
NAPLÓ

A "TRANSITURUS" BULLA 700 ÉVES JUBILEUMA, VI. Pál pápa au
gusztus l2-én Orvietoba zarándokolt, hogy megünnepelje a Transiturus bulla
megjelenésének hétszúzadik évfordulójút. Oda is vissza is helikoptercn tette
meg az utat Caxtelgandolí'o és Orvicto kőzött, ami 50-50 perr-ig tartott. Ez volt
az első eset a történetben, hogy a katolí.kus egyház feje ezt a modern közle
kedési eszközt használta. Az orvictoi szexcscgyházbnn a páya szentrnisét mu
tatott be s alatta evangélium után beszédet is mondott, amelyben elsősorban

látogatásának jubiláris jel.lcgét emelte ki.
A Transiturus bullát, amelyre mos! ilyen nagy esemény irányította rá a

katolíkus világ Iigyelrnét, 1264. augusztus l2-én bocsátotta ki IV. Orbin pápa,
és pedig Orvietoban, ahová Rómúból menekülní kónyszerurt. A bulla elren
delte, hogy ezentúl az egész egyházban külön ünneppel cmlőkezzenek meg az
Oltáriszentségről. Ezt az ünnepet, Úrnapjút. l246-ban rendezték meg először

Liegeben, ahol Orbán pápa akkor még archidiakonusként rnú.cödött. Am a
bulla közzetétele után is sok idő telt el, amíg az új ünnep általánossá vált.
Keleten pedig soha sem honosodott meg.

Arnikor erről a mcstaní jubileumról megemlékezünk - Icjtí ki Ferdinand
Hohlböck salzburgi egyetemi tanár az ottani Klerusblatt számarn írt érdekes
tanulmányában -, nem kívánjuk elhallgatni, hogy Urnapja s különösen az
úrnapi körmenet ellen Iíturgikus, pasztorális, de ökumenikus szernszögből is
sok bírálat hangzott el. S bizonyos, hogy a protestánsok kritíkáját is ma, a
második vatikáni zsinat légkörében másképpen értékeljük, mint még néhány
evvel ezelőtt.

Katolrkus oldalon Podhradsky a Liturgikus Lexikonban (Innsbruck 1962.
109.) ezt írja:"Urnap ünnepe elsikkad, ha a körmenetben túlságosan kihang
súlyozzuk a folklorista keretet. Puszta látványossággá sühlyed le, ha kivezé
nyelt szervezetek rendezik meg a körmenetet. és egyben szirite társadalrní ese
ménnyé is válíüc, amikor nem-hivő és közömbös környezetben a tüntetés jelle
gét ölti. Ugy kellene megtartani a kőrrnenetet, és csak úgy szabadna a nagy
nyilvánosság elé vinni az Oltáriszentséget, ha meggyőződtünk elóbb arról, hogy
az ünneplő kíséretben elevenen él a hála, a dícséret és a kegyelmi vágy" .
.Jungmann, a híres liturgista, szerenven fejezi ki ugYH!::,,~ZI: "A jelen feladata
az, hogy az úrnapi könmenetben a varlasí jelleget emeljük 'ki. Tehát ne a szo
kásos külsőségekben, hanem a belső elmélyülés szellemében tartsuk meg az
Urnapot. A ,Mysterium Iidcit' nem szabad továbbra is Ia tvűnyossággá tenni.
Ma, a messzemenően szekularizált, pluralisztikus világnek az Eucharisztiát
megmutatni - nem éri el a célt, amelyet valaha kerestek. A .közömbősők

előtt a Szeritség proíanizálva van, sőt talán ki is pellengérezve." (Lexikon jür
KÚ'che und Theologie IV. 407 - Freiburg, 1960).

Ellenvetésül fel lehetne hozni, hogy hitünk külső kifejezés« jogos és sok
szor szükséges is. De vajon az Eucharisztia titka alkalmas tárgy-e ahhoz, hogy
demonstráljunk vele? - kérdi Hohlbőck. És vajon az úrnapi körmenetnek
tényleges és eredeti értelme-e az ilyen demonstráció? JUli6~n2'nn szcrint az
úrnapi körmenet nem akart sem polémia, sem látványos mutatvány lenni,
hanem abból az örörnünkböl eredt, hogy Krisztus az egész teremtést megszen
telte. Arn nem lehetne-e ezt az örömünket alkalmasabban éé; jelentőségteljeseb

ben megmutatnurrk? Nyílvan azzal, hogy buzgóbban teljesItjük:.,Vegyétek és
egyétek ... igyatok ebből míndnyájan ...", és azzal, hogy tevókenyen résztve
szünk a szentmisében. Nem kétséges - állapítja meg Hohlbőck -, hogy a
'I'rídentínum óta az Euchuriszt iával való hitbeli demonstráció ellenreformációs
eszköz is lett, ez azonban semmiképp sem illik bele a mai egyház ökuméní
kus szellemébe. Új meglátásaink és új magatartásunk nem zárja ki, persze,
hogy olykor alkalomszerűen, méltó és példás szervezcsbcn eucharisztikus ün
népséget rendezzünk a nyilvánosság előtt, amilyenek az aucharisztikus világ
kongresszusok is.
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Hohlböck rámutat arra. hogy m~g.., az ünnep l'lL:!1 is hallatszottak már
krrtikus hangok, és pedig amiatt, hogy n hálaac'ó n!:f,('mIókczts, mcly I'IZ

Eucharisztia alapításának napját, nagycsütörtököt jc~Ile:ne;.t:" csökkent súlyá
ban és az Úrnap ünnepére került át. Holott amí; na'iyc:,jt0rtö!cön az Eucha
riszttát valóban az űr .Iézus utolsó vacsorújával és aldozrtáv.il kapcsolatban
ünnepeljük a maga teljességében, Úrnapjún ki7.árólag a kenyérszínben jelen
lévő Krisztus imádására szorít.kozunk. Úrriapjún már csn k látjuk az Eucharisz
tiát adorálő nézessel. Ur'nap ünnepének bevezetésével C,;:! időben keletkezett
n saentmíscbcn <17. "elevaUo", :.li: Uriclrnutatás. Ez touis: Berungár cllenében
indult el, ki tagadta Krisztus jelenletót az OIL'\riszcnL::,gben. Cdjn volt a
telmutatásnak, hogy a hívek logalább Iássák az égből való i':cnycret, ha már
ők maguk nem áldozhatnak, hiszen akkoriban még a szente').;. is csak nagyon
ritkán járultak ehhez a szeniséghez. Megelégedtek a ..conc.rp.:«: 'Ilt:a videndi"
vel, a szemek áldozásával, és kfvúntck az "expositio SC:llctis.:j .ni"-t, úgyannyira,
hogy volt idő, amikor n szent~;égkité1elt többre éltCf~CltG: mag.:'n'J a szerit
mísénél. A concupiscentia vídcndi" húzódott meg - ú!lítja Hoh lhöc'k - az
eucharisztikus úrnapi körmenet mö.iött is. l\.z cuch.. "is:~:ikus jáTHÓ·.w3ágnak ez
a fajtája nem ritkán már cl'c·ldye··j,',m.bol'sággá Iajult. t, túlburjánzó erelklye..
kultuszban a konszekrált Ostyát ,.superreliquiának" tlsztcl tck, és amikor látni
vágyasuk kielégítésére má r a ,.superreliquia" sem volt elég, akkor a csodás,
a véres Ostyák tisztelete és imádtsa bontakozott ki.

Ma már mindezen túljutottunk, hála az egészséges l iturgikus mozgalomnak
- folytatja Hohlböck, Az új liturgikus konstitució ·W. ós következő pontjaiban
egyszer sem említi a szentségkitételt, nem utal egy s;-:<',ve1 sem a kitett Oltári
szentség írnádására. "Az egyhúz minden gondja az - hangoztatja a konstltu
ció -, hogy a keresztények hitünk e titkánál .ne mint kívülállók és néma
szemlélők legyenek jelen. Inkább tanulják meg jól megérteni ezt a titkot a
rítusok és imádságok által, és a szerit tónykedésnél tudatosan, jómborul és
tevőlegesen ünnepeljenr-k együtt. Isten Igéje formálja öket, az Úr asztalánál
találjanak erőt, és ők is mutassák be a szeplőtelcn úldozatot, nemcsak a pap
kezei által, hanem vele együtt, hogy ezáltal magukat is felajánlják."

Magától értcdődik., hogy a másodtk vatíkúní zsinat nem akar és nem fog
változtatní Krísztus méltó és Illő imádúsán az Eucharisztiában, és nem akarja
lebecsűlni vagy megtiltani aZfl1'kalomszerlí, az egyt1úztól bizonyos keretek közt
előírt szentségkitételeket, sem pedig az úrnapi körmeneteken a hódolat lehe
tőségét, De a Tridentinum idevágó polemikus ('S ellenreformációs határozatai
:13k helyesbítéseként hangsúlyosan kimondja, hogy Krisztus az Eucharisztiá
ban nem elsősorban Imádás, sem pedig kiállítás, körbehordás és demonstráció
okából, hanem mint áldozat az áldozás miatt van jelen. Az áldozat miatt,
amelyen a hívek nem néma nézők, hanem tudatosan. jámborul és tevőlegesen

résztvevők. 19y domborodik ki az Úrnapja ignzi értelme és jelentősége is:
egyszer az évben egy nagy ünneppel megköszöni 3Z Úr .Jézus állandó testi
[elerilétét közöttünk. Ilyennek gondolta el 700 ével ezelőtt maga IV. Orbán
pápa is ezt az ünnepet. Olvassuk csak figyelmesen a Transitunls bullát, amely
nek, sajnos, legtöbbször csak a kezdő szavát ismerjük és nem amoleg, szép
szavakba foglalt tartalmát. "Az Urrmp ünnepe legyen hálás megemlékezés 
rendeli el a pápa - az Eucharisztia alapitásáért. mert erre nagycsütörtökön
a bűnbánók kiengesztelése, az olajszentelós, lábmosás és más okok miatt nin
csen idő, azonfelül legyen az Úrnap ünneplése engesztelés az Urnak a minden
napi szentmisében hiányzó tisztelet és emberi gyarlóság és hanyagság miatt."

Az Eucharisztiának külörileges körülhordásáról nincsen egy szó sem a
bullában. Dc igenis beszél a bulla a "csodálatos, drága, szentséges és üdvöt
hozó emlékezésről", amellyel Krisztus szeretetének adózunk. (Ferencz Józse!)

EDESAPAMROL, FESZTY ARPADROL ... A mai nemzedék csak annyit
tud Feszty Arpádról: múltszázadvégí és századelejei akadémikus művész, aki
nek legnagyobb alkotása a "Magyarok bejövetele" körkép. Ezt is csak már
hírből ismeri a fiatalság, rnert a 45-ös bombázás alatt több, mlnt a fele meg
semmisült. A megáévö llliyharmad a Galéria egyik raktárában várja esetleges

559



restaurálasát. Én azonban itt nem is a festőről akarok beszélni, arra a mű

történészek hivatottak. Az embert szeretném emlékezetbe idézni úgy, amilyen
nek én, a gyermeke látom.

Amikor ötven évvel ezelőtt, 1914. június l-én, pünkösd hajnalán meghalt
édesapám; solk szepet és jót írtak róla. De ami nekem legjobban belevésődött

lelkembe: nyolc rövid kis sor, amely - egészen érdekes - épp a Borszem
Jankóbal!1 jelent meg névtelenül:

Színes álmokrurk magyarálmodója,
ElcsiHapuU hát ős fantáziád!
Nagy keblére öleli a rórur
Hozzája megtért, megtörött fiát.
Sirja felett dalt kelepel a 'gólya,
Szebb szineket bont minden kikelet:
Örökszép álmok örök álmodója,
Jó Feszty Arpád - az Isten veled!

S bizonyos is, édesapám kimondhatatlanul szerette a magyar földet és
népét. 'I'űzbement volna az ő csallóközi, azaz mátyusföldi parasztjaiért ; kereste
az igazukat és harcolt értük a hatóságoknál. Azok is szerették. Öreg martosi
asszonyok még ma is éneklik az "A,rpád nótát". De nemcsak a hozzá közel
állókat szerette. Mindenütt és mindenben tanusította mély szociális érzékét.

Ifj. Hegedüs Sándor, Jókai unokaöccse örökítette meg 1938-ban az Vj Idok
egyik juniusi számában: "Egyszer Malonyay Dezső hallgatta Feszty Arpád ter
veit új képeiről, az íparművészetről, a magyar nép lelkében szunnyadó erők

ről és arról, hogyan kellene rnindezt felhasználni a nemzet javára. Annyira
elragadta őt Feszty előadása, hogy odament hozzá, megölelte, és azt mondta
neki: ,Tudod, mrkor beszélsz, a magyar pusztákon száguld veled az ember az
őserejű nép között. Mikor pedig előadod terveidet, úgy érzi az ember, mintha
egy óriás egy csíldag tüzével akarna rágyújtani - egy cigarettára!' És Malo
nyaynak ez a hasonlata igen jellemző Feszty Árpádra. Fantáziában, elképze
lésben, tervezgetésben volt ő a legnagyabb. A Icivitel már nem érdekelte any
nyira. Pedig, milyen kár, mert így mímdenkí láthatná az ő ragyogó lelkét igaz
valójában!"

Erről beszél Lőrinczy György is Pósa-asztal című könyvében: "Nyugtalan
lelke örökös Lánggal lobogott. Szüntelen a képzelet játékos szárnyain szállott,
vagy röpdösött, hol csapongva, hol ringatózva, mínt a virágillat a szellő sze
szélyes hullámain. Cigányvére fűtötte a lelkét és űzte, hajtotta a Szépségek
új, meg új tájékat felé, amelyeken majdnem kereste a rendkívülit, a vesze
delrnest, a szekatlant és az újat. Egyszer a Vezuv kráterjébe esett bele, más
kor mellbeíőtte magát. Viaskodott tűzvésszel, árvízzel. szerelernrnel, a kétségbe
esés művészí gondjával: a szkepszíssel és az élet ezer más sánkányával ...
Mindig győzött és míndíg ugyanaz a meg nem lankadó tűzenergia maradt.
Rajongó rnűvész, al]w a kingyest nádasban is úgy él, rníntha királyi krístály
palotában trónolna."

Herczeg Ferenc írta róla a Gótikus házban: "Neki szent csoda mindaz, ami
magyar, a katona és a paraszt, az úr és a betyár, a magyar nóta és a magyar
ruha, a ló és a pulíkutya, a múlt és jövő ... A magyar csodát idézte, hirdette,
magyarázta ecsettel, írótolllal és élőszóval egész életen át."

Mert édesapám író is volt. Az én parasztjaim című novellás kötetében ol
vashatjuk ezeket a sorokat: "Összel a vadludaikkal egyidőben érkeznek meg a
kákaszedék as. Honalig gázolnak a hideg vízben, hogy az érett gyékénykákát
amoesárból 'kiszedjék. Egy pár szénagyűjtő is odavetődik, ha tudják, hogy
ott vagyok, s kívánnak szerenesés jóestét. Jólesik nekik az az egy-két pohár
bor s szdvar. vagy egy pipa dohány, amivel megkínálom, de talán még jobban
a jó szó és hogy meghallgatom őket. Megkönnyebbül a lelkük, ha elmondhat
ják bajaikat s elmesélhetik életük folyását. A tűz mellett fölenged a lelkük
s bevallják azt is, amit a szelgabíró soha ki nem vesz belőlük. Örülnek a biz
tatásnak s szívesen veszik a korholást is. Ha tudnák az uraik, milyen nagy
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dolog az a szegény parasztnak. ha búját-baját elpanaszolhatja úrf'élének, bi
zony szívesebben meghallgatnák öket. Ezek a pásztortűz mel.íett eltöltött esték
a nyugalom estéí, idejárok én gyógyulni. .. Kincseket gyűjt,ök itt. A tűztől, a
víztől, a földtől és az égtől és a bennük élő teremtményektől; itt szerzem vissza
a nagy világ zajában elpazarolt béícét, léleknyugodalmat és emberszeretetet."

Ide jegyzem azokat a sorait, amelyeket "B;;í.nyaszerencsétlenség" című ~&
péről ő maga vetett papírra: "Télidőben, fagyban, hóban lementem Nagy
Bányára, ahol a hegyekmélyéböl sápadt rongyos alakok verítékes nehéz mun
kával hozzák fel napszínre a ragyogó aranyat, ezüstöt. Ahol a rideg hegyek
katakombáiban s a füstölgő kohóknak komor öbleiben ezernyi éhező fárad a
nemes érc kiválasztásában azért, hogy azután az az élettelen érc, az a kevély
színű arany pengve, csí llogva járja körül a világot s okozzon romlást, pusztu
lást az emberek .között, legyen irigyelt játék hiú asszonyok testén, öröme,
vágya rnílhóknak s megmételyezője szíveknek, lelkeknek ... Ott jártam a ko
hókban, a sötét olvasztókbam,' ahol a kemencék száján kívigyorgó s ki-kicsap
dosó izzó lángnyelvek tüze élesen vet veres világot az ott dolgozó félmeztelen
alakokra, s amíg rajzoltam a festői he-lyeket, érdekes csoportozatokat, nem
tudom, mí volt nagyobb: gyönyörűségem-e, arnikor festői szemmel szemtéltem
a kép-tárgyakat, vagy szánalmam, amikor eszembe jutott, hogy ezek az ala
kok, ezek a nedves, fagyosruháju búnyászgyerrnekek, a tűznél melegedő hal
vány asszonyok mind élő emberek, akiknek szívük és gyomruk van, - akik
éreznek és éheznek is. A bánya fölött ott rneredt a kőkereszt, mintha az a
bánya egy nagy sirbolt volna! Az is az! Sírboltja annyiaknak í Ötszáz ember
lépett át azon a küszöbön, vitte életével szerelrnét, örömét, vágyat a napvídág
után, s nem látta többé a napvilágot. Nem éreztem én most a hó hideget, csak
szépségeít láttam, s dacára télnek, hidegnek szenvedéllyel fogtam hozzá a bá
nya lerajzolásához, s rajzolgatás közben eszembejutott mindaz a sok történet,
amit otthon, vacsorázás után Sándor bácsi rneséígetett azzal az ő szeretnívaló
kedvességével azokról a szegény emberekről. Hogyan imádkoznak, mielőtt a
bányába leszállnak, hogyan szakad reájuk gyakran a föld, hogyan zárja el
öket, hogyan sírnak utánuk az asszonyok, leányok s lesik aggódva, amíg ki
ássák öket, vajjon élve vagy holtan fogják-e ki szegényeket? - Talán éppen
ezen a helyen, amelyet most rajzolok, talán éppen itt siratta az a szegény
asszony az ő fenntartóját, gyermekei kenyérikeresőjét. talán éppen ezen a·
sínen gurították ki tetemet, talán éppen itt borul reája kínjával az özvegy ..."

Az önzetlen kartársat is méltatta Lyka Károly az édesapámrólírt nekro
lógjában. Azt az embert, akinek fontosabb volt a művészet és művészbarátaí

sorsa, rnínt a magáé: "Munkácsyn kívül nincs művészürnk, akinek a helyzete
társadalmunkban oly kivételes lett volna, rnínt Feszty Arpádé. Tüzes tehetsé
gével vívta azt ki s ezzel mem csekély hasznot hajtott rnűvésztársainak. Mert
t; volt jóideig a nagykövetük a magyar társadalom elitjében. Azokban az idők

ben a magyar rnűvész társaságbeli helyzete még teljesen kialakulatlan volt.
Hogy a művészet mint foglalkozás társaságbeli ranghoz jutott, az legmkább a
nyolcvanas években szereplő festőnemzedéknekköszönhető s e nemzedék sorá
ban Feszty Arpádnak. Magábanvéve a dolog nem fontos s inkább csak jel
lemző kortörténeti adat maradna, ha ezzel a szerepléssel nem járt volna még
egyéb is, aminek aztán nagy lett a hatása. A társaság közelebb jutott a sze
mélyes érintkezés révén a művészekhez, bepillanthatott műhelyükbe, felismer
hette a nehéz, fáradságos, komoly munka menetét: tisztáiba jött vele, hogy a
festés nem léha atelier-játék, hanem lehet az rnínden idegszálat megerőltető

tanulmány és harc. Rájött, hogy a művésznek vannak problémái, különleges
és izgató feladatai, amelyek épp úgy egész embert kívánnak, mint a tudomány
bármely diszcíplinája vagy az akkor még módfelett becsült politikai mumkál
kodás minden stratégiája és elrnéssége, Ilyesmire teremi a társasélet szerep
lőinek figyeimét ,kevés ember volt alkalmas. Főképp Feszty Árpádnak jutott
ki rész ebből a munkából, amely, mint említettük, nagy hatással volt művé

szeink sorsára. Feszty Árpád festö-tehetségát tetézte elragadó izzó vére elmés
sége, tősgyökeres magyarzarnatú észjárása. Szinte arra született, hogy' kapcsa
legyen a bohémeknek és a társaságbelieknek. Arnazok köréből került ki a fia-
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tal festő, emezek körébe jutott csakhamar, rövid pesti szeroplés után. Feszt}'
Arpád erélyének egy része nem a vásznaken csapódott le. hanem egy oly élet
forgatagában foszlott el, amely hasznot hozott társainak és utódainak, de meg
nvírbálta a tiszta müvészí munkára fordított időt és erőt. Most már tudjuk.
hogy volt ennek is eredménye, szociálís és művészeti, de ezt drága áron, egy
nagy tehetség munkájának telére apasztásával lehetett csak elér.ní. Valamíkor
meg fogják érteni, hogy Feszty Arpád művészebí pályaf'utúsa éppen czórt egy-
útta) tragikus is volt." '

Igen tragikus volt a sorsa. O, akinek fiatalkorában olyan sikerei voltak.
mint kevés festőnek - .hísz a körkép elkészülte után szinte visszhangzott ne
vétől az ország, - szegényen, összetörten, nyomasztó anyagi gondokkal küz
ködve vcrgődte át utolsó éveit. Halálát is a fűtetlen műterern okozta. Nem
tudott fukar lenni, nem tudott pénzt félre tenni. Ahogy lelkét, szívét széjjel
sugározta maga körül, ugyanúgy szinte dobalta keresetét hol eszmék meg
valósítására, hol elmondhatatlan számu szegényeinek gyámolttására.

És én boldog vagyok, hogy ilyen volt, hogy örökségül ezt a jeimondutot
hagyta rám: "Ln.kább adok 99·,nek, aki nem érdemli meg, minthogy egyet el
bocsássak üres kézzel, aki megérdemelte volna!" Többet ér ez nekem, mintha
emeletes házat, palotát kaptam volna tőle. így szent nekem az éj emléke.

(Feszty Masa)

AZ OLVASO NAPuJJA. Azt rnondja Fodor József emlékezésciről: "elsö
nagy prózai vállalkozásorn." Hogy miről szól voltaképpen a könyv? "Az én
legszűkebb miliőm - írja - cikcakjaiban néha nagyon előre és hátra nyúlva,
az ezerkilencszázhuszas évek eleje és Icílencszázhacrnímcöt-negvven (esetleg a
felszabadulás) közőttí idő; de a legélénkebb az 1923 és 1930 közötti, attól fogva,
hogy Mikes Lajos, eme új irodalmunk megszületésében oly jelentős ember
megteremtette-szerkesztette (s az ott és általa felfedezett, pártfogolt irók egy
részének nyílvánvaló maradandóságát tekintve), maradandó értékű irodalmi
rovat még létezett, Mikes Lajos és vele egy különös, színes és röpke irodalmi
xorszak hirtelen haláláig." Erről szól Fodor József 'könyve; ugyanő tájékoztat
arról is, hogy hogyan szól. " Választott, jobban mondva választódott írási for
rnám nem nélkülözheti az ide-oda nyúló, erröl-arról beszélő módszer szeszé
lyét ; úgy, ahogy egy régi ember leül az asztalához, és a maga dolgaival együtt,
ennek meg annak a tetteit, még benne élő szavait idézi, egy pohár bor és egy
néhány, a szavakban mulatságos és érdekes okolást találó, asztaltárs mellett."

Bizonyára hamarabb megérti az olvasó, ha így mondtarn volna: az emlé
kezések témája a huszas-hairmincas évek irodalmi élete, úgy, ahogy Fodor
József átélte, középpontjában Mikes Lajossal és az Est-lapok irodalmi rova
taval, De azért idéztem inMbb magát az írót, hogy már a kezdet kezdetén
némi ízelítőt adjak stílusából. Ki vádolhatná azzal, hogy könnyű stílusban ír?
Olvasni ezeket a sokszor tövel-heggyel összehányt rnondatokat, meg ezeket a
mondat-Iabíríntusokat, melyek!ben nemcsak az olvasó vész el, de egyszer csak
maga a mondat is elveszti magát zárójelek, közbevetések. alárendelések dzsuri
~elében. ám addig tekereg, addig keresi magát, rníg v égül ismét meg nem
találja és céljába nem jut - olvasni ezt, bizony nem kis föladat,kJivált eleinte.
Amíg "bele nem olvastuk magunkat."

Rosszul ír? Nem rnenném azért azt mondani, hogy rosszul ír. Eredetien.
mindenesetre; és pogányul lceresztülgázclva bizonyos elismert st í'lísztfkaí sza
bályokori és ígényeken, legelsősorban azon, amit "világosság" néven tartunk
számon. Vannak mondataí - mírit az elsőül idézett - melyéknek nem kétszer.
de négyszer-ötször neki kell rugaszkodní, míg átlátja az ember; s ha a fiatal
költő verneire itt-ott a[JJJ'l;Q)k idején azt mondták, hogy "barOikkos", akkor a
jelző legalább annyira illik erre a késeí., "első" nagyobb prózájára ; tizenhete
dik századi mondattekervényekre emlékeztet olykor.

De ennek a stílusnak - két-három fejezet elolvasása után már érezni 
sajátos íze, zamata van.• Egy helyütt, a Frarrkl Sándor könyv!kötő műhelyéhon

folyt vítát idézve föl, azt rnondja, Szegi Pál lelkes, pallérozott Apollinaire
dicséretére "erős mgere támadt, hogy ünnepet rontson", és ezzel az ünnep
• Emlékek a hőskorszakbóI. Ma~vet6, 11164.
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rontással, ellentmondással "me~mentsem belsőmnek a tetsző dolgokkal szem
ben érzett és őrzött, érdes, erős jóízét". Jobban, találóbban nem fogahmazhat
nám meg, azért idéztem a mondatot; pár fejezet utáln, megszokva Fodor József
csomós, inas, barbár prózaját - mert a ,.világos" eszményt követő, kosztola
nyias prózahoz képest az, nyilván nem véletlenül, hanem szándéimitan és tu
datosan: barbár - egyszeriben érezni, élvezni kezdjük "érdes, erős jóízét".
A hamisítatlan "fodor-józseflt" benne, kis mokányságát, vadságát, nyesetlen
ségét; azt, hogy leszegett fejjel ront neki az akadályriak ; nem űrtja az erdő

sűrűjét, hanem belegázol, beleöklel. s jól-rosszul átverekszi magát rajta. Azt
mondja, Szomoryval kapcsolatban: "Mai ideálom az a nyelv már, amely, mint
egy a vegetáció szervcs frészeként, azt az érzést kelti benned, hogy ha a szót
megmctszed. nedvet folyat magából, mint a gyümölcs." Hát ilyesféle ez a
..tílus, ez a próza. Csupa nedv, rnínt a gyümölcs; olyan nedvdús, hogy raga
csos is tőle itt-ott. Ami persze nem baj; mondataít az iskolakönyvek nyílván
nem fogjálk a világos szerkesztés mintáiként idézni, viszont - úgy hiszem 
néha egy-egy ilyen vadabb ojtás sem árt: a míves esztergályozottság, meg a
gyöngyözően üde naivság (a móra-ferences) mellé ez bozontosabb, erőszakosabb

és indulatosabb hang, rnodor, magatartás - mondhatnám tollfogás. "Szo1wtt
közvetlenséget" említi egy helyütt, írónukusan ; nos, a jelzőt ellerukezőjére cse
rélve, van az elbeszélő rnodorában valauni meglehetősen szekatlan közvetlen
ség, az életanyagnak valanni azon nyers voltában való közvetítése, valamí
már-már "irodalmiatlan" részvétel abban, amit elmond, valamí folytonos sze
mélyes jelenlét, és ez frissen, meggyőzően, a szó legjobb értelmében "érdeke
5E:n" hat. Aki nem liad meg az első lapok szinte brutális mellbevágásától, az
aztán jóformán le sem tudja tenni többé Fodor József könyvét, Olvassa,
ugyanolyasféle leszegett-fejű lendülettel, ahogyan írója írhatta, nem kicövekelt
országúton járva, vagy ilyet csinálva magának, hanem csak úgy "bele a sűrű

jébe" - és azán érezteíve is ezt a sűrűt, Úgy ír, mintha most találná ki az
írást, a prózát.

Persze azért nyilván vannak "elődei". Öntudatlanul, gondolom; Ielszívctt
magába egy-egy ízt, hangot: néha úgy érzem, nem hiába ült egyiitt olykor Krú
dyval, és Szomory iránt való tisztelete sem csak holmi ifjúi tíszavirág-hódoí.at
volt. Persze egyiiket sem "követi", még kevésbé "utánozza"; de alighanem rnínd
kettőből saját szervezctébo asszirnilált valamit.

Még egy - saját költészetére és ",könnYű'ség,ére" vonatkozó - megjegyzé
sét idézern. "Mivelhogy írásaim nem stiláris, feJ ületi síkon mozogtak, az, író
tól távol álló írásbeli művelet artisztikus játékaiként, hanem bensőm dolgait
akartam megfogni, árnyaltságaikban és lehetőleg olyan szavakban, amelyek az
elmondottak ízeit, lélegző valóságait fejezik ki: nem vagyok könnyű költő."

Mindezt nyugodtan "áttehetjÜ'k", és prózajára alkalmazhatjuk: nem sokat ér
dekli "az írásbeli művelet artisztikus játéka"; mindenképpen ábrázolt alaJkjait,
azoknak - a külsőn át - "benső dolgait" próbálja érzékeltetní, megfogni, le
hetőleg az alak ízeít, lélegző valóságát'' fejezve kd.

Igy aztán ez az alapjában véve, bizonyos pallérozottabb ígények és ízlés
sserínt, egyenesen anti-stílus - nem egyszer a jellemzés stiláris remekléseire
képes. Móríczról ilyen imondatokat olvashatní : "Tefelé konyuló szálú, széles
bajusza bokra alatt .méztől bugyogó torrásként édes beszédjével" üdvözli mo
solyogva fi Centralba először belépő, most fölfedezett költőt; majd ahogy az
Otthonban ül, Mórával beszélgetve, "béljuszát csavargatta, és pici- köhhené
sekkel nevetett, és szemei majdnem sustcrogtak a helyükben az örömtől, mínt
a rnézre lelt, vidám darazsak." Kosztolányi fölvillan, .mínt különös pávama
dár"; s nyomban utána ez a rnondat a tömör jellemzés felejthetetlen telítalá
lata: "Egy rejtélyes hatalom meghatalmazott minisztereként és mínt valami
nagyfontosságú világgondnok. jött blazírt képpel Máraí Sándor." Csak egy két
ilyen kitűnő jellemképet idéztem; ka-ki bőven idézhet másoikat a könyvből.

Jellemképeket, portrékat, és - jóvátótclekct, melyek közül csak egyre hívom
föl a figyelmet: azokra a szép, és nemes és igaz sorokra. malyeket az oly
derék és okos és tiszta" s oly méltatlan végre juttatott Kállay Miklósról, a
szerkesztőről, kritikusról s később irodalmi Igazgatóról ír.
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Hogy minta maga "hösLol'szakának" nyílt szemű, töretlen kedélyű és
minden jel szerint igen jó emlékezetű, amellett a lehetőségig elfogulatlan, mert
irodalmi helyzetében mi ndvégig jobbára független, semmi párthoz nem tartozó
"főszereplője", irodalomtörténeti becsvágyak nélikül is pompás, izgalmas, színes
képet ad e korról: az természetes; ezért elismeréssel adózni nem is kell talán.
Annál inkább sok megszívlelendö igazságáért. Az idők multával nem egyszer
hajlamosak vagyunk a múlt dolgainak túl sommás megítélésére. Fodor József
többször is figyelmeztetett rá, hogy a fogalmalokal és kategóriákkal nem árt
óvatosan bánni. A dolgok a valóságban többnyire árnyaltabbak és bonyolul
tabbak Példaként utalhatok. többek között arra, amit a Napkelettel kapcsolat
ban mond. Ez a folyóirat többé-kevésbé úgy szerepel a mai köztudatban. mínt
a polittkai és irodalmi maradiság fellegvára. Pedig Tormay Cecile alapítása
sem volt egész fennállása alatt, az első számtól az utolsóig ugyanaz. Ha eleinte
a Nyugat határozott ellenlábasának szerepét vitte is, ez a szerepe utóbb elhal
ványult; a Nyugat második, s még inkább harmadik nemzedéke számára a
Napkelet már voltaképpen nem volt egyéb, rnimt megjelenési lehetőség, és a
Nyugat amolyan "előszobája"; az irodalmi "lovaggá ütésben" általában a Nyu
gatban való megjelenés volt a végleges fölavatás. de az ezt megelőző "kisebb
rend" elnyerése igen gyakran a Napkeletben való szerepléssel történt, Az ellen
tét határai hova-tovább elrnosódtak, lényegében, legalábbis az irók-költők

számára, amolyan hierarchikus határakká váltak. Sokan a Nyugat, majd Ma
gyar Csillag állandó írói közül itt kezdték pályájúkat. Igy Szerb Antal, aiki 
Fodor Józsefet idézem - ",Szerb Antal K['istóf néven a Napkeletbe írt. Tor
may Cecile lapjába, ahol Rédey 'I'ivadarral, evvel a finom, nyugatos szelímmel
az élen, egész sereg esztéta honosítgatta a korszerűbb hangokat"; így -, hogy
még néhány nevet említsek - Halász Gábor, Németh László, Mátral László.

Tehát: .Jrodalomtörténetí" becsvágyak nélkül ír Fodor József, de azért
Ir odalomtörténészeknek is hasznos áttanubmányozmí emlékezéseit. sok mindent
megtudni belőlük, ami kezd a feledés homályába merülní, sok apró, fontos
részletei - Babits es a ríatalok kapcsolatáról például - ami a sommás be
skatulyázásoknál sokkal jobban szolgálja a dolgok hiteles ismeretét.

Mínt "az idők tanúja" beszél; a javaslatait is érdemes lenne megfontolni.
Ezekből is csak egyet említek: épp manapság, míkor annyi régebbi és újabb
értékünk "megmentése" folyik - megmentése és él övé tevése a mai olvasó
számára - Szirii Gyulától és Szomorytól Forgács Antalig. nem érdemelné-e
meg a kitűnő, jelentős Bányai Kornél is, hogy szanaszét kallódó verseit kötetbe
gyűjtsék? (Hadd tegyem hozzá a magam "javaslatát" is, rnelyet Fodor József
nyilván csak helyesel: nem érdemelne-e meg egy kötetet a korán elhalt elbe
szélő és esztétükus-irodalomtörténész, Fodor József egykori lektor-társa az
Athenaeurnban, Lovas Gyula, "ez a nagyari tehetséges tudós, író és esszéista,
az Ezüstkor akkori ifjúi~folyóirat-vállalkozásés az irodalom nagy reménysége",
Fodor József szavaival?)

Érdekes olvasmány az Emlékek a hőskorszakból; érdemes belevágni bozó
tos sűrűjébe. "E sorole írója nem esztétízálni akart, hanem bolondos, érdekes
alakokat, tetteiket akart látni, megírni (elvégre a többire ott a tudós); nem a
.legnagyobb' írókat kerestem emlékezéseírnben. de a legérdekesebbeket, az
egyéniségeket. (És azt hiszem, hogy az előbbi fajtát is leginkább az utóbbiak
között találtarn.)" Ezt írja könyve egyik utolsó lapján Fodor József. Valóban,
sok érdekes, sőt bolondos tettet és alakot lát és láttat - köztük pompásan
saját magát; a mondat jellegzetes, maga-becsmérlő fodor-józsefi légyintését
azonban ne vegyük egészen szószerint: nem kuriózurnok panoptíkuma ez a
könyv, hanem igen jó és érdekes kép a huszas-harmincas évek életéről, a kor
egy [ószemű, jól emlékező szereplőjének, egyik jellegzetes "egyéniségének"
szemével nézve.

Az "egyszeI1i", a megismételhetetlen kaland: az élet* és Dénes Zsófia sze
rette ezt a kalandot, szerétettel gondol rá és szerétettel idézi föl. "Nemcsaik
az én életem rajzát adom itt, de sok tekintetben koromét és osztályomét is" 
írja; és könyvében talán a:i a l.~jobb,ami valóban ól "küT éli osztály" tükre.

"Egy~zeri kaland. M",~vetW, 191;4.
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Ami Adyval való kapcsolatát illeti: Dénes Zsófia más könyveiből már ismer
jük, részletesebben, bővebben - itt is [óréset l\lJokból idéz; -ami Freudnál
tett látogatását, vagy Ri1kével való hosszú párízsí beszélgetését illeti: kétség
kívül érdekes; ezek: az "egyszeri kaland" külön, jelentős kisebb kalandjai; de
végeredményben semmi újat, vagy többet nem tudunk meg a "hősökről" ,
Freudról vagy Rilkéről. Annál érdekesebb a "mindennapi" anyag: az, arnl se
nem rendkívüli, se nem ünnepélyes, hanem egyszerűen csak a jól meglátott
- és jól ábrázolt - élet. A .Iókai-figura apa, a Krúdy-alak férj, a férj "gut
gesinnt", de eszközökben nem éppen válogatós szülei, az elveiben szígorú, szíve
legmélyéig jóságos anya: vagy egy-egy tájkép és társadalmi keresztmetszet:
Genova például, vagy Kolozsvár ... - ez az, ami ebben a könyvben az 01
vasót - legalábbis engem - a leginkább megkap. Regényírónak is becsületére
válnék az apa alakja, jókaias gcsztusaíval, bohémtájával. derékbatörésével 
s ott van hozzá a pár soros, találó és tapintatos kommentár: "Századvégi em
ber - színes. tehetséges, felelősségérzete mellett mégis könnyelmű és fegyel
mezetlen." De nem érdektelen a könyv "a nő története" szempontjából sem:
kitűnő illusztrációja annak, hogyan nevelték a lányokat a "tisztes polgári"
világ monarchiabeli változatában, és hogyan, milyen küzdelrnekben vívhatta
ki önállóságát egy nő ebben a jellegzetesen forrongó és átmeneti korban.

Ami egyik legvonzóbb erénye a könyvnek: Dénes Zsófia nem "szerepel",
nem emeli ki saját magát; saját életéről beszélve, saját élményeit idézve, ta
pintatosan, egyszerre tanúskodva ízlésről is, művészetről is, jobbáro nuntegy
típusként kezeli magát, tipikusként életét; majdnem azt lehetne mondaní: in
kább ír dokumentumot, rní.nt saját személyér hangsúlyozó önéletrajzot. S ez
zel adja meg aztán önéletrajzának igazi értékét és hitelét, ezzel avatja, sze
renesés rnódon, többé színes egyedi esetnél - egyediségében is valóságos ikor
dokumentum lesz.

Nemcsak szívesen olvassuk, hanem tanulsággal is.
"Maga az élet, a puszta élet. ahogy adódlk, szép és jó. A számban érzem

a jó ízét" - írja; és ezt a "jó ízt" az olvasóval is meg tudja éreztetni. Nem
annyira az irodalomét; a művészetét, még párizsi fejezeteiben sem; mínt
inkább az életét; és ez az igazán jó benne, és ez az igazán igaz és hiteles.

(Ha egyszer új kiadása lesz a könyvnek, a 78. lapon ki kell majd javí
tani a Reviczky-idézet sajtóhi'báját, a "cigaretta" szót "cigarett"·,re, mert a
vers első sora nem "oigaretta-füstkari:kája", hanem "cigarett-füst kariká.1a".)

(Rónay György)

SZlNHAzI KRONIKA. A Szegedi Szabadtéri Játékok keretében, színpadi
feldolgozásban mutatták be Patü Claudel és Arthur Honegger világhírű közös
múvét a "Johanna a máglyán"-t. Budapesten a Károlyi kertben és a Zeneaka
démián, oratóriumszerű előadásban már megismerhette a közönség ezt a párját
ritkító remekművet. A szegedi előadás azonban új műfaji besorolást tesz in
dokolttá. Szinetár Miklós konzs-e.,niális rendezése bebizonyította, hogy a Clau
del-Honegger mű az újkori irodalom talán legjelentősc!Jb mis.?tériumjátéka.

A keresztény misztériumjátékok leglényegesebb elemeit egyesíti magában
ez a mű. Ezek: a föltétlen és egyértelmű transzcendencia és ugyanakkor a népi
hangvétel, ég és föld dolgainak a nép szemével látása. "Jeanne d'Arc életének
csúcsa a halál, a roueni máglya" - írja Claudel a költeményéhez fűzött ma
gyarázó levelében. A hívő keresztény számára magátólértődő kijelentés, hiszen
az egész keresztény hitnek semmi értelme sincs, ha a halál nem a beteljese
dést, az élet értelmének kivilágosodását jelenti. 19y élte ezt át a középkor
embere és innen a Haláltáncok költészete. Ugyanakkor nagyonis két lábbal
állt a világban ez a középkori ember, akitől nem ooit idegen a vígasság sem,
és nem megvetette a vilá(lot, (mint azt oly soká tévesen hitték), csupán csak
mindent a túlvilág feizültségében látott. Kevés művész élte és érezte át ezt
a Idtáim6dot olyan mélyen, mint Paul Claudel. Természetes tehát, hogy Jo
hannát, ezt az érezhetően nagyon a izív~hez nőtt, kedvei szentet, abban a
pillanatban állítja .~ izólaltatja mBg, amikor a legnagyobb kalandra indul,
hOíJY elhaggya ezt II viláaot, amely mindenből kifosztotta és magárahagyta öt.
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Fönn áll Johanna, a máglya magasságában, és lenn. a rrodJglya lábánál
maga Szetit Domonkos, aki egyenest az égből szállt le, hogy elégtételt ad.hn
az igazságtalan ítéletért, amelynek létrejijttében saját rendjének méltatlan fil7.i
működtek közre. Hatalmas könyvet szorongat a kezében, amelyről elmondja,
hogy "együgyü limoges-i nyelvjárás" keveredik benne a latinnal, és "coutan
ces-i parasztok tájsz61ásában" jegyezték föl benne Johanna perét. Ime a népi
misztériumjáték hiteles kerete. Maga ez az indítás, Domonkos szavai saját
fiair61 és testvéreiről, akik Isten akaratával szemoeiortiuioa lettek Johanna
vádl6i és birái, és állásfoglalása e "népi kr6nika igc:,zsága," mellett, telJes mér
tékben igazolja Szinetár Mikl6s rendezői koncepcioiát. Semmi olyasmit nem
jelenit meg színpadán, ami ne felelne meg a claudeli szövegnek. Hatalmas
állat-álarcokban jelennek meg Johanna birái (kedvelt motívum a kbzépkori
misztériumjátékokban), amikor kimondják r61a, hogy eretnek, fajtalan, boszor
kány. Jonanna nem érti, hogy Krisztus papjai ennyire gyűlölhetnek. Domon
kosazonban megmagyarázza neki, hogy nem papok voltak azok, akik elítél
ték. "Amikor ez a veszett állatsereglet haragos szívvel, gyiilölettől tajtékoz6
szájjal köréd gyülekezett, az Isten angyala, alcí kezében tartja az igazság mér
leqét, jobbjával lesöpörte felszentelt fejükről a süveget, a Icámz,<;át, a csuhát."
Kemény szavak. Aki azonban túl keménynek érzi őket, annak a történelem
mel kell perce szállnia és természetesen: Cltnui.ellel; aJdegyéblcént nem álta
Lánosit, csak egy szélsőséges eset kapcsán figyelmeztetni akar.

Lehet, hogy P.Z a figyelmeztetés nagyonis vas/cos és erőteljes, és lehet, hogy
a törtllnelmi val6ság, Johanna biráinak helyzete, sokkal bonyolulta.bb volt az
itt ábrázoltnál. Claudel azonban talán éppen ezért választotta (! népi krónika
fekete-fehérre egyszerűsítő szemléletét, hogy tekintetl!t minden mellékkörül
ménytől függetlenül a meztelen igazságra függeszthesse, és úgy lássa azt, ahog1J
az egyszerű nép látja, nem ís annyira az eszére, mint inkább a szívére hall
gatva. És ha valakit zavarna esetleg a papi öltözékek fölé helyezett állat
álarc, annak gondolnia kellene arra, hogy a val6ságban az esetleg anyagias,
hatalmaskodó, szeretetlen vagy nem [etih.eictleri erkölcsű papot sokkal csú
nyábbnak látják a' hivei, mintha bármiféle gúnyos álarc éktelenitené.

Persze nemcsak a méltatlan papokról van sz6 a "Johanna a mágIUán"-ban.
Megjelennek a méltatlan és dölyfös uralkod6k is, akiknek hatalmi kártyajá
tékában jelentéktelen tétté zsugorodik IL sziíz. És ellentétjükként megjelenik
Normandia egyszerű népe is, egy a Lisztes Molnár és a Ho-r(1ók Anyja ta!ál
kozását megjelenítő, mélyértelmű és utólérhetetlen bájú tá.ncos, dal9s jelenet
ben. Itt és abban a párbeszédben, amelyben Domonkos a győzedelr:~es kard
felől faggatja Johannát, érződik, hogy l1úlyen mély és szerteáqazó gjföker31-':
ből táplálkozik a claudeli költemény lombkoronája.

Igazságtalannak látszhatna, hogy ez a beszámoló főleg a mű irodalmi ré
széről emlékezik meg, holott Honeqaer zenéjének ugyanúgy döntő szerepe
van a megrendítő művészi élmén1Jben. Viszont éppen ez az előadás bizonyí
totta be teljes világossággal, hogy Honegger mennyire beleilleszkedett nagy
alkot6társa gondolatmenetébe és művészi koncepciójába. Zenéjének minden
kotajeje a költemény mondanivalóját szolgálja. A Lisztes Molnár jelenet nép
zenei hangvétele bámulatos mértékben idézi ernlékez(!tbe a hasonló tárgyú és
jellegű magyar énekek dallamvilágát. A szegedi rendezésnek egyetlen hibája
egyébként (talán a technikái berendzzések fcoyatékosságának következtében),
hogya zenekar a leghatalmasabb [ortéluuil sem "szól" igazán. IgU zcnzi ré
szében a produkci6 elmaradt a budapesti előadások mögött.

Annál jobban érvényesültek a pompás szines tablók, amelyeket Szinetár
rendezői fantáziája pazar bőségben varázsolt a színpar!ra. És kitűnően érvé
nyesült a szerencsés kézzel megválasztott főszereplő Horváth Teri szép orgá
numa és gazdag sztnész egyénisége. Voltak, akik kétségbe vonták ennek a
választásnak helyességét. Az eredmény azonban a rendez~;t i.ga:wl.1a. A. szö
veg hangsúlyozottan népi jellege, az alak egész szituáltsága (igazán csak két
helyen érzi otthonosan magát: a normandiai tájon és az égiek között), vala
mint az ezekhez alkalmazkodó rendezés éppen egy ilyen típusú színésznő sze
repeltetését követelte. És Horváth Teri mindenestül átérezte és magáévá tette
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a Claudel elképzelte Johanna egyéniségét. TÖl'ékenll alak.ja ott fenn a má.g
lyán, hol lelkes, hol kétségbeesetten vergődő hangja, betöltötte az egész teret
és egyenrangú partnere volt a sokszáz tagú énekkarnak és zenekarnak. Sunt
Domonkos 'alakját Szabó Gyula elevenitette meg szépen, egyszerúen. Az éne
kes szerepekben Mátyás Mária, Déry Gabriella, Ivánka Irén és a roueni püs
pököt alakitó Réti József szolgálták méltóan a művet. Az ének- és zenekart a
lengyel Henrik Czyz vezényelte.

Több kritikus állaptiotta meg, hogy a ,.Johanna a máglyán"-nal a Sze
gedi Szabadtéri Játékok rátalált a legmegfelelőbb és a leghelyhezillőbb pro
dukcióra. Kétségtelen, hogy megfelelő propaganda mellett hiressé tehetné a
szegedi játékokat és méltó versenytársává lehetne a művészi kvalitásban mesz
sze mögötte maradó salzburgi "Jedermann"-nak. Ehhez azonban még az is kel
lene, hogy igazi "dómtéri játékká" alakuljon át. A jelenlegi, a nézőteret tartó
és hajóépitő dokkra emlékeztető vaskolosszus félreértés eredménye, hiszen ép
pen az nem érvényesül általa, ami az előadás helyét indokolja: a zárt, benn
sőséges hangulatú tér. Itt a nézőknek kellene egy sikban ülni, a tér szintjén
és a színpadnak magasba emelve, háttérben a dómma!. Akusztikailag is ez
lenne a jobb, mert most, éppen a két emelet magasságig emelkedő nézőtér

segítségével kiszökik a hang. Megfelelő környezetben bárhol, mondjuk a Tisza
parton, fel lehetne állítani ezt a nézőteret és oda jobban is illene a betyárosdi.
A dómtéren pedig maradna a Johanna, vagy más hasonló művek. Salzburg
ban sem játsszák a dóm előtt a "Cosi fan tutter-t vagy a ,.Rózsalovag"-ot.

(Doromby Károly)

KÉPZÖMŰVÉSZET. J e g y z e t e k k i á II í t á s o k r ó l, m ű v é s z e t i
k i a d v á n y o k r ó 1. Francia és magyar nyelven, finom papíron, sek illusz
trációval látott napvilágot a "Bulletin de la Galerie Netionale Hongroise. - A
Magyar Nemzeti Galéria közleményei"-nek negyedik kötete, amelyet Pogány
Ö. Gábor főigazgató és dr. Szegzárdy-Csengery .Iózsef'né müvészettörténész
szerkesztett. A cikkek és tanulmányok Telepy Károly, Zala. György, Rippl
Rónay, Czóbel Béla. Berény Róbert murukásságáról közölnek sok új adatot és
gondolatot, a reprodukcíók .között szorepel Berény 1912-es "Golgotha" című

festménye is. Telepy Katalin, múzeológusnak a Galéria évkönyvében !közöJ.t
egyik írása dr. Décsei Gé:'a prépostról emlékezik meg. (Mint ismeretes, Décsei
nek a két világháború között - az "Élet"~ben s más folyóiratokban - szárnos
cikke jelent meg, Munkácsyról, Medgyessyről, Rúdnayról. a szolnoki művész

telepről, cgyházrnűvószeti kérdésekről és alkotásokról.) ,.A nagylelkű emberi
magatartfis szép példáját adta dr. Décsei Géza címzetes prépost. aki gyűjte
ményét időröl időre azzal a céllal gazdagította, hogy az egykor állami tulaj
donban, míndenki számára hozzáférhető legyen", - olvassuk a cikkben. Dé
cseinek a közelmúltban bekövetkezett halála után részben a Nomzeti Galé
ríába, részben a Szépművészet.í Múzeumba került a Iestmenyekből, valamint
értékes régi Iaszobrokból álló hagyaték. A gyűjternényhez tartozott Benczúr,
Mednyánszky, Gulácsy Lajos, Vaszary, Szüle Péter több alkotása, közöttük
Szülének, a szolnokí művésztelep egykori vtagjának Décseiről festett igen jó
portréja. A 'kollekcíó kiemelkedő darabja Than Mórriak a Bakács-téri temp
lom számára készült oltárkép-tanulmánya. "Az adomány ötödét Nagy Sándor
színes freskóvázlatai teszik ki. - folytatja Telepy Katalin. - A gödöllői művész

telepen hűségesen kitartó festő a 30-as évekig nehéz körülményele közott élt.
Ekkor a pestszenterzsébeti és celldömölki templomokban freskó-megrendelés
hez jutott. Művészete ezeikben érte cl virágzását. Kiváló é,'z~kc volt az eszmei
mondanivaló szimbólikus kifejezésére ... A pesterzsébeti templom falain egy
ségesen és tisztán jelentkeznek rnűvészi elképzelései." Az örökhagyó Décsei
Gézáról szóló írás felidézte e sorok írójában azokat a 16-18 év előtti délelőt

töket,aJmikor a rnúbarát és tudós pappal a Szépművészeti Múzeum termeit
járta, s Décsei szeretettel, hozzáértéssel és igen élvezetesen kommentálta Ba
rabás, Marastoni, Borsos József', Paál, Szinyci s más Iclasszikus magyar mcs
terek munkáít, (amelyek ak.kor még a Szépművészeti Múzeumban voltalt el-
helyezve). '" '"'"
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136!-ben, hatszáz esztendővel ezelőtt alakult várossá Cegléd, s négyszáz
ötven esztendővel ezelőtt zajlott le a DÓ7.sa vezette nagy parasztfelkelés. A
kettős történelmi évforduló alkalmából ünnepi megemlékezéseket tartottak az
alföldi városban; a római .katclrkus plébánia falára emléktábla került, amely
megörökíti "Nagybotú" Mészáros Lőrinc egykori ceglédi plébánosnak, Dózsa
küzdőtársának, a felkelés - Pamlényi Ervin marxista történész szerínt 
"legradikálisabb vezetőjének" szerepét; a ceglédi Kossuth-múzeumben pedig
kiállítást rendeztek a Dózsával kapcsolatos. XIX. és XX. századbeli képzőmű

vészeti alkotásokból. Múlt századi mestereink közül a Théophile Gautier,
Flaubert, Dumas fdls körében is megforduló. romantikus Madarász Viktortól
szerepelt két festmény, - a anodern művek közül kiállították a hetven esz
tendővel ezelőtt született és harminc esztendővel ezelőtt elhalt Derkovits Gyula
(1894-1934) méltán nevezetessé vált 1514-es xilográfía- és rézkarc-sorozatát.
Élő mestereinket az Ady-síremlék idős alkotójának, Csorba Gézának Dózsa
szobra képviselte, továbbá Durau Tibor tollrajz-sorozata. Ugyancsak Duraytól
egy erőteljes, tüzes, Fernand Léger-ikoloritú üvegablaktervet is láthattunk,
Kondor Bélától pedig egy - a parasztmegmozdulás emlékének szentelt 
szuggesztív rézkarc-cíklust, benne a középkori ember mísztícízmustól áthatott
szellemíségét oly híven érzékeltető "A népvezér mennybemenetele" című lappal.

***
Berkopits Ilona nagy monográfiája Zichy Mihályról, amelyet az Akadémiai

Kiadó adott közre, a közelmúlt egyik igen alapos magyar művészettörténeti

rnunkája. A szerző részletekbe menő gondossággal tárgyalja a múlt század és
a századforduló egykor oly sikeres festőjének és grafikusának. az "Igor-ének"
című eposz, a .,Faust", .,Az ember tragédiája", BYl'On, a grúz Rusztaveli, Pus
kin, Lermontov, Gogol], Arany, Petőfi, Garay János, Jókai illusztrátorának
életét, munkálkodását, eszmeví lágát. Értéke a könyvnek, hogy az orosz-magyar
szellemi kapcsolatok több, eddig kevéssé ismert vonatkozására is rávilágít (!pl.
Zichy és Makszim Gorkij megísmerkcdése a madáchi Tragédia tervezett orosz
fordítása és kiadása .kapcsán). Hogy azonban Zidhy olymértékben jelentős

egyénisége lett volna a magyar rnűvészetnek, mint ahogyan ezt a 'költséges kí
állftású, hatalmas terjedelmű és a jegyzetek százaival megtűzdelt rnunka hir
deti. - ezt nem gondolnánk. Zichy művészetének fénye - hiába ünnepelte őt

életében Victor Hugo és sok más neves kortárs - megkopott a halála utáni
évtizedekben. De nem azért, mert őt Csernoch János (a későbbi hercegprímás)
egyik beszédében mcgbírálta, vagy mert a századvégi Magyarország néhány
tekintélyes embere nem szívelte őt, hanem azért, mert Zichy nem volt vérbeli
festő (amit az is mutat, hogy neki, mint romantikus művésznek, nem a kiváló
Delacroix vagy Géricault,s még csak nem is Prudhon volt az eszményképe,
hanem a hatodrangú Delaroche, Verriet és Kaulbaoh) és mint grafikus is pe
dáns. száraz. kemény, rajzában zsúfolt volt. - mégha akadnak is emlékezetes
darabok az Arany-balladákhoz vagy a Tragédiához készült illusztrációi között.
"A kísértetek órája" círnű képéről ezt írta 1880..ban a "Vasárnapi Újság": "Az
egész mű egy festett regényfejezet, mely mindenesetre eszmékben gazdagnak
mondható." Sajnos azonban, a festett regényfejezetek nem szoktak jó festmé
nyek lenni ... Gerő Ödönnek (aki különben becsülője volt Zichy munkásságá
nak) tanulmánykötetében olvasom: "Pulszky Ferenc, aki értett a művészethez

és a publícísztikához, ezt írta Zichynek egy levelében:kompozícióid gyakran
festett vezércikkek."

Berkovits Ilona Zichy igazolására. művészi fogyatékosságainak mentegeté
sére felvonultat ja Plehánovot. a századvég nagyorosz szeeláldemokrata teore
tikusát, aki - mint munkásmozgalrni vezető és rnint aktív forradalmi politákus
- helyeselte az agitatív szempontból jól felhasználható, írodalmías ízű képző

művészeti alkotásokat. Berkovits rámutat: íme, Zichy munkái megfelelnek a
plehánoví kívánalmaknak ... A helyzet azonban az, hogy Plehinov - az orosz
gondolkodó - az orosz .,Vándorkiállítási Társaság" elbeszélő jellegű szemléle
tének állott - igen érthetően - hatása alatt, hiszen akkor Oroszországban ez
volt a legszámottevőbb festői iskola. Berkovits - véleményünk szerínt - tör-
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tértetietlen. eljárást követ, amikor egy olyan véleményt tekint perdöntőnek.

amely a speciálls orosz XIX. századi művészeti fejlődésben gyökerezik..
Igen vitatható az is, hogy a "Hullócsillagok" című allegorikus Zichy-mű

(négy akt-figurájávnl !) hatott volna Adyra, s ez a festmény inspiráita volna a
költöt "A csillagok csillaga" című hires forradalmi versének megalkotására.
Adyhoz a képzőművészet vdlágából Gauguin, Rodin, Kernstok, a "Nyolcak",
Gulácsy állott közel, cíkkeiben Hippl-Rónaiért lelkesedett, lakásának faláln
Tihanyi és Márffy képe függött, barátja Czóbel Béla és Czigány Dezső volt,
- így teljesen valószínűtlen az a feltételezés, 'hogy a rnűvészetnek egészen el
lentétes pólusán elhelyezkedő Ziohy képe ily mély benyomást gyakorolt volna
reá.

Berkovíts Ilona könyvét figyelemmel olvastuk, de mégsem tudtuk revizió
alá venni eddigi felfogásunkat (amely különben a magyar eszteták és rnűtör

ténészek többségének eddigi értékelésével egybeesik), amely szerint Zichy nem
érdemtelen, ám feltétlenül másodrendű alakja a gazdag magyar píktúrának
és rajzmúvészetriek.

Nem azért rnondjuk természetesen ezt, mert a rnűvész több képén támadta
és gúny tárgyúvá tette a pápaságót ("lJuther látomása", "A Messiás", "A Dé
mon fegyverei"), hiszen Zichytől, mínt a pravoszláv államegyházzal összefo
nódott cári hatalom udvari festőjétől ezt zokon venni nem is lehet, s egyéb
ként sem vonjuk kétségbe, hogy antéklerikális, sőt vallásellenes rnűvek is le
hetnek művészi kvalításokban bővelkedők. De Zichynek e rnunkáí kevés mű

vészí értéket mutatnak, (ha a ikortörténeti érdekességet nem is néfkülözísc), Jól
látta meg Pulszky: vezércikkek voltak, s a 80-100 év előtti vezércikkek a
legritkább esetben maradnak elevenek ...

***

A Nemzeti Galériában megrendezett "Vásárhelyi tárlat"-on lehetett jópár
tehetséges, szép és érdekes munkát látni, rnind az idősebb, mind az ifjabb ge
nerációhoz tartozó művészek munkái közott (Frank Frigyes színben gazdag
szobabelsője, Lászl/, Gyula remek rajzai barátaíról: Medgyessyről és Barcsay
ról, Szalay Ferenc és Németh József alkotásai), - mégis a néző kissé csaló
dottan hagyja el a kiállítást. Ennek okát egyrészt az anyag túlrnéretezettségé
ben, nem kellő megrostáltságában véljük megtalálni, másrészt abban, hogy a
Hódrnezővásárhelyen dolgozó rnűvészek között nincs (legalábbis egyelőre) olyan
messze kimagasló, "islkola-alapító" egyéniség, aki mágnesként vonzaná környe
zetébe kortársait. {HiBzen Barcsayt - aki a 20-as években dolgozott egy rö
vid ideig Vásárhelyen, s erre való tekintettel az első teremben szerepel né
hány ragyogó kis festménye - csak erőbtetessel lehet "vásárhelyi művésznek"
nevezni; helyesen jegyezte ezt meg a Népszabadság kritikusa.) A műtörténet

példái azt mutatják, hogy a nagyjelentőségű csoportosulások létrejöttéhez min
dig kellett egy-két kikristályosodási pont, amilyen Nagybánya esetében Eerenczu
Károly, Szeritendre esetében Czóbel, Vajda, Barcsay voltak. Ahol ilyen erős

ernanácíójú művészegyéniséghiányzott (pl. a kecskeméti művésztelep), ott hiába
volt minden igyekezet, a csoport vagy iskola jelentő&égemásodlagos maradt.

Említettük előblb, hogy a zsűri némely esetben elnéző volt. Almási Gyula
Bélától például kiállítottak egy tájképet, amelyen rőt égbolt alatt, a 'kopár,
sík táj ból kiemelkedik egy viharvert gémeskút. Ha a festő a képre azt írta
volna rá címként, amiről a kép beszél (pl. "Alföldi táj"), - semmi kifogásunk
sem lehetne. A képen viszont ez a cím olvasható: "Önéletrajzom". A festő

tehát a címadással akart olyasmit kífejeznd, amit magával a művel nem si
került tolmácsolnia. De van éppen ennél a képnél egy nagyobb bökkenő

is: az, hogy a művészi eredetiség minimuma sincs meg benne. Meglehetősen

ismert Tornyai Jánosnak egy jó félszázaddal ezelőtt festett rnunkája, amelyen
ugyancsak sík, alföldi tájban, komor, felhős égbolt alatt álldogál egy öreg, ma
gános ló. A Tornyai-kép címe: "Bús magyar sors". Almási az egyik allegóríkus
cím helyére tett egy másikat, Tornyai lovát felcserélte gémeskúttal: munkája
súrolja a plugtum fogalmát.
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Egy másik rnunkát ugyancsak nem találtunk szerenesésnek. Kajáry Gyula
kiállított egy nagyméretű, elég közepes színvonalú rajzot, amely lehajtott fejű

parasztasszcnyt ábrázol. A rajz alatt e szövcg olvasható: "Mi kell itt első

sorban? A nagy lélek. - Németh László." Egy képzöművészetí alkotásnak
szerkezettel, színekkel, formákkal, rajzzal, egyszóval a képzőművészet eszkö
zeivel kellene mondanívalóját közölnie, s nem szabadna jeles íróktól vett idé
zetekre vagy bölcs szentenciákra rászorulva lennie. Szokratésztól, Pascaltól.
Montaigne-től vett, leggondosabban kiválasztott cítátumok sem tesznek jobbá
egy festményt, szobrot, rajzet.

* * *
Választékos kíállttású, magyar és német nyelvű József Attila-verseskötet

került a közelmúltban kezembe. Címe: "Am Raride der Stadt - A város pe-
remén." A kiadó: "Tsahudy-Verlag, St. Gallen und Stuttgart", - a verseket
Gosztonyi Sándor válogatta és fordította, ő írta az utószót is, amely megem
lékezik Sik Sándor és József Attila kapcsolatáról. (Sík Sándor a Vigilia 1953.
évi januári számában írta meg annak a hosszú beszélgetésüknek történetét.
amelynek során - meghallgatva József Attila újszerű ritmikai elméletét 
felszólította a költöt, hogy dolgozza fel disszertációnak teóriáját, s doktoráljon
nála a szegedi egyeternen.) A harmínckdlenc költeményt tartalmazó kötetet
Imre Reiner illusztrálta. A keresztnév arra engedett következtetni, hogy az öt
színes, nonfiguratív, izgalmas-megleapó grafika alkotója magyar származású
művész.

Egy kis "nyomozással" sikerült Jctdeníteni, hogy Reiner Imre valóban ha
zánkfia, 1900-ban született Versecen; Magyarországot a Horthy-éra kezdetén
hagyta el a numerus clausus míatt, amely megakadályozta őt abban, hogy a
budapesti képzőművészeti főiskolán tanuljon. Művészeti stúdiumait azután
Stuttgartban végezte el; németországi, londoni, párizsi tartózkodása során ikap
csólatba került Paul Klee-vel, Moholy-s-Nagygyal, Vértes Marcellel s a két
háboru közötti művészetí élet több vezető személyiségével ; mintegy húsz esz
tendeje Olasz-Svájcban, a Lugano rnel.letti Ruvigliánában él. - Ahogy teltek
az évtizedek, a hazájából idegenbe kényszerült művész a legjobb nevű graf'i
kusok, könyvillusztrátorok sorába került, - ebben az értelemben beszél róla
a "Who's Who in Graphíc Art" című kiadvány is. Egy könyvespolcnyí bibliofil
művet illusztrált Reíner, így az "Iliász"-t, a "Don Quijoté"-t, Hésziodoszt, Hora
tiust, Voltaire-től "A babilóni királyleány't-t, Goethét, Heinétől a "Firenzei éj
szakák't-at, Rilkét, Novalist, Hofmannsthalt, Gorkijt. Arisztophanész "A békák"
című komédiájához készített rajzairól a The Times Literary Supplemerit 1962.
szcptember 21~i száma közölt hosszú, tanulmányszámba rnenö rnéltitást.

Reiner Imre elméleti téren ds tevékenykedik; megjelent vagy Líz önálló
munkája ("Wunsch und Gestaltung" stb.) és jópár tanulmánya tipográfiai fo
lyóiratokban a nyomdászat- és betűtörténet köréból. Maga is tervezett több
betűcsaládot. amelyek-ma is forgalomban vannak ("Corvinus", "Meridian" stb).

A művész - egy Magyarországon élő barátjához írott - 1963. júniusában
kelt levelében XXIII. János pápa haláláról is megemlékezett: "Az utóbbi tét
hét nagyon szomorúan telt el. A világ Nagyja és Jósága ment el ... Pápasága
első napjától kezdve az utolsó élet-órájáig 'követtem és a legmélyebben s7...€i·et
tem őt." Egy valamivel későbbi levelében azt közölte Reiner Imre, hogy négy
tempera-képet festett az elhunyt nagy pápa emlékezetére. ,[Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (8 z e n Je á r J e n ő h a n g ver s e n y c a K á r o l y i
k e r t be n.) Érdekes, a nagyközönség számára vonz6 műsorral lépett a Károlyi
kert hallgat6sága elé Szenkár Jenő, düsseldorfi főzeneigazgató. A hangverseny
évadban talán túlontúl könnyűnek éreztük volna műsorösszeáll'itását (Berlioz:
Benvenuto Cellini - nyitány, Debussy: Egy faun délutánja, Dukas: A bűvész

inas, Csajkovszkij: IV. szimfónia), a szabad tér megváltozott hangzásviszonyai
és nem utols6 sorban az óriási siker azonban vendégünket igazolta. Szenkár
Jenő m-a már törékeny kis öregember, segítője karján kapaszkodott fel a pö
diumra, ám ott egyszerre megfíatalodott s keze alatt újjáéledtek a j6l ismert
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mŰc'?k is. Érdekes volt, hogy számára 0,2 eaés» mtsor egyetlen. Slcrvesen ös.
szefügg6 eqésret képviselt, s a visszafogott indulá$ után egyre magasabbra
emelkedett, egészen a csúcsra: Csa1kovszkij szimf6niájának Andantinojáig. Dí
rigálási m6dszerének szuooeszti» ereje és a zenéhez közelftő alázatos magata;r
tása méltán lehat a művésZf~tika egyik szép példája.

Berlioz Benvenuto Cellini címií operájának nyitányát érezhet6en "vi$na,
fogta" Szenkár Jenő. Talán azt akarta érzékeltetni, hIVgy a nyitány nem 6n
álló zenekari mű, hanem egy nagyobb, szervesen összefüggő történés beveze
tése csupán. Berliozra élénken hatott a világ legnagyobb ötvösmúvészének
életrajza és elhatározása, hogll operát ír belőle. Léon de Wailly és Auguste
Barbier szövegkönyvéből azonban éppen a drámaiság hiányzott, hiába lelkese
dett a tákolmányért a Nagyopera akkori igazgatója, az opera bukását nagy
részt a szöveg lapos igénytelenségének köszönhette. Amit a szövegírók nem
tudtak az írott sz6 művészi erejével kifejezni, azt egy-k,ét izetlenséggel pé
tolták. A karmester Habeneele - Berlioznak sok nagy csatája volt vele 
maga is fagyos közönnyel vezényelte az opera próbáit. Máskor viszont düh
rohamokat kapott, hála a mögötte toporzékoló Bel'lioznak, aki az akkori szcbé
lyok szerint nem vezényelhette saját dambját, s tétlenségre kárhoztatva tom
bolt a z'nekarban. Egy-egy próbán karmesteri pálcák sokaságát törték izzé
porrá, néha botrányos jelenetek közben szakították félbe a gyakorlást s mindez
természetesen nem használt az opera előadásának. A muzsikusok mindazonáltal
próbáról próbára jobban megbarátkoztak a művel s ezzel. még inkább fel
dühítették az opera Berlioz-ellenes igazgatóját. A bukás előrevetette árnyékát.
Az igazság persze az, hogy az opera valóban egyenetlen. Érzik, erősen érzik
rajta, hogy szerzőjének sok egyébre is volt gondja megirásának idején, hiszen
elsősorban újságírásból, alkalmi cikkek sokaságából tartotta fenn magát és
családját. Valószínűleg el sem készült volna időre. ha barátja, Ernest Legouvé
nem kölcsönöz nagyobb összeget munkája zavartalan folytatására. Igy aztán
érthető, hogya zaklatott életritmus sok heterogén zenei elemet kölcsönzött a
készülő operának Nem is csoda, hogya nyitány hatalmas sikert aratott, az
opera többi részét azonban egységese n kifütyülték. Három előadást ért meg a
Benvenuto CelHni, aztán eltűnt s csak a weimari színpadon szólalt meg újra
Liszt Ferenc vezényletével. (Károly Sándornak írt levelében "csodálatosan len
dületes és eredeti" kompozíci6nak nevezte a Benvenuto Cellinit.) A nagy fel
fedező Liszt mellett Paganini is felismerte Berlioz kivételes tehetségét. Az
opera csúfos bukása után mondotta: Ha opera-igazgató lennék. még a mai
napon szerződtetném ezt a fiatalembe'rt, hogy három másik partitúrát írjon
nekem, előre fizetném ki a tisztelet-díjat s bomba iizletet csinálnék.

Az opera elsüllyedt, a nyitány azonban máig kedvelt darabja a romantikus
hangversenyeknek. Nem 1,életlenül írta róla Romain Rolland: ..Több szellemet
sugároz, mint Berlioz századának (If/ész francia mu.zsikája". Persze, az a bi
zonyos berliozi "szellem" nagyon sok összetevőből táplálkozott. Mindenekelőtt

valami hallatlanul impulziv, változékony hisztéríáb6l, amely nem egyszer ze
neileg is megfogalmazódik műveiben. Éppen a Benvenuto Cellini nyi'inyának
viharos kezdése, majd a hirtelen megakadás, a l~,ssú bevezetésbe torkoűés idézi
azt a Berliozt, aki egyszer fűlhasogató hangon ordítozott az open nézőterén

és üvöltve átkozta előadás közben valamelyfk Gluck-opera hl'/f"Jag harsonásait,
máskor pedig mint holmi piruló iskoláSVlwr2lc rebegi ('1, legszebb vallomásait.
Zenéjében általában ilyen: hol őrjöngve tom. bot, a Zé~ ne legósibb forrásait 
az elemi természeti jelenségeket idézve - máskor p.dig andalitóan lirizál 
s egyik hangot sem bírja a befejezésig kitartani. (Milier; találó .,5ldája ennek
a "lihegő, türelmetlen" alkotásm6dnak a Római karnev.íl csodálatos nyitánya !)
tgy aztán érthető, hogy a követlcezetescn végigvitt zenei program hívei, pl.
Debussy, szívesen elmarasztalják Berliozt. mondván: "mindig kedvenc zene
szerzője volt azoknak, akik nem »ottak: túlságosan muzsikus-lelkek ... A hiva
tásos zenészek ellenben még manepság is viszolyognak Berlioz feltűnő formai
lazaságaitól, valamint formai szabadosságaitól, amelyeket egyszerűen ügyetlen
ségeknek és balfogásoknak minősitenek." Debussy egy kicsit finnyás volt, ne
higgyünk neld. Mert Berlioz nem ügyetlen muzsikus, hanem érző, teljes ember,
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a,ki éppen ennek a teljességMk a z€Mi megszólaltalására törekedett, 5t:enkár
Jenő tO~lnácsolás!Ít éppen azért éreztük autentíku,mak, mert IJ,Z l!mbenégher:
közelített s azt érzélceltette a nagyon jól muzsí7áíló HangveT3enyzenekar élén.
(Kivált a mélyhegedűsök muzsikáltak nagyszerűen, míg az aránylag egyszerű

trombita-részek egy-két bizonytalanságát szÍ1)esen nélkülöztük volna!)
A műsorban másik francia szerző, Dukas is szerepelt. O valahogyeltűnile

nagy kortársai árnyékában, Debussy, Ravel és Franek neve gyakrabban kerül
elő a zenei elemzésekben. Dukas pedig jórészt egy zenei utánérzésscI, a Goethe
szöveg inspirációja nyomán keletkezett Bűvészinassal maradt e~ismert és neve
zetes szerző. Persze, ebben az egyoldalú ismertségben a szöveg is "ludeu", hi
szen Goethe sokkal többet tudott kifejezni ebben az epizódban, mint amenn'lli
ról maga a szöveg szól. A bűvészinas alakja jelkép lett: a rombolás és az elem
bertelenedés, a korlátokat szaggató hatalmaskodó jelképe. (Nem véletlen, hogy
éppen a fasizmus magyarországi előretörésének idején fordította le a Bűvész

incut a rövidéletű Argonautálcban Keszi Imre és Kardos László ...) Mil'llen fé
lelmetes erővel idézík elénk a rombolást a következő sorok:

És rohannak! Egyre fellebb!
Lépcsőt. termet locska hab nyom!
Szörnyű tenger árja ellep!
Mester, mester halld a hanQom!
Itt a mester éppen,
Nagyo, baj, gyere!
Szellemet idéztem,
S nem bírok vele!

(Kardos László fordítá,a)

Dukas, aki éppen álomszépségű szonátáival nyerte el Debussy elismerését,
ebben a zenekari darabjában a művészIélek érzékenységével idézi fel a jövendő

világégések képét. S ezért is marad a Bűvészinas örök zenei emlékeztető. (Szen
kár Jenő tolmácsolása itt talán kissé erőtlen volt, lehet azonban, hogya sza
badtér nyelte el legszebb elképzeléseit.)

Debussy Mallarmé Egy faun délutánja c. versére komponált zenekari műve
után Csajkovszkij IV. szimfóniáját vezényclte Szenkár Jenő. "Ha magadban
nem lelsz örömet, másokban keresd" - mondja Csajkovszkij szimfóniájának
programjában. Am a kollektivizmusban való feloldódás t a Sors és Végzet gá
tolják (mennyire beethoveni gondolatok ezek!) s ezért Csajkovszkij az önisme
ret filozófiáját állítja paradigmául. S akinek ez kissé zavaros annak ott adja
a végd intést: "Ahol a beszéd elhallgat - a muzsika ott kezdődik csupán". 
S ezt a világfeletti, örök élményt kaptuk Szenkár Jenőtől és a nagyszerű

Hangversenyzenekartól. I(Rónay László)

FILMEK VILAGABÖL, Jules Verne-t !ifjúsági íróként tartjuk számon, ha
bár írásait nyilván nem kizárólagosan az ifjúságnak szánta. Hatalmas képzelő

ereje, színte látnoki képessége, mellyel a meglevő tudományos eredményekből

és vívmányokból a jövőben valóra váló csodákat megálmodta. a unesélőkedven,

az írás belső kényszeréri felül bizonyosan felkeltette lelkében a vágyat, hogy
egyúttal játszva, mesélve tanítson is, Minél szélesebb rétegekbe juttassa el a
meglevőnek ismeretét úgy, :hogy sarkig tárja az ajtót a lehetséges felé. Ma már
klasszikus, ám míndemellett élő és eleven nagyság, nem pedig holmi márvány
csarnokba zárt, hűvös tökéletesség. Köszönheti pedig rníndczt nem is annyira
"bevált jóslatadriak", mint inkább annak a naivan fennkölt s mégis krístály
tiszta költészetnek. mely regényeinek minden rnozzanatát, még a javarészt tech
nikai vonatkozású leírásokat is átszövi. Valami belső ragyogástól. szelleme túl
áradó humánumától fényesedik ki mínden sora. IfjúsáiUTIk szennyezetlen ide
áljainak szobrásza Ő, meghitt emlékek láncolata kapcsolódik hozzá.

Annál súlyosabban kell elltélnünk a filmílyártókat - mert "filmmCívészet
ről" feldolgozott műveível kapcsolatban, sajnos, szó sem eshet - azért a rom
bolásnak is beillő szabadosságért, 1r6t és szemléletét teljesen semmibe vevő

hamísításért, amil mcstanában nevének Iobogöja alatt vászonra vitte}" KezdI5-
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di,itt ~Z a Iolyarnat a J\"lJ()lcvan nap alatt cl fö/.cl körül-lel s feltette rá a ko
ronát Walt Disney produkciója, II Nemo kapitány. Szornorú sor ez, éli talán
még szornorúbb, hogy éppen az e. Disney viszi. nagyes is kétes értékű pálmát
- noha csupán producerként szerepel s ft rendezés rnunkáját Richard Fleischer
Te bízta -, aki annyi kitünő rajzfilm, rnesejáték ihletett alkotója volt, aki iga
zán egyik legjellemesebb honpolgára a mesék birodalmának. Pedig neki való
ban tudnia illenék, hogy a mese mindenekelőtt - költészet.

Az olvasó nyilván csodálkozik súlyos megállapításaíenon, hiszen az emlí
tett két produktum látványos, "szép" film. Gyönyörű tájfotók, pazar trükkfel
vételek váltják bennük egymást, a vásznon pergő történetek lebilincselően IZ
galmasak, kitűnőerr szórakoztatnak s mindemellett micsoda remek színek or
giája ámítja el a nézőt ... Nos, ez a baj. Az, hogy elámít. Az, hogya színek és
trükkök, tájak és események hasisával elkápráztatja a szemet, jóllakat a vizuá
lis gyönyörrel ugyanannyira, hogy végül is hajlandók vagyunk megfeledkezni
az íróról, annak szemléletéről, mondanivalójáról, s ha netán bizonytalan hiány
érzetünk támadna, megnyugtatjuk magunkat azzal a hamis észrevétellel, hogy
Verne végtére ifjúsági író, mi mást várhatnánk tőle. Ilyrnódon önkénytelenill
is degradálj uk, "lefelé" kezeljük, vállon veregetjük, s közben nem vesszük ész
re, hogy voltaképpen egy roppant ügyes becsapásnak. kitűnő technikai eszkö
zökkel elért hatásvadászatnak estünk áldozatul... Mert csodálatra méltó az
a bátorság, amivel agyárosok Verriet "kezelik". Műveit egyszerűen nyers
anyagnak tekintik, &'11itkényiikre-kedvükre gyúrnak filmstoryvá, miközben
rabló médjára aknázzák ,ki cselekrnényességét, dús fantáziáját, modemízálják
s eladhatóvá lakkozzák. Bestsellert készítenek belőle, fogyasztási cikket az ala
csony tömegízlés számára, amolyan puccos homunkuluszt, amiből azonban
hiányzik a lélek ... Megütközésernben, bevallom, jókora szubjektív tartalom is
van, ám ez talán megbocsátható, hiszen kora ifjúságom legkedvesebb emléke,
legelső igazi olvasmány-élménye éppen a Nemo kapitány volt. úgy jártam most
ezzel a filmmel, akár az egyszeri falusi a vándorfestövel, akivel "leírás" alap
ján pingáltatta meg elhunyt édesapja képmását. Én is hasonlóképpen kiáltot
tam fel, rnint ő a "mű" elkészültekor. ó, te szegény, de megváltoztál!

Nemo kapitány története, mint ismeretes, Verne két regényéből állítható
össze, a Nemo kapitány-ban s a Rejtelmes sziget-ben olvasottakból. Az első

könyv nem oldja .meg Nemo életének rejtélyét, nem libbentí fel a fátylat a
Nautilus titokzatos parancsnoka keserű mizantropiájának okairól, csupán va
lami roppant fájdalmat, hallatlan gazságot sejttet. A titok nyitja csak a máso
dik regény végén derül ki, a haldokló aggastyán önvallomása után. A filmen
viszont azzal ér véget a történet, hogy, míután a hajótöröttek a szdget felrob
bantását megelőzően rnegszöknck, a sebesült parancsnok elsüllyesztí hajóját,
öngyilkosságot követ el s ebbe az "önkéntes halálba" belekényszeríti fanatiku
san hűséges társait, teljes Iegénységét is. Nos, lényeges különbség ez? Vajon
nem ál-e jogában a forgatókönyv írójának rnegvátoztatní a történetet a film
szerűség olykor parancsoló szüksége miatt? De igenis jogában áll, ám csak
akkor, ha ez a változtatás nem vonja maga után az író szeraléletének elferdí
tését, mondanívalójának megharnlsítását. Mert ehhez seniknek sincs joga.

Verne Izzig-vérig romantikus író. Hősei [ellernrajzában, szeroplől párbeszé
dében nemes pátosz csillog. Nála a jellemek Iejlődése a pozitív alakokban a
humanista ideál, a negatívokban pedig a kárhozat, a megbánast nem ismerő
megátalkodottság felé vesz irányt. Regényedben a fantasztikum csupán kife
jező elem, nem pedig elsődleges cél, s noha ez látszólag paradoxon, a realitás
bélyegeit viseli, ám nem a raeionalizmusét. Roppant hatásossága éppen ebben
rejlik ... Nemo kapitány megbékültaggastyánként hal meg, míután lelohadt
lelkében a bosszú szomja, rníután belátta élete tévedését s újra bízni tud az
emberekben - mert a sors kegyelme folytán olyanokkal találkozott, akikben
bízni lehet -, miután sorozatos jócselekedeteivel, nemes önfeláldozással ikJ
egyenlitette azokat a vétkek et, amikbe indulata sodorta. A romantikus szem
lélet mindenképpen megköveteli ezt az expiációt. A film Nemója ezzel szem
ben végez önmagával, hűséges társai gyilkosává válik anélkül, hogy lelki görcse

, felcldódnék, hQiY jellemének fejlődési útja feljutna a csúcsra. A pozitív hős-
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ból torz figura, gőgjében megátalkodott, negativ alak lesz. A költészet pedig
szétpukkan, akár az elsüllyedt Nautilus nyomán feltörő légbuborék az óceán
kavargó felszínéri.

A torzítás ezzel azonban korántsem merül ki. Talán még szembetűnőbb'ez
azokban a technikai vonatkozású megoldásokban. rnelyek Verne csodálatos fan
táziájának vászonra vitelében nyilvánulnak meg. A Nautilus, az elektromosság
hajtotta mesés gépezet a filmen atorn-tengeralattjáróvá lesz, mint ahogy gigászi
atomerőművé nőI a krátertó partján lapuló nátriumgyár. Kínosan nevetséges
kép tárul szemünk elé s ezt miriden néző - bármíly csekély rnűszaki ismerettel
rendelkezzék: is - nyomban észreveszi. A múltszázadbeli technológiára annyira
jellemző burkolatlan vascsőrendszer felett hipermodern parabola-antenna, nyil
ván valami ,hatalmas radar tartozéka, mered rézsutosan az égnek. Durva ha
misítás, otromba hiba ez. Ezt nem álmodhatta meg Jules Verne! Az író ugyanis
csupán a meglevő természettudományos ismeretek alapján "jósolhatott". Csak
azt fejlesztethette tökéletessé hallatlan képzelőerővel. ami már - hacsak el
méletben is - megvolt. vagy legalább lehetőség nyílott feléje. A Nautilust gi
gászi akkumulátorok hajtották, mert akkor már ismeretes volt az elektromos
elem, csupán hajomotor meghajtására nem alkalmazták még. Verne tehát nem
légvárakat épített, nem csupán a véletlen segítségével hibázott rá a dolgokra,
hanem nagyonis reális jósnak bizonyult, hiszen .kósőob a tengeralattjárók mo
torja valóbaal akkumulátormeghajtású lett vízalatti használatkor s ez is ma
radt mindrnáig. Az atomenergiát szerepeltető retrospektív - a mai ismeretek
ből visszafelé következtető - vízió bizony anakronizmus, a "carthagoi haran
gokból öntött ágyú" édestestvére. S mindezt csupán azért, hogy a témát erő

slakoltan aktualizálják, hogy az elstkkadt igazi humánum helyett humanista
frázisokat puffogtathassanak ; kőzhellyé, gyerekes mumussá degradálva az atom
háboru valóságos veszélyét.

Kár, roppant kár, hogy a gyártók a kínálkozó művészí megoldás helyett ezt
a könnyebbik utat választották. Nagy író rnűvéhez csupán tiszta alázattal lehet
közeledni, eleve készen arra, hogya feldolgozó magáévá teszi az író mondaní
valóját, szemléletét. Már több ízben említettem, hogy a f'ilmalkotás nem le
fényképezett regény, hanem képekben, hangokban, tónusokban gondolkodó, ön
álló rnűvészet. Az ilyen pedig nem hamisítani akar, hanem a meglevőt át
ültetni, transzponálni igyokszil« Verne regényének filmbeli megfelelője tehát
ezúttal sem született meg, ismét szegényebbek lettünk egy illuzióval. Ismét
lem, roppant kár az, rni vel a film készítői rengeteg erőfeszítést tettek a látvá
nyosság s olykor a jó értelemben vett hatásosság elérése végett is. Izgal
mas, gyakran káprázatosan szép felvételekkel tarkított darabot hoztak létre,
csupán az íróról feledJkeztek 'meg, Jules Vernéról. (Bittei Lajos)

ÚJ ADALÉK A MAGYAR SZENTVÉR-TISZTELETHEZ. Amióta XXIII.
János pápa 1960. február 24-én a Szentvér litániát a nyilvánosan végezhető öt
Utánia közé hatodiknak bekitatta. és június 30-án apostoli levelével a Szeritvér
tisztelet terjesztésére buzdított, világszerte fellendültek a Szeritvérrel kapcsola
tos kutatások. Rómában például dolgoznak egy il "Szentvér a liturgiában" címú
munkán,

Hazánkban az elmúlt évtizedekben Kón1Ji Márla, Balanyi György és Fwdó
Polikárp foglalkozott ezzel a kérdéssel mind történeti, m.ind pedig liturgikus
szempontból. Többek között összeállították. azoknak a helyeknek a jegyzékét,
ahol a Szentvér-kultusz nyomai fellelhetők a magyar középkorban: Garam
szentbenedek, Győr, Kassa, Ludberg, Pécs, Szeged, Vasvár és a központ: Báta.

Ezek között a helyek között eddig Esztergomot nem tartották számon. Az
esztergomi főegyházmegye számára készített 14-15. századi kéziratos liturgikus
könyveik, valamint az 1480-1558 között kinyomtatott esztergomi breviáriumok
míndegyíkében augusztus 8-án - amikor a római egyház Szent Cirjéket ün
nepli - megtaláljuk az "adventus sanguinis Christi", Krísztus vére (vérerek
lyéie) megérkezésének ünnepét. Ez az ünnep már Knauznatk is fejtörést oko
:IOtt. O kilenc forrást sorol fel, ahol megtalálta ezt az ünnepet. Radó Polikárp
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1941-ben ennyit állapított meg róla: "Az ünnep kétségtelenül valarnilyen szerit
vér ereklye megérkezésének ünnepe az esztergomi egyházmegye valamely temp
lomába. Eddig nem sikerült megállapítani, melyik hely Iehetett ez" (Esztergomi
könyvtárak liturgikus kéziratai, Pannonhalma, 1941. 8. 1.).

Az alábbiakban ennek a helynek meghatározását szerétnők adni.
Kollányi a század elején tette közzé annak a "canonica visitatio"-nak 15.

századvégi másolatos jegyzőkönyvét, amelyet 1397. május 24-én vett fel De
Pontho Antal szebenikói püspök, Kanizsai János esztergomi érsek helynöke az
esztergomi káptalanban. Ez a jegyzőkönyv a "subcustos", az alőrkanonok köte
lességei között említi a következőket: .Jtern in festivitatibus sanctae crucis
tenetur exportarc crucem Domini cum solernnitate de sacristia ad altare, et
reportare; et similiter sanguinem Christi in festo sancti Ci ri aci" (Történelmi
Tár. 1901. 98. 1.), azaz a Szent Kereszt két ünnepén (május :3. és szepternber
14.) köteles a keresztet (keresztereklvét) ünnepélyesen a sekrestyeből a főol

tárra kivinni és visszavinni; és hasonlóképpen KrIsztus vérét (vérereklyélét)
Szent Cirjék ünnepén (ugusztus 8.).

Világosan kitűnik ebből, hogya 14. század végén Esztergomban az ősi

Szent Adalbert székesegyházban őriztek egy Szeritvér-ereklyét. Ez az ereklye
eddig ismeretlen helyről került oda, mínden bizonnyal a 13-14. század forduló
ján, de legkésőbb a 14. század első felében, mível "translatio"-ját, azaz átvi
telét augusztus 8-án már egy 1341 körüli pozsonyi 'kéziratos rrnsszáléban meg
találj uk. Igy már érthető a nyomtatott esztergomi breváriumok augusztus 8-1
rubríkája: "hic celebratur adventus sanguinis Jesu Christi et magna míssa
cantatur de sancta Cruce ad aram sanctae Crucis", azaz ekkor ünnepeljük
Jézus Krisztus vérének (vérereklyéjének) megérkezését, és nagy misét éneke
lünk a szent keresztről a szerit kereszt oltáránál. Ezt alátámasztja még az
1505-ös nyomtatott esztergomi Ordinarius rubrikája is.

A 17. században, 1632-től, amikor az addigi esztergomiritus helyett Páz
mány bevezette a római t, már nem találkozunk az augusztus 8-i ünneppel.

Hogy mílyen Szeritvér ereklyéje volt Esztergomnak, erről eddig nem sike
rült adatokat találni. Valószínűleg vérző szeritostya volt, szentostya, amelyből

egyszer vér hullott, s a vér megmaradt a korporálén. vagy magán az ostyán.
Ezt azután rnint ereklyét nagy becsben tartották, Esztergomba vitték és ott
hosszú időn át tisztelték. Talán nem járunk rnessze az igazságtól, ha úgy vél
jük, hogy az esztergomi Szeritvér-ereklye a török időkben pusztult el a 16. szá
zad folyamán, mert később már nem emlitik forrásaink.

Irodalom: BaLanyi; A Szeritvér tiszteletének nyomai a magyar- középkorban. Vigilia.
1952. 573---881. - Kónyi; A bátai apátság "Szent vér er-eklyéje". Regnum. 1937. 113-140. 
Radó: Az egyházi év. Bp. 1957.154~160. - Radó: EnchlrJdion Liturg!cum. Romae, 19&1. IL

1296-1300.. (Kovách ZoUán»

FRAKNÖI VILMOS ÉS A "BUDA HALALA". Száz évvel ezelőtt, 1864.
április 12-én a "Hölgyfutár" círnű népszerű folyóirat 344. lapján a tárca-rovat
él'n ,.Iukender'· álnevü aláírással megjelent egy szatirikus versezet:

Az 'Új Midás Motto: Rex Mídas habet aur,.. etc.

Felséges és dicső dolo8 volt!
Remeklettél itt jó barátom:
Áranl/ból te rezet csináltál,
Nagy a híred utána: látom.
Ki vagy? mi vagy? nevedet kérem!
Lehet tudnunk, kié az érdem? ...
Vagy úgy, te hallgatsz? mínd hiába?
Ildomosságod mit se használ,
Látjuk. benned a kor csudáját:
Midás vagy te, míg mi a nádszál;
Dll/an Midás, kinek kezében
Sárgaréz lesz a nemes érem.
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A verstökből ez a név jön ki: FRANKL VILMOS. akj nem más, mint a
fiatal Frakn6i Vilmos, a későbbi neves történetíró és címzetes püspök. A vers
álnevű írója - Kom6csy József, korának jónevű Iírikusa - valami szimbo
likus homályba burkolt vádat hangoztat itt Fraknói ellen, hogy mintegy ellen
Mídászként aranyból rezet csinált.

A homályos vádaskodás mögött egy rosszindulatú, í elclőtlen irodalmi
pletyka húzódik meg, amelynek előzményei a következők. Annak az évnek
elején jelent meg Arany János egyik legkiválóbb remekműve, a szerenven
"hün regév-nek jelzett, de - sajnos csonkán maradt - eposznak is beillő

Buda halála, amellyel a költő elnyerte az Akadémia Nádasdy-díját. Az iro
dalmi közvélemény a munkát elragadtatással fogadta, ám a Pesti Hirnök név
telen Ikritikusa egy - különnyomatban is megjelentetett - terjedelmes för
medvényben (mert ezt az írást alig lehet bírálatnak nevezni) a remekművet

egyszeruen silányságnak minősítette. Az okot ma már nehéz lenne kikutatni.
elég az hozzá, hogy az ekkor még csak 21 esztendős, egyetemi tanulmányait
végző ifjú Fraknóít vádolták a szerzőséggel irodalmi korökben. s így válik
érthetővé Komócsy fentidézett szatirikus versezete. Rövidesookiderült azon
ban, hogy a szerző nem Fraknói, hanem egy őnála is ifjabb, 18 esztendős

kezdő úíságírö: Földy Géza, akiből ddők folyamán neves és megbecsült szer
kesztő lett, s később bizonyára meg is bánta ifjúkori eltévelyedését.

A Hölgllfutár úgy szolgáltatott elégtételt a rnéltánytalanul megtámadott
Aranynak, hogy dí:szhelyen leközölte Lehr Zsigmondnak "Buda halála" című

magasztaló ódáját (357. 1.) Am - közvetve - elégtételt szolgáltatot az igaz
ságtalanul megvádolt Fraknóinak is, míkor a fővárosból való távozása alkal
mából ilyen meleg sorokkal búcsúztatta: "Frankl Vilmos, jeles fiatal történe
szünk, kii csak nem régiben nyerte el a bölcsészetből a tudori koszorút, nagy
szomoatí tanárnak lett kinévezve. Sok szereneséf kívánunk k. barátunknak
ez új hatáskörében, malynek betöltésére hogy mind tehetséggel, mind szor
galommal is bír -eddigi írodalmí működése fényesen igazolja." (318. 1.)

Fraknói Vilmos ezután csak másfél évtized rnúltán került közvetlen kap
csolatba Arany Jánossal. O lett 1879 májusában Arany utóda az akadémiai
főiitkári székben. Ezt megelőzően már mintegy teljes esztendőn keresztül
együtt dolgoztak a főtitkári teendők intézésében, még pedig a legteljesebb
egyetértésben és harmóniában. Ezt Gergely Pálnak, Arany akadémiai tevé
kenysége tudós monografusának szíves szóbeli közlése alapján állíthatjuk.
Semmi nyoma nincsen, hogy bármiféle ellentét lett volna közöttük.

A Fraknóit támadó Iszkender-vers mindenesetre tanulságul szelgálhat
arra nézve, hogy mirndenkor voltak rosszindulatú irodalmi pletykák, és hogy
az efféléket legjobb mindíg fenntartással fogadni. (Kunszer)J Gyula)

JEGYZETLAPOK. (Karrier.) Lizander teljes csendben ír. Évente másfél
könyvet. Senki nem veszi észre. Mindaddig, rníg híre nem jú r, hogy Lizanderből

lesz valami.
Hogy rnl lesz belőle, senki sem tudja. Talán igazgató, talán. főtitkár; eset

leg elnök. Mindenesetre valahol valamí.
Utolsó könyve épp oly érintetlenül porosodott a könyvkereskedéseleben.

mint a többiek; most egyszerre cikk lesz, s három nap alatt elfogy. Eddig meg
se említették, most kritika kritikát ér róla. Realista, mint Tolsztoj, és sejtelmes,
mint Kafka. Klasszikus formájú, mint Mauriac, és formabontó, mint Dürren
matt. Mély, mint Dosztojevszki; bonyolult, mínt Proust; erőteljes és tömör,
mint Hemmingway, Stílusa tiszta, mínt egy pohár víz, és förgeteges, mint az
orkán.

- Figyeld meg, most fölpumpálják - mondja Zoilus fogát csíkorgatva.
Fél év múlva Lízandernek új könyve jelenik meg. Ugyanakkor híre jár,

hogy mégsem lesz belőle semmi. Se elnök, se igazgató, se főtitkár. Még lektor
se lesz akiadónál. '

A sikertől, úgy látszik, rnegtáltosodott: új könyve valóban jó. De nem ír
róla senki. Nem beszél róla senki. Lizander vísszasüllyed a csöndbe.

- Azért ez mégis igazságtalanság - jegyzi meg Menander.
- Miért? - horkan föl Zodlus, - Ez a dolog rendje: most leeresztik. És

a kezét dörzsöli, elégedetten. (r. gy.) .
Felelős kiadó: Saád Béla
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