem, s talán a kelleténél 'érzelmesebbnek is; annál
jobbnak viszont a Minden perc csoda címűt, malynek hőse ismét egy válto
zata a CsuI11m István már ismert "tohonya" típusának, de más társadalmi
fekvésben, és valami, Csurkanál egyelőre elég ritka, leplezett emberi me
legséggel.

Jó író, mondtam; és csak azt szeretnénk, Iha egy kicsit mélyebben lenne
igaz. Mélyebben: mélyebbre hatolva az emberben, az emberiben. A felszín
alá; oda, ahol a dolgok már fájnak is. A viszonylatok igazi rnélyéig; ahol a
semminek is sebző éle van, és a sívárság is horzsol és vért fakaszt. Szokvá
nyos fordulattal azt mondhatnárn: tehetsége kötelezi rá. Több: az eredmé
nyei is.

* * *
Szabó Ede nagyon jól ismeri a német irodalmat, és kiválóan Hölderlint;

hiszen fordította is, Hüperiónját, leveleit; s egy író alapos ismeretébe semmi
sem vezet be annyira, rnint a vele együtt-lélegzés, tollának vele együtt fo
gása, vagy másként: az a "lassított olvasás", aminek Németh Lász1~ nevem
nemcsak találóan és szel'1emesen, de a személyes tapasztalat hitelével is a
fordítást. Szabó Ede tehát igazán hivatott volt Dá, hogy pályaképet. tanul
mányil; írjon Hölderlinről* - hiszen tudjuk: esszéírónak is jó, nemcsak íro
dalomtörténésznek. A pályakép hiteles, meggyőző; az elemzések a költővel

való hosszas foglalkozás eredményei; nemcsak tudásanyagót közölnek, hanem
élményt is; Szabó Ede nemcsak "Hölderlin-kutató", vagy "szakértő", hanem
valóban mély, emberi köze is van Hölderlmhez, és ez meg is látszik a tanulmá
nyán. Nem is magáról a tanulmányról, vagy inkább a szó igazi értelmében
való esszéről akarok részletesebben beszámolni "itt; ezt csak ajánlani tudom:
akit Hölderlin alakja, világa, költészete érdekel, olvassa el - megjegyzéseket
csaik rníntegy széljegyzetként szerétnék tenni, egy-egy lap margójára.

Az Irodalomtörténeti Kiskönyvtár kötetei korlátozott terjedelműek; az

• Hölderlin. Gondolat Kiadó, 1964.
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írónak anyagát a lehető legjobban össze kell sűrítenie. Ezért, sajnos, szükség
képpen vagy elmaradnak, vagy csak utalásszerűen kapnak említést bizonyos
- életrajzi és egyéb - tények, rnozzanatok, amelyeket pedig talán nem ár
tott volna valamivel részletesebben tárgyalni, elsősorban a dologban kevésbé
jártas olvasókra való tekintettel. "Aligha valószínű, hogy műve elemzése so
rán m.indenben helytálló következtetésekre [utnánk a körülmények egyoldalú
hangsúlyozásával, Hölderlin lelkialkatának figyelembevétele nélkül" - mond
ja Szabó Ede; és tesz is néhány találó, útmutató megjegyzést erről a sajátos
lelkialkatról. Mégis 'az az érzésem a könyv elolvasta után, hogy talán keveseb
bet, vagy sommásabban a kelleténél. Nem lehet a szemére vetni,hogy a kö
rülményeket egyoldalúan túlhangsúlyozza; a körüLmények mégis rníntha sok
kal erősebb hangsúlyt kapnának, s kivállit erősebb elemzést, mint a lelkialkat,
egyéniség tényezői - ezeiket dlletőleg általában inkább csak [elzésekre va
gyunk utalva. Márpedig bármennyire vitathatatlan is mindaz, amit Szabó Ede
a - politikai, társadalmi - körülményekről. a Imr német nyomorúságáról
mond: ez csak egyik oldala az éremnek. A körűlmények adva vannak: most
már az a kérdés, ki hogyan reagál a körülményekre. Mert nem míndenki egy
formán, hanem ki-ki alkatának, hajlamainak, öroklött és szerzets tulajdo
naínak, neveltetésének, jellemének megfelelően reagál rájuk; lehet, hogy az
egylik ember zátonyra fut ugyanazokon a körülményeken. amelyeket egy má
sik legyőz, fölülhalad. vagy szétzúz,

Hölderlin prózai rnüvét, nem-regény "regényét", a Hüperiónt Szabó Ede
részletesen elemzi, véleménye szerínt ez a hölderlini életmű "gerince", Hől

derl in világának kulcsa: bizonyára igaza is van. Ezzel a kuleesal azonban,
úgy érzem, mégsem próbált, vagy akart minden zárat ktnyitní. Meg merjem
kockáztatni azt a sejtésemet. hogy azért nem próbálta, mert nem is akarta; és
azért nem akarta, mert jobban szeretd Hölderlint, és jobban a Hüperiónt
(amelyet annak idején nagyon szépen fordított), semhogy e - szarinte - re
mekrnűnek talán kevésbé sugárzó oldalát is meg kívánta volna mutatni?
Lehet; talán lappang a dologban valami efajta, szép és rokonszenves elfo
gultság is. Es jómagam, jóval fogyatékosabb ismereteimmel, s ráadásul egy
rövid ismertetés során, aligha vállalkozhatnám arra, hogy "pótoljam" azt,
amit Szabó Ede nyilván szántszándékkal, rnellőzött; legföljebb csak utalhatok
bizonyos lehetőségekre. A Hüperión "nagy törekvések metafórája", kétségkí
vül; ezek a "nagy törekvések" rnínden belemagyarázás nélkül, magánaki a
műnek félreérthetetlen, nyílt vallomása szerint szorosan kapcsolatosak a kor
német viszonyaival, és a megváltoztatásukra való igényekkel. Nos, én itt is
bizonyos kulcsszerüségét érzem a műnek, Hölderlin lelkivilága felé. Egy dol
gm, tényt, helyzetet sokféleképpen meg lehet változtatni, legalábbis sokféle
képpen lehet törekedni a megváltoztatására. Sok célravezető rnódon is. A mó
dok közül azonban, azt hiszem, a legkevésbé célravezetők közé tartozik a
"metaforikus"; ez majdnem annyi, mint egy reális íöladványt irreális síkon
oldani meg. De ez még hagyján; rnért alapjában véve metaforikusak a meg
oldási kísérlet alakjai is: a Hüperión hősei; cselekménye is i,nJkább cselekmé
nyek m~tafórája; stílusa pedig, már-már anyagtalan fényességgé oldódó, dal
lamos prózája éppen fényes dallamosságával. rníntegy hullámverésszerűen el
mossa magát a "tartalmi rnondandót", vagyis az alapvető "szándékot", ami
nek a mű a rnetafórája. Mindezt természetesen nem a Hüperión ellen mon
dom, egyáltalán nem kívánok osztozni Zweignek a műről táplált lebecsülő vé
leményében; pusztán csak azért pendítern meg, mert a hölderlini probléma
egyik jellegzetes tüneténe:k gyanítom, s egyik jellemző példának egyáltalán a
hölderlini alap-helyzetre, lét-helyzetre: hogy a valót azonnal irreálís síkon
éli tovább, az "éterben", az "isteneik világában", a konkrét - személyes és
általános - léthelyzetnek legföljebb a tükrözésében. áttételében. Nem tudni,
mi történt Hölderlinnel azon az útján, amelyről bomlott aggyal tért haza:
lehet, hogy - mínt Szabó Ede szellemesen föltételezi - Susette-Diotima
útközben megtudott halálának is része van benne. De bármi történt: csak az a
csepp lehetett, melytől a pohár túlcsordul, Hölderlinnek a világhoz való alap
helyzete volt kezdettől fogva rendkívül labilis, mondhatni - talán nem is
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merész túlzással - irreális. "Scardanelli", az önmagát túlélő, e1borult el
méjű Hölderlin, csírájáoan ott lappang már az ifjúban, aki olyan gátlástalanul
veti bele magát abba a hatásba, amely eredendő irrealitás-hajlamanak a legin
kább megfelelt: a schillert himnuszokéba. és a schrllerí Ideálvilágéba.

"Többen rámutattak már: Hölderlin költészetében élmény, ami kortársai
nál jórészt csak metafóra" - írja Szabó Ede. Igen: a mások metafórája az
ő számára valóban élmény; és megfordítva: ami másoknak élmény, az az ó
'számára nyomban átváltódtk metafórává. S ez tulajdonképpen nem más, mint
egyfajta labilitás alapképlete.

Még csak ennyit, végső széljegyzefül e szép és jó tanulmányhoz (melynek
csak első négy-öt lapját érzem kissé elnagyoltan fogalmazottnak): alighanem
itt rejlik Hölderlin hosszú népszerűtlenségének (amit Szabó Ede egy frap
páns példán mutat meg) és rnodern "fölfedezéséIll.!k", aktualitásának ha nem
is minden, de nundenesetre egyik titka. A modern dcöltői szemlélet és élmény
ugyanis egyre inkább hajlamos a valóság metaforikus (és mítíkus) érzéklésére
és ábrázolására, talán a létviszonylatok rendkívül bonyolulttá válása folytán; a
metafora - és végső fokon a mítosz - mintegy költői színtézís, amely a bo
riyolultságoknál magasabb síkon foglalja egybe, új mínőségü egyszerűségbe,

"költői valősággá" a dolgokat, a valóság áttekinthetetlenné bonyolódott képle
tét. De ez már végképp csak jelzése kíván lenni egy szövevényes problémának.

(Rónay György)

SZlNHAzI KRÖNIKA. A Vígszínház ujdonsága, Dunai Ferenc: "Az asz
szony és pártfogói" című drámája, taLán az egész évad LegfigyeLemreméltóbb
magyar színpadi váHaLkozása. Az a fajta darab, ameLyen rágódni, elmélkedni
kezdünk, amikor kijöttünk a színházból és utólag szinte jobban tetszik, mint
eLőadás közben. És fiatal, még kezdőnek mondható íróróL Lévén szó, ez jó jel.
A helyszíní "kevésbé tetszést" inkább mesterségbeli gyakorLatlanságok okoz
zák. Utólag könnyű eHenőrízni őket. A darab ott bőbeszédű és naturalísztíku
san terjengős, ahol néhány jelzés is megtenné a magáét és ott szűkszavú, ahol
a konfliktus külső és belső, a j~HemekbőL folyó okainak ábrázolása bővebb kí
bontást ígényelne. Zavaró külsőségek ís vannak. Bár a cselekményt és az
alakokat (főleg az "asszony" sorsát) jelképesnek ís fölfoghat juk, annyira még
sem "absztrakt" a darab, hogy ezt a nyugtalan és zavaros színpadképet (amely
egyébként is az absztrakció félreértésének terméke ; geometriai vonalak ku
szasága még nem absztrakcíó) indokolttá tenné. A sűrűn váltakozó jelenetek
között minduntalan felvillanó "fény-függöny" jobban ídegesít, mínt ami a
színpadon történik és így fordított pszichikaí hatást ídéz elő. Akkor oldódik
fel a feszültség és nyugszjk meg a szemünk, amikor végre a szereplőket látjuk
és nem süt többé a szemünkbe.

Művészileg nem meggyőző az a megoldás sem, hogy a szereplők belső mo
nológjait önmagukkal viaskodásait, hangszóró mondja a kötélpadlásról. A
színpadí irodalom mindig érezte annak híányát, hogy nem tudja ábrázolni azt,
amí a hősök lelkében, gondolatvilágában megy végbe. Ennek a hiánynak a
pótlására alkalmaeták: a görögök a kórust. Később (Shakespeare-nél ís) a mo
nológ és a közvetlen kíbeszélés a közönséghez jött dívatba, majd újabban a
narrátor. Ez utóbbiról annyi ellenszenveset írtak nálunk az utóbbi években,
annyiszor mondták "drámaíatlannak" szerepeltetését, hogy már mindenki fél
tőle. Holottna-gyon hasznos és művészileg indokolt lehet, főleg ha nem he
lyettesítí, hanem szolgálja a drámát. És talán ítt is ez lett volna a szeren
csésebb megoldás, a mennyezeten recsegő hangszóró helyett,amely hiába szól
a színész hangján, még képzeletünk legnagyobb megerőltetése árán sem tud-
juk a színpadon mozgó személlyeL azonosítani. .

Mindezekkel az inkább mesterségbeli, és a külső megvalóiítá.~lllilkapcso
Latos észrevételekkel szemben állnak a darab vit,athatatlan, {rní" kivalitásai.
Szokatlan, mégis híteles atmoszférája, pontos jellemábrázolása ~it:az: a bizton
ság, amellyel Dunai Ferenc az emberi létezés legérzékenyebb ídegvégződéseíre

tette azujját.
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A darab asszony-főhőse valójában inkább csak kallódó eszköz az egymás
sal szemben fortyogó indulatok áradásában. Erkölcsi megsemmisülése; amelyet
fizikai pusztulása is követ, nem tragédia, csak döbbenet~s baleset. Jelenték
telen kis veréb ez a fiatalasszony, s hogyaférjén kívül m'égis további há
rom "pártfogója" akad, ezt annak köszönheti, hogy van benne valami a "Bún
és búnhődés" Szonjájának passzív gyöngédségéből és női készségéből. Csak
férjével szemben nem mutatja többé ezt a készséget. Hat évvel ezelőtt há
zasodtak össze, "pap húzta ujjukra agyúTÚt" az asszony szavai szerint, de
ez az aktus nyilván nem jelentett számukra többet konvencionállis forma
ságnál. Nem erkölcsi közösség, csak afféLe szentesített szekszuális viszony volt
ez a házasság. Az asszony megunta férje alázatosan mohó szerelmét, a gyűrűt

most már a "rabszoLg,aság" jelképének érzi és egy téli estén, hirteLen elhatá
rozással "kivívja szabadságát", faképnél hagyja a férjét. Ezzel kezdődik a
darab.

:Ss ekkor lépnek színre egymás után a "pártfogói", akiknéL a meggondo
latlan 1vazulról elfutamodás után menedéket keres. A gyári laboratórium ve
zető mérnöke, Surányi András, aki munkahelyén főnöke és akivel fél évv?l
ezeLőtt viszonya is volt, Bence, egy idősebb özvegyember, a tervosztáLy veze
tője és Havas Béla, egy másik mérnök, aki női eszményén@k megtestesítője

ként szeretné az asszonyt Látní. Surányi és Bence között lÍdáz ellenségeskedés:
dúl. Surányi új gyártási eljárásokkaL kísérletezik és minduntaLan Bence el
lenáLLásába ütközik, aki "konzervatív" módon képviseli a tervteLjesítés szem
pontjait. Surányi előbb elutasí~'ja a segítségért hozzá forduLó asszonyt, de
mikor az azzaL fenyegetőzik, hogy Bencéhez fordul (akit egyébként is úgy is
mernek, mint a "jó embert", aki mindig mindenkin segít), akkor szerelmet
színlelve ráveszi az asszonyt: menjen el Beneéhez. igérjen házasságot neki, ha
elvallalja a gyár új vidéki telepének vezetését. Surányi azt reméli, hogy így
megszabaduL Bencétől. Az asszony vállalja a közreműködést a tervben. Ki
megy Beneéhez. aztán megtorpan, egy' óvatlan pillanatban elmenekül és a
harmadik "pártfogóhoz", a rajongó és gátlásos Havas Bélához [ordui, de az
kiábránduLtan kiadja az utját. Vissza kell tehát mennie Bencéhez, aki itatni
kezdi, miközben maga is jócskán iszik. A férfi egyre tolakodóbban udvarolni
kezd, majd a sikertelem szerelmi kisérLet után, mikor az asszony kétségbe
esésében odavágja neki, hogy milyen szándékkal jött bozzé; a férfi kudarc
miatt érzett szégyen, a rettegés, hogy nevetségessé válik és a rászedettség ér
zése eLboritja az agyát és dulakodás közben megfojtja az asszonyt. A másik
"három", a férj, Surányi és Havas, akik botrány csinálás szándékával jöttek
ki Bence házához, döbbenten fedezik föl a történteket. A fanyar, eddig inkább
szatirikus komédia egy csapásra komor hanguLatba csap át.

Voltak, akik kifogásolták ezt a váratlan fordulatot. Holott hiteles képe
a valóságnak, ameLyben Legtöbbs~ör ilyen váratlansággal következnek be az
efféle megdöbbentő tragédiák. A bírósági ügyiratokban nyilván bőséggeL le
hetne péLdákat találni. Az írótól persze elvárjuk, hogy túl a regisztráláson, ku
tassa ki a lélektani eredőket, vagy legalábbís tegye evidenssé őket. Dunai
igyekezett eleget tenni ennek a követelménynek és Bence cselekedetét bár
meghökJkentőnek, de nem érezzük abszurdnak. Mégha nehezen szabadulunk
is a benyomástól, hogy e~l/ kicsit mintha a camusi egzisztencialista tételt
akarná igazolni vele, ame,ly szerint "potenciálisan mindenki gyilkos" s csak a
megfelelő körülmények kellenek hozzá, hogy ténylegesen is azzá váljék.

Amivel viszont Dunai adósunk maradt az a Surányi és Bence közötti gyű-'

lölség okainak mélyrehatóbb elemzés? és ábrázoldsa. Már az őket elválasztó
elvi ellentétre is csak utalás történik. Talán a vezércikkszeTÚségtől félt az író
és azt gondolta, az újságokb6l úgyis mindenki ismeri az újfajta gyártási el
járás és az általa veszélyeztetett tervteljesítés konfliktusát. Csakhogy az író
nem bízhatja az újságokra azt, amit ne,ki magának ueue« volna megírnia.
Mert ha ez a konfliktus reális (amint hogy nyilvánvalóan az), akkor ábrázol
ható is. És Dunai nyugodtan vállalkozhatott volna az ábrálzolásra, hiszen ó
szemmel láthatóan nagyon jól tudja, hogya valóságban sosem az elvek ütköz
nek össze, hanem az ilyen vagy olyan elveket képviselő emberek, akiknek
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1l14gatartását az ellenszenv, a rokonszeuu, a vérmérséklet és még sok más té
nyező nagymértékben színezí és befolyásolja. Azt kítűnően érzékelteti, hogy
akármennyit ágál is "elví síkon" ez a két ember, a köztük feszülő ellentétnek,
sőt gyűlölségnek más tényezői is vannak. De melyek ezek és honnan erednek '!
Hogy fejlődhettek odáig, hogy végül az egyik megsemmisülten áll ott, akarat
lan és szinte önkivületi állapotban elkövetett gyilkosságának áldozata mel
lett s a másíknak első reakci6ja erre egy hátborzongató, démoní gúnykacaj?
A válasz, a részletes válasz ezekre a kérdésekre izgalmasabb lett volna, mint
ennek a szélsodorta pehelyhez hasonl6an ide-oda száll6, léha és üreslelkű kis
asszonykának sokszor hosszadalmasnak érz?tt nyafogása, lapos bölcselkedése
és kevéssé épületes "szabadság és boldogság" keresése.

Persze, ha nem is válaszként, de 1l14gyarázatként felfoghatjuk, hogy Dunai
ábrázolásában mindezek az emberek I(és most már ide tartozik a rajong6
sZikeptikus, gátlásos Havas mérnök és a kissé egysíkú férj is) reménytelenül
magánosak, reménytelenül kiszolgáltatott rabjai ösztöneiknek és szenvedélye
iknek és áthatolhatatlan folyondárként kússza körül" fojtogatja őket életük
számtalan külső és belső hazugsága. Dunai hősei azonban nemcsak magáno
sak. A fő bajuk az, hogyerkölcsük nincs. Híányzik életükből az a feltétlenül
megbizhat6 zsin6rmérték, amelyhez nagy és kis dolgokban magatartásukat
igazithatnák. Vajon gondolt-e err3 Dunai Ferenc? Ha nem, érdemes lenne
elgondolkoznia rajta, mert drá1l14ir6i kvalitásai nem mindennapiak. Ugyan
akkor, mintha ebben a kérdésben ő 1l14ga is szkeptikus lenne kissé. Igazán
nagyot azonban az irodalomban nem alkottak még anélkül,' hogy egy ilyen
objektiv és föltétlen érvényű erkölcs létezésében legalább az iró 1l14ga ne
hitt volna.

A Vígszinház rangos szereposztásban hozta szinre a darabot. A főszere

pekben Ruttkai Éva (az asszony), Páqer Antal (Bence), Benkő Gyula (Surányi),
Latinovits Zoltán (Havas) és a Pécsről a fővárosba k?TÜlt Dávid Kiss Ferenc
(a férj) nyujtottak egy-egy emlékezetes alOJkítást inkább saját művészi inven
ciójukból, semmint valami észrevehető rendezői elgondolásból merítve. Horvai
István rendezőnek ezúttal nem sikerült megfelelően összefognia a produk
ciót, amiben azonban talán az emlitett külső zavaró körülmények, a drátma
nyugtalan tagolása is hibásak. Az aLáfestésül alkalmazott konkrét zene (ame
lyet a darabban elektronikusnak mondanak, holott nem az) itt, sem tumqu»
latilaq, sem érzelmileg nem mond semmit. (Doromby Károly)

KÉPZöMŰVÉSZET. Magyar kiadvány a "Bauhaus"-ról. 1919-ben, negy
venöt esztendővel ezelőtt bízta meg a szász-weimari nagyherceg Walter'
Gropius-t, a XX. század egyik legnagyobb építészet a "Bauhaus" elnevezésű

építészeti és iparművészeti iskola megszervezésével és 'igazgatásával; a Bau
haus megalakulásával egy olyan intézmény született meg, amely a rnodern.
művészet egJés7kre mélyen rányomta bélyegét, s amelynek szellemi kisugárzása
ma sem szünt meg. A Bauhaus előbb Weirnanban, maid Dessauban működött;

a hitlerista hatalomátvétel után műkődését betíltották, tanárainak mun
kasságát pedig "enta'rtete Kunst"-ként kípellengéreaték. {Az intézet néhány'
emigráctóba vonult vezető rnunkatársa később Chicago-ban megalapította a.
"New-Bauhaus"-t.)

A Bauhans rnűködése nem csupán az építészet, az iparművészeti és a lak
berendezés területére terjedt ki, híszen tanárai közé tartozott az elmúlt év-o
tizedek két igen jelentős festője: az orosz származású Vasszílí] Kandinszkij,
az "abszolút" festészet úttöröle és a német Paul Klee is. Néhány magyar is:
tevékeny és fontos szerepet játszott a Bauhaus rnunkájában: Breuer Marcel!
Lajos, a pécsi születésű kiváló építőrnűvész, alkit a Horthy-rendszer el üldözött .
Magyarországról s évtizedek óta külföldön él, ahol nagyszabású építészeti fel
adatokart bíznak rá (a hatalmas rotterdami Bíjenkorf-áruház, a pári.zlsi
UNESCO-székház, az amerikai Collegeville-i St. John apátság és egyetern
templom-kolostor épületkomplexuma), Molnár Fankas Ferenc építész, Kállai
Emő esztéta (aki egy ideig a Bauhans folyóiratát is szerkesztette), - és mín
denekelőtt; M9hPl1j-!'iafl1j !-~~ló, li rendkivüli sokoldalúságú, mind elméleti,
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mind gyakorlati téren fáradhaltatlan .rnunkálkodást kifejtő, érdeklődésének

azerteágazó voltával a renaissance rnűvészegyéníségeire emlékeztető "Gesamt
künstler' .

A Bauhans - azon kívül, hogy szeros kapcsolatot tartott a konstruktavísta
és elvont festészeti törekvésekkel - maradandó rnunkát végzett akkor, ami
kor szembenézett a tömegtermelés produktumainak esztétakai fonma-problé
májával (Breuer tervezte az első, ízléses és 'kényelmes csőbútorokat), - ami
Ikor az alkalmazott rnűvészetbe bevitte a modern képzőművészet vívmányait,
szellemét, formaviIágát,- amikor éles különbséget tett aközött, ami tanít
ható (a technikai készség) és aközött, ami nem tanítható (az alkotói találé
konyság, teremtő képesség). A Bauhaus végeredményben - ha voltak is túl
hajtott funkcionalizmusból és száraz racíonalízmusból dcövetkező egyoldalúsá
gai - nem kis mértékben járult hozzá a szépség új, korszerü fogalmának ki
alakulásához. A "Staatliehes Bauhaus" eszméí a 20-as években, a 30-as évek
elején Magyarországon is visszhangra találtak; Vas István írja "Elvesztett
otthonok" című elbeszélésében, magáról és a korszak java entellektüel-fiatal
ságáról: "A könyvkereskedéseleban a Bauhaus köteteit !kerestük legmohóbban.
Az Amerikanisehe Architektur, a Neue russische Architektur minden társada
lomtudománynál, szürrealízmusnál közvétlenebbül szólt szívünkhöz." E szel
lemben volt berendezve Kassák Lajos akkori lakása. így ír erről Vas István:
"A két szoba rideg - aikkor úgy mondtuk: puritán - szépsége majdnem
megsemmísítőenhatott rám ..."

Az 1950-53. körüli évek - ma már túlhaladott - hivatalos kultúrpolití
kája a Bauhausról is elítélő véleményt hangoztatott, s a "burzsoá szellemi
ség" egyik megnyilvánulási formájaként utasította el. Napjainkban, amikor
sor kerül a 10-12 év előtti esztétikai előítéletek fokozatos szétfoszlatására, ha
zánkban is és a többi szocialista országban is az építészet-, művészet- és kul
túrtörténészeik a rnozgalmat megillető ügyelemmel és megbecsüléssel fordul
alak a Bauhans és annak nagyképességű irányítói: Gropius, Klee, Kandinszkijí
Feiníriger, Schlemmer, Moholy-Nagy, Breuer felé ...

A Művészettörténeti Dokumentációs Központ közleményeinek finom pa
pírra nyomott, illusztrált "Bauhaus-szám"-a jelentős lépés e két háború kő

zöttí rnűvészeti csoportosulás célkitűzéseinek és eredményeinek számbavétele
és megértetése irányában. Három kortárs: Kassák Lajos, valamint Bortnuik
Sándor és Pap Gyula festők mondják el véleményüket és személyes emlé
keiket a könyvecskében. amely még Kampis Antalnak egy Moholy-Naggyal
foglalkozó cikkét és Kállai Ernő hagyatékából előkerült, a Bauhans-szal kap
csolatos leveleket (Fritz Winter festőtől, Max Bill építész és szebrásztól stb.)
közöl.

Pap Gyulának és Bortnyiknak nincs sok lényeges mondanívalójuk a Bau
hansról. Ök később annyira eltávolodtak ezektől az eszményektől, hogy pár
jelentéktelen adalékori kívül nem nyújt sokat nyilatkozatuk, Bontnyi.k szavai
.ráadásul még elég fölényesek. Iekezelőek is: "Na, szóval ügyes ember volt,
nagyon ügyes ember volt Moholy", - mondja Bortnyik. Hát talán ügyes em
bernél több volt... Igaz, hogy Juhász Gyula egy tréfás versikében igy írt
róla: "Az ember ötlete néha pokoli, / Nem is tudja igazán megokolni, / Mért
leüt modernné éppen aMoholi ?" (MohoIi: síc.) De amíkor ezt a kis verses
csipkelödést Juhász Gyula papírra vetette, akkor Moholy 26 éves, fiatal, út
ját kereső rnűvész 'Volt, - Bortnyik pedíg 1963-barn nyilatkozott ilyen félváll
ról, amikor már előttünk áll Moholy nagyhorderejű, lezárt életműve, amely
ről Kampís Antal túlzás nélkül írhatta (ugyanennek a kiadványnak oldalain),
.hogy az "a művészet történetének kivételes magasságaiba emeli" a művészt.

"Klee egy kicsit misztíkus lélek... Az ő művészetét ma is becsülöm, mert
.legalá!bbfantázia van benne", - jelenti ki más .helyen Bortnyík. Az efféle meg
jegyzések - még ha látszólag megbecsülőek is - valójában Klee és a többi
vállonveregetett művész lekicsinylései. (Az különben való, hogy Klee. mísztí
kus hajlandóságú volt; nem is kícsit.) Kandinszkij "finom úr" volt, - álla
-pítja meg Bortnyik, mindössze ennyit látva meg egy kiemelkedő művészegyé-
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niségből. Olyan ez, míntha valaki Shaw Bernátból csak a szakállát venné
észre ...

Annál szebb és tartalmasabb visront Kassák Lajos nyilatkozata. Ma, ami
kor még míndíg vannak olyanok, akik félévenként elparentálják a század ele
jén kialakult s ma egyre újabb ágaikat hajtó - rövid jobb szó híján mond
juk így - "modem" rnűvészetet, azt szőröstül-böröstül ravasz képkereskedők

humbugjának tüntetve fel, érdemes meghallgatni Kassákot: "Mi láttunk Pá
rizsban 1960..,ban egy kiállítást a Modern Múzeumban, »1884-1914, a modern
művészet forrásaí« volt a címe; futuristák. kubisták stb. mínd ki voltak á[
lítva. Az első napokban én nem mertem elmenni. Mégpedig nem mertem el
menni azért, mert féltem attól, hogy most fogok kiábrándulni. A fiatalságom
aminek hódolt, most itt le fog Iepleződni, és azt fogom mondani, tévedtem.
Végül is elmentem és megnéztem, és mondhatorn, nem hogy befejeződött volna
és eredménytelenül fejeződött volna be a modern kísérletek sorozata és tö
mege, hanem klasszikussá vált ... Bázelben is voltunk, ahol van egy múze
um, Európa legszebb kis rnúzeuma, egész szoba Klee, egész szoba Léger, egész
szoba Grís, egész szoba Miró. Egy olyan látogatás, amilyent ebben a bázeli
rnúzeurnben tettünk, egy életre elég az embernek, hogy megerősödjön és higy
gyen abban, amiben hitt, és kövesse azt az utat, amit eddig járt."

A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Bauhaus-füzetét (elsősorban

Kassálk nyilatkozata és Kampis Antal írása miatt) a közelmúlt egyik hiányát
betöltő és igen sikerült rnűvészetí kiadványaként üdvözöljük.

•••
"SzociaLista Képzőművészek Csoportja 1934-1944." A harmincas évek de

rekán alakult meg és az 1944-es német megszállásíg folytatta működését a
"Szocialista Művészek Csoportja". Igen nehéz körűlmények között tevékeny
kedtek. Bokros Birman Dezső szobrászművész így emlékezik meg erről önélet
rajzában: 1942-ben megrendeztük a szocíalísta rnűvészek kiállítását a Vasasok
székházában, a Magdolna utcában. Megpróbáltak, hogy hangot adjunk ezen a
kiállításon - képben, szeborban - a nép szabadság utáni vágyának. A kiál
lításnak nagy sikere volt. A munkásság tömegesen látogatta, s rnár a díjaJk
odaítélésénél tartottunk, amikor a rendőrség harmadnapra bezáratta >ll kiállí
tást. Egynéhányunkat letartóztattak, de komolyabb baj ekkor még nem tör
tént."

A csoport Derkovits Gyulát tartotta mesterének, előfutárának; az ő öt
főműve nyitja meg a kiállítást. Az együttes tagiaá Jcözül sokan erőszakos ha
lállal, vagy a nyomor és betegség következtében korán elpusztultak a nehéz
években (Dési-Huber, AmOlS, Goldmann György, a kiváló Mészáros László
szobrász), többen később ,kikapcsolódtak a magyar művészet életéből (Bán
Béla, az absztrakcióhoz vonzódó Lossonczy Tamás), többen mai művészeti

-életünknek megbecsült alakjai (Krnetty, Bokros Bírman, Major Máté építész).
Vannak közöttük olyanok is, akik nem vitték sokra a művészet mezején, - s
olyanok is vannak, akik a csoport fennállása idején tehetséges fiatal rnűvészek

voltak, s a felszabadulás utáni időszakban élvonalbeli mesterekké váltak,
mímt Korníss, Anna Margit, Szántó Piroska (akinek "Kofahajó" círnű nagy
erőt sugárzó olajfestményét és négy szép, grafikus jellegű egyéb munkáját
láthattuk a Galéria-beli kiállításon). Két kitűnő rnűvészre szeretnénk még a
figyelmet fe1hívni, mínthogy nevük és munkásságuk - meg nem érdemelten !
- alig ismert, egy egészen szűk körön kívül. Az egyik Far:agó Pál festő, aki
nek mínd figurális, rnínd tájképei, mind virágesendéleteí nagyon szépek, éret
tek, nemesek, - a másik Törzs .Eva festőnő, az egyik legigazabb hang a ki
állításon. Finomság, szerénység, tartalmasság, rnűvészi érzékenység van jelen
rnindhárom - szürke színben tartott - emlékezetes festményében. ("Mun
kás", "ülő fiú", "Portré".) - Vannak minöségíleg ,gyengébb munkák is a ki
.állftáson, hiszen - mint a tárlat rendezője írja a katalógus előszavában - a
csoport több tagjának "nem volt alkalma nagy művésszé érni."

A szentendrei múzeumban kiállítás nyílt a múzeum újabb szerzeményeibő!.

A falakon örömmel látunk olyan kiemelkedő munkákat, mint Barcsay Jenő
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kisméretű olajképe (ülő figurával), két szép tollrajza. Czóbel színes grafikája·
(~eányfej), Modok Mária két munkája (virágok), Kmetty Jánosnak - aJti a
közeli hónapokban tölJti be 75-ik esztendejét - nagyméretű, markáns csend
élete, a fiatal Deim Pálnak két illusztrációja. (Az egyik Edgar Allan Poe ,,A
holló" című költeményéhez készült, II másik egy 'I'rístan Tzara vershez.)
Furcsa és érthetetlen volt viszont, hogy a szentendrei festészet egyik legjelen
tősebb ágának: a Vajda Lajos-Korniss Dezsö-e-Báltrit Endre-3zántó Piroska
nevével jelezhető vonalnak egyetlen egy rnunkája sem szerepelt a mázeum
által megszerzett képek, rajzok között, így azután a kiállítás csonka képet
adott a szemléletben, stílusban oly változatos szentendrei piktúráről.

***
Műteremkiállításonmutatta be újabb munkáit Gyarmathy Tihamér festő

és Rédey Endre szobrász, Gyanmathy a középkorú nemzedékhez tartozó mű

vész, aki következetesen, kultúráltan műveli a nonfiguratív festészetet. (iMun
kái a közelmúltban Lengyelországban és Csehszlovákiában is szerepeltek '1ti
áliításokon, s a "La Pologne" dmű varsói folyóirat 1963. végén közölte is egyik
alkotásának reprodukcióját.) Képeiről szavakban nehéz beszámolni, hiszen azok
a külvilág jelenségeinek visszaadására nem törekednek. - í,gy csak annyit
mondhatunk, hogy a geometrikus absztrakcíónak egy oldottabb, lágyabb útját.
járja. Színben és szerkezetben igen kvalitásosak Gyarmathy festményei, _.
belső uneggyőzödés ad nekik fedezetet.

Rédey szobrász értékben nagyon elmarad Gyarmathy mögött. Munkái igen
másodlagosak; Henry Moore és más nyugati szobrászok ösvényeit követi, ami
nem lenne baj, de egyéni ízek nélkül teszi ezt. Egyelőre alig van művészi per-
szonalitása. ,

Az "Esti Hírlap"-ban Cseh Miklós .zmucsaá avantgardev-ról beszélt e ki
állítással kapcsolatban. Ami Gyarmathy Tihamér képeit és Bálint Endre festő

rendezői rnumkáját illeti: e megjegyzést nem tartjuk megalapozottnak.
(Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (E g Y t e l von á s o s m ű v e k: a z E r k e l S z i n 
h á z b a n.) Az idei operaévad végre bővelkedett kellemes meglepetésekben. A
műfaj modern termékei ·is kezdik elfoglalni megérdemelt helyüket; most pél
dául nem sokkal a Wozzeck nagysikerű bemutatója után újra jelenkori szer
zők művét adták elő. A legnagyobb közönségsikere természetesen a világ
szerte népszerű Carl ort] egyfelvonásos "operájának", a Grimm-mese nyo
mán feldolgozott "Az okos lány"-nak volt. Ez nemcsak a német zeneszerző·

páratlan népszerűségének tulajdonítható, hanem a parádés szereposztásnak is,
hiszen az első gárdában például Erdélyi Miklós, Melis György, Házy Erzsébet,.
Palcsó Sándor, Várhelyi Endre - hogy csak a legjobbakat említsük - vitték
sikerre a darabot.

"Az okos lány"-t 1942-ben fejezte be Orf!, tehát jóval a Carmina burana
után. Azért említjük ezt a népl{zerű "prOfán éneket" is, mert Orff ebben ala
kította ki sajátos stílusát, amely voltaképpen az egész zeneirodalom átvétele,
a legkülönbözőbb stílusrétegek egybedolgozása. Elsősorban azonban éppen a:
zeneírodal~ két végletét, Sztravillszkíjt és a gregoriánt olvasztotta egybe. Az
okos lányban például még túl is lépi Sztravinszkijt egy-két helyen, különös
képpen az osztináto-technika, az ismételgetések tekintetében. Egyéb újat alig
mond az opera: szellemesen, kicsit üresen ismételgeti a Carmina burana köz
helyeít. Igaz, Orff nagy hatásának titka éppm itt rejlik: közhelyeket ir, nem
ás mélyre, felszínesen, néhol kicsit vaskosan, de nagyon kellemesen szorakoz
tat. Lehet azonban, hogy éppen ebben az operájában egy kicsit tovább is lé
pett, és a fasizmust is bírálja e sorokkal:

Zsarnokság ül örök tort t
Szánalom tán sosem volt!
Szűzi erény meg is haltál!
Bűn, gonosz gazság, megmarqdtál!
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'Talán a három csavargó jelképes és romboló alakjának és jelképének magyará
zatát is itt lelhetjük meg, ám akkor vitába kell szállnunk az opera rendezé
sével, hiszen túlontúl a vaskos komikumot emelte ki. Mindenképpen túlzás
például a térben elkülönülő színpadok és cselekmények olyatén megoldása,
hogya három csavargó mínduntalan egy lapos dobogó alól mászik elő, nagy
.szuszogva. No persze, n9m szabad ebbe a harsány humorú játékba túl sok a;k
tuális elemet sejtetni, arra azonban mindenképp érdemes felfigyelni, hogy a
komikum elrajzolása a mű mondanivalóját is eltorzíthatja. - Maga a zene:
maradandó emlékünk, és erről a zeneszerző is gondoskodott, hiszen "fülünkbe
rágta" legkedvesebb meládiáít, s azok napok múlva is kisértenek, mint a leg
népszerűbb slágerek. S aztán egyszeriben megszakítja az ismert dallamvona
lakat s közbeiktat egy-egy mesterien alkalmazott gregorián korált. Van ebben
valami gúnyos fintor, kedélyes kacsintás, de nem lehet haragudni érte, in
kább ezekzn a zenei ötleteken is deTÜlünk s ezzel már elfogadtuk létjogosult
ságukat. Annál is inkább tehetjük ezt, mert az Orff~művek előadása közben

. mindíg tanúi lehetünk az operaszinpad valami furcsa és mégis időszerű meg
újulásának, amikor a népi mesevilág megszólaltatásában egybeolvad a tá'nc-,
zene- és színházművészet. S a közönség - a budapesti is - mindig igazolja
ezt a megújulást. (Nem. lenne teljes a besz:ámolónk, ha nem dícsérnénk meg a
szöveg rendkívül ötletes és szellemes forditásáért Romhányi Józsefet.)

A másik egyfelvonásos (A telefon) szerzője, Gian-Carlo Menotti, szintén a
színpadi z rne bűvésze. Az ő művészete sincs. előzmények nélkül: az első opera
buffa, Pergolesi "Az úrhatnám sZQlgáló"-ja inspirálta műve tartalmi és formai
elemeit is. Ott a néma szolga az események mozgatója, itt pedig szintén a
"harmadik" szereplő, - a korántsem néma telefon. Ben és Lucy, a két "élő"

szereplő jóformán nem tudnak emberi hangon szót váltani, mert a modern
civilizáció t jelképező telefon csengetése állandóan félbeszakítja őket. Ezek a
látszólag "üres" telefonbeszélgetések tartó oszlopai az operának, "zenei jellege
valamennyinek arhaizáló és ez a már jelzett komikum mellett még különle
gesen mulattató antagonizmust sejtet, az izig-vérig mai színpadi helyzet és a
régies muzsika között". Az első beszélgetés - valami pletykaféle - verdis és
puccinis dallamvonalakkal ékesített. Verdi dal.lG!mképletei még egyszer visz
szatérnek, sokkal tragikusabb mélységben, amikor a két-két főszereplő már
már összevész a telefon miatt. De van itt más is: elomló schuberti dallam,
Bellini nyomán virágzó drámai belcanto - majd az opera tetőpontján vidám
keringő. Ben és Lucy - két mai ember - telefonon esküsznek hűséget egy
másnak s közben a keringő azt sugallja, hogy ez a telefonon realizált kapcso
lat ugyanolyan üres és felesleges, mint a többi telefon-beszélgetés.

Az opera végkicsengése - elsősorban a zenei me,goldás miatt - mégis
vidám s talán ez is magyarázza Óriási sikerét. A telefont 1947-ben fél évig
játszották a Brodway-n, heti nyolc előadásban.. Nem véletlen, hogy sokan
éppen innen számítják az amerikai operaírás fellendülését. A darab ragyogóan
szellemes színpadi beállítása (Huszár Klára rendezésének, Makai Péter disz
leteinek és Szitz Gizella jelmezeinek érdeme) hasonló maquar sikert igér,
hacsak . . . hacsak a. Erkel Színház iszonyú méretei meg nem ölik az intimebb
környezetbe illő mŰv2t. (Nagyon tetszett Koltay Vali és Nádas Tibor szellemes
játéka, és Varga Pál pezsgő vezénylése nyomán a zenekar biztos összmunkája.)

(O t t ó F e r e n c M á r i a - s z e k ven c i á j ,a a z O. M. C. E. h a n g ve r
s e n y é n.) Húsz esztendeig várt Ottó Ferenc nagyobbik Mária-szekvenciája,
míg végre a Cecilia Egyesület legutóbbi hangversen'yén az Egyetemi templom
ban közönség elé került. Erőteljes, magyaros hangvételű mű, a középkori szö
veg sugallta áhítat egy~sül benne valami kodályosan telt fénnyel, a magyar
vallásos zene legszebb, tiszta és eredeti hagyományainak szellemében. Mint
Ottó Ferenc műveit általában, ezt isa lírai odaadás és a feszült indulat egy
sége jellemzi; sajnos, a kórus - a józsefvárosi templomé - ezúttal mintha
kissé lankadt lett volna, és érzésünk szerint - talán a megelőző mise elóadá
sától fáradtan - sem a lirai részek lágyságát, sem a forték férfias erőteljes

ségét nem hozta ki eléggé. Remélhetőleg nem kell újabb évtizedeket várni,
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hogy eza szép, zeneileg-érzelmileg egyaránt tartalmas mú ismét felhangozzék
kórusaink ajkán.

(A b ű v ö s s z e k r é n y n a g y s i k e r ű e l ő a d á s a L u z e r n b e n.)
A bűvös szekrény - Kunszery Gyula kedves, poétikus ezeregyéjszakai mese
játéka, Farkas Ferenc, később Kossuth-díjas zeneszerző pompás zenei feldolgo
zásában 1942-ben került bemutatásra az Operaházban és rendkívüli sik?rt ara
tott. Már akkor lekötötte külföldi előadásokra a bécsi Universal-kiadó, de sem
a háborús idők, sem az elég gyarló német fordítás nem segítette a mű to
vábbi terjedését. A németországi bemutatÓk (Erfurt, Plauen, Gera) általános,
de nem maradandó sikert jelentettek az opera történ'!tében.

Csupán Karlheinz Gutheim müncheni költő két évvel ezelőtt elkészült, igen
jól sikerült német f01'dítása, tette lehetővé a daljáték külföldi vándorút jának
folytatását - egyelőre német nyelvterületen. Az új fordítás első állomása: a
svájci Luzern Városi Színház. Itt mutatták be a vígoperát május 7-én. (Az
ünnepi előadáson meqizlent Gyémánt András, hazánk svájci nagykövete is.) A
rendkívüli siker a modern magyar opera nagy diadala. A kitűnő előadás sze
replőinek dícsérete mellett jut hely a lapokban a mű zenei- és szövegelem
zésére is. Valamennyi lap dícséri Farkas Ferenc mértéktartóan modern ötle
tes muzsilcáját és Kunszery Gyula dramaturgiai lag hibátlan, szellemes és köl
tői librettóját. Kiemelik az új fordítás életszerűséqét és ügyesebb megoldásait
is. A luzerni sik?r - reméljük csak első állomás ... És még valamire figyel
meztet ez a bemutató: arra, nem kellene-e okosabban gazdálkodnunk értéke
inkkel ? Vajon nem fordultunk-e túlzottan a külföld felé? Nem maradt-e
észrevétlenül sok hazai érték (például ez az opera is), miközben a messzeségbe
figyeltünk? Mindenesetre elgondolkoztató, hogy a hátralévő rövid színházi
szezónban hétszer adják elő A bűvös szekrényt. Reméljük, itthon sem sokáig
késnek felújításával. (Rónay László)

FIúMEK VILAGABOL. A carmesi filmfesztivál nagydíjával kitüntetett
brazil film, "A fogadalom" ugyancsak fejtörést okoz a legtöbb nézőnek. Nehéz.
itéletet alkotni a témájáról, még a kellő ismeretek birtokában is.

A múlt esztendő őszén brazil papok keresték fel szerkesztőségünxet. Két
teológiai tanár, mindketten hazájuk zsinati küldöttségének szakértői, akik ma
gas rnűveltségüknél fogva - a párizsi Sorbonne-on végezték tanulmányaikat 
míndenképpen alkalmasak voltak arra, hogy bennünket a távoli Brazilfával
megismertessenek. Egyikük az északon, kőzvetlenül az egyenlítő alatt fekvő

Belémből való, másikuk délről, Santosból jött. A kettejük otthona közott na
gyobb a távolság, mint Budapest és Moszkva között - több mint kétezer
kilométer légvonalban - noha egyetlen ország határain belül élnek.

A hatalmas területű Braziliát több állam szövetsége alkotja. Ezek azon
ban csupán politikai egységeknek tekinthetők, az ország [el.legileg voltaképpen
három nagy részrc vtagozódik. A délen, az Atlanti óceán partvidékén fekvő

nagyvárosok nem csupán élénk kereskedelmi kikötők, hanem központjai az
iparnak is. Az itteni lakosság kultúrfoka, életszínvonala hasonlíthatatlanul
magasabb, mint bárhol másutt, Brazília nyugati harmadát őserdők borítják,
hozzáférhetetlen, gyéren - még rníndíg félvad indiánok által lakott terület ez,
ami ,gyakorlatilag annyi, rnintha nem is létezne, Az északi sáv rnezőgazdaságí

vidék, amit az utak és vasútak majdnem teljes hiánya, európai számára szinte
elképzelhetetlen elmaradottság jellemez. A lakosság legnagyobb része anal
fabéta. Oka ennek az is, hogy a települések igen nagy távolságra fekszenek
egymástól s a közlekedés majdnem lehetetlen. Egyedül a repülőgép jöhet szá
mításba, ám ez meglehetősen drága s igy csupán a gazdag földbirtokosok szá
mára hozzáférhető. A kultúra önzetlen terjesztöreként éppen az egyház jelent
kezett az utóbbi időkben, az atyák rádió útján tanítják a lakosságót - első

sorban természetesen írni és olvasni.
A film színtere Braziliának ez az északi vidéke. A földhözragadt sze

génység, naív egyszerűség és a sötét babonák hazája. Könnyen elképzelhető,

hogy így, ilyen körűlmények között, teljesen tudatlan emberek körében, mi
ként torzult el maga a keresztény tanítás is. Az indián őslakosság, valamint
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az egykor behurcolt néger rabszolgák primitív vallási szokásaí összekevered
tek a hódító fehérek hitével, s olyan fura szekták keletkeztek ebből, hogy et
nográfus legyen a talpán, aki kiismeri magát közötüük,

Egy tisztaszívű, de rettentően tudatlan parasztnak, Zé-nek szamara megse
besült egy vihar alkalmával. Az egyszerű ember annyira szeréti fülesét, hogy
fogadalmat tesz egy pogány istennő - akit a nép Szent Borbálával azonosít 
ünnepén: amennyiben állatia meggyógyul, olyan súlyú keresztet visz gyalog
szerrel a Báhia-beli Szent Borbála székesegyházba, amilyen Krisztus keresztje
volt. A szamár felépül és Zé állja szavát. Hihetetlen fáradalmak után el is
jut céljához, ám a templomba már nem engedi bea plébános, komolytalannak,
pogány babonaságnak minősítí a fogadalmat. A paraszt azonban makacsul ra
gaszkodik szándékához. A közhangulat a plébános ellen fordul, a püspök is
beavatkozik, szeretné elsímítani a dolgot, fáradozása azonban nem jár ered
ménnyel.

zé feleségét, aki elkísérte férjét a fáradságos útra, közben elcsábítja egy
selyemfiú. Ez a rostjaiban züllött fickó nem elégszik meg a kalanddal, el akar
ja választani férjétől az asszonyt. Kapóra jön neki, hogy a sajto is felfújja
az ügyet - új Krisztusként, szabadító forradalmárként emlegeti Zét. Felbíz
tatja tehát hozzá hasonló detektív 'barátait, tartóztassák le a szarencsétlen pa
rasztot. Jönnek is a rendőrök. de Zé nem hagyja magát, verekedés támad s
eközben halálos késszúrás éri. A végsőkig felizgatott tömeg ráhelyezí a ke
resztre a halottat, betöri a templomajtót, így szerez érvényt Zé fogadalmának,

Valószínűtlen históda ? Nem, sajnos, eléggé elhihető azok után, arrnit a
brazil állapotokról hallottunk. Elképzelhető, ha nyilván nem is tipikus eset,
hogy akadjon ott egy Zéhez hasonló primitív lélek. Bonyolultabb a filmbeli
plébános magatartása. Alapjában nem vehetjük rossznéven tőle, ha itávol akar
ja tartani templomától a szektás babonaságot, amivel ott Báhiában, a város
ban is sokszor találkozhatott. Zé messziről jött, valamelyik távoli farmról.
nem ismerheti őt a pap, nem tudhatja, mennyiben tiszták a szándékai. S em
berileg az is érthető, hogy később, amikor már nyilvánvaló lett a paraszt ne
messzívűsége, továbbra is kitart eredeti álláspontja mellett,· mert hiszen anél
kül papi presztízséri eshetne csorba.

Míndez elegendő drámai elemet tartalmazna ahhoz, hogy pozitív, nevelő

hatású filmet alkossanak az alaptörténetből; olyan filmet, amelyik reflektor
ként mutat rá a társadalmi Igazságtalanságokra. az elrnaradottságra s az em
beri gyarlóságrá egyaránt. A film alkotói, Diaz Gamez forgatókönyvíró és
Anselma Duarte rendező azonban nem elégednek meg ezzel. Lelépnek az ál
talános humánum széles útjáról, hogy míndínkább a célzatos antiklerikaliz
must, majd a nyilt vallásellenességet hirdessék meg. így azonban a film vonal
vezetése sem marad egységes, töretlen; a néző hangulata többször is változni
kénytelen, ami azután állandó zavart eredményez, rontja, majd hogy teljesen
tönkre nem teszi azt a hatást, amely pedig feltétlen katarzishoz vezethetne.

Eleinte szánjuk, majdnem megmosolyogjuk Zé együgyűségét, hiszen a fo
gadalommal járó hihetetlen megerőltetés és a fogadalomtétel oka - egy gyen
gélkedő szamár - a mí fogalmaink szerínt nincsenek arányban egymással.
Később ez a fenntartásunk tisztelette oldódik, mert látjuk, hogy Zé rnennyíre
becsületesen véghezviszi azt, amit vállalt. Utóbb a két makacs ember: Zé és
a plébános összecsapásakor bosszankodunk a pap elzárkózásán, mert közben
az az érzésünk támad, hogy ott Brazíliában a szegénységben maradt vagy tar
tott nép lelkülete keresztényíbb, mínt némely egyházi vezetőé, Am újrból csa
lódnunk kell, Duarte ismét lódít egyet hangulatunkon. A népről kiderül, hogy
babonás tömeg, amely csupán szenvedője az elnyomatásnak. de öntudatra
egyáltalán nem ébredt, nem lebeg előtte semmiféle világkép, sem a keresz
ténységé, sem a szocíálizmusé, Mindezeket betetőzi egy jelenet: a keresztvivő

párhuzamosan halad a Szent BODbála szobrának hordozóival. Zé majdnem sze
relmes áhítattal nézi a giccses szobrot, 'ami - a billegés miatt olyan hatást
kelt, míntha kacsintgatna!... Ime, a végső következtetés, amely a történet
ből leszűrődik: minden vallás babona csupán, ebből keletkezhetett valaha a
kereszténység is.

383:



El tudok képzelni olyan vallásellenes filmet, aminek ugyan tartalmával
sohasem fogok egyetérteni, rnűvészi voltát mégsem vonhatom kétségbe. Ez a
film azonban nem ilyen. A fent vázole hangulati ingadozás dramaturgiai hiba,
rendezési félrenyúlás, ezért semmiképpen nem tartom megokoltnak azt a ma
gas kitüntetést, amelyet Cannesben nyert -a film. Elhibázott produkció annak
ellenére, hogy a színészek játéka szinte kifogástalan, helyzetfestése, fényké
pezése megkapo. A feszültség, a drámai összeütközés megteremtése még nem
rninden, le is kell tudni vezetni, meg is kell oldani. (Bittei Lajos)

JEGYZETLAPOK. (A prózafordításról). Péterfyben olvasom, 1888-ban írta:
"Nagyon ritka nálunk az a regényfordító, ki a regényt művészíleg uratlan do
lognak ne nézze, mellyel szemben semmi íród kötelezettsége nincs. Mindegy
neki, akár Mühlbach, akár Tolsztoj, akár újságbeli rémregény, akár remekmű.

Pedíg a bor- vagy fűszerhamisításnem oly rút dolog, mínt ez a stílusharníaítás,
melyet a rossz regényfordító elkövet."

Ezen a fokon ma már, szerenesére, [ocskán túl "agyunk. Prózafordításaink
többsége jó; a prózafordítás művészete azonban ma sem áll különösebb becs
ben nálunk. Pedig jól forditani prózát sem könnyű, Mint ahogy ez sem könnyű:

jól írni prózát, jó prózát írni.
Hadd 1dézzem a múlt század egyik nagy német esztéti1rusát, Jean PauIt.

Néhány mondatát az "esmtikai előiskola" "utóiskolá:jából", ahol a próza 
és közvetve a prózafordítás - nehézségeiről beszél. "A művészí próza - mondja
- épp annyi, csak éppen másfajta gondot kíván, mínt a vers. A próza ritmusa
folyton változik, a költői metrurn viszont az egész versen végig tart; és a pró
zai periódusok nem egymás nuntájára készülnek, ahogyan versben a követke
zők a megelőzőket követik. A prózabeli mondatok hosszúságának és szórend
jének mimdenkori változását a pillanat, illetve a tárgy számtalan törvénye
határozza meg ... ÉPP ezért ez a prózabeli változatosségkönnyebben fölveszi
az íré különféle sajátságait."

A jó fordítás pedig ott kezdődik, aihol nemcsak puszta szöveg-értelrnet tol
mácsol, hanem az írónak a stílusban és változásaiban megnyílvánvaló "külön
féle sajátságait" is közli.

S még egy mondatot Jean Paulból. Abból a részből. ahol Lessing prózá
járól beszél. Ez a mondat joggal lehetne mottója bármely könyvnek, amely
a prózafordítással foglalkoznék, ha egyáltalán volna ilyen nálunk. így szól:
"Ez a stílus (,tudniillik Lessingé) nem élettelen ruhája, hanem élő teste a gon
dolatnak; és nehéz utánozni (dlletve nehéz fordítani, mondanám), mert nem
halmi víaszbábot kell visszaadnunk, hanem élő embert."

Innét aztán könnyű volna egy lépéssel tovább menni: a rossz fordító tehát
gyiNl:os. Péterfy szerint, láttuk, füszer-hamisítással öl. De a hamísítökat, sze
rencsére, már régen leleplezték, s a gyHkosOlk egy idő óta, igen helyesen, nem
kapnak fűszer-árusításí engedélyt.

(Utazás.) G. most jött meg külfőldről. Azonnal fölhív, Lázasan közli, hogy
okvetlenül beszélni akar velünk. Tíz perccel előbb beállít, ledobja a kabátját,
elhelyezkedik a karosszékben és ikét órán át egyfolytában henceg.

Mikor elmegy - másik barátjáékhoz. folytatni él hencegést - előkeresem

Flaubert levelezését, és ezt olvasom, a második kötet tizenkettedik lapján:
"Aki utazás közben megőrzi saját ma,gárólugyanll.zt ll. kiváló véleményt,

amely otthon töltötte el, míkor naponta tükrébe nézett, az vagy nagyon nagy
ember, vagy nagyon nagy hülye. Engem, magam sem tudom, miért, az utazás
igen alázatossá tesz."

Ami G.-t illeti, ezen az egyetlen tényen kívül, hogy megőrizte, sőt fokozta
önmagáról alkotott kiváló véleményét, még sosem adta tanújelét annak, hogy
nagyon nagy ember volna.

Eszerint a másik lehetőség állna fenn? (r. gy.)
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