
mise egyes főbb részeinek eszmei tar
talmához. Sajnos, igen sok hazai temp
lomban hibáznak e téren, és éppen a
legfontosabbat hagyják el, a mise-ének
felajánlási versszakát, többnyire alkal
mi vagy Mária-éneket téve a helyébe.
Az évről évre megjelenő nyomtatott
énekrend maga jár elől a rossz pél
dával. Ez is egyik akadálya liturgi
kus haladásunknak. és a püspöki kar
egységes állásfoglalását tenné szüksé
gessé,
Mindebből világos, míre jó a vasár

napi templombajárás. Célja éppen
nem az, hogy az imádkozó lélek "be
csavarodjék", önnön áhítatába burko
lózzék. A hívek a közös szent cselek
ményben feloldják vallásos énjük
egyéni elzártságát. Gyarló, kicsinyes
önmaguktól megszabadulva ünnepi vi
gaszt és megtisztultságot szereznek
egymásnak. Maguknak-való emberek
számára ez olykor nem csekély ön
megtagadás. De ne feledjük, hogy a
.Jtturgta" szó a görög nyelvben ere
detileg is szolgálatot és tehervállalást
jelentett a közösség ünnepe érdekében.

Nem tagadjuk, hogy a templom 
másodlagosan. az Istenember szentsé-

NAPLÓ
•

gí jelenléte miatt - a magánimádság
eszményien tökéletes színhelve. Azzá
teszi nemcsak áhítatos csendje, hanem
többnyire művészi szépsége is. Csak
hogy az egyéni imádkozásnak egyál
talán nem az ímádságszővegre össz
pontosított kínos figyelem a lényeges
mozzanata, hanem a hódoló, a hálás, a
bocsánatért vagy segítségért kö
nyörgő, Istenhez emelt lelkület. Szö
veg nem szükséges hozzá, vagy bőven

elég egy-két szó is. Még a Miatyánkot
sem szükséges végig elmondanunk.
Elegendő egyik-másik mondatát las
san, újra meg újra elismételnünk ma
gunkban. Nem aggályoskodva, miutha
az egyszeri elmondás nem sikerült 'vol
na jól, hanem mintegy izlolgetve, hogy
akaratunk egyre jobban azonosuljon
vele. és hogy apránkint hozzá növe
kedjünk ennek a félelmetesen nagy
igényű imádságnak az istenes lélek
kel szemben támasztott követelménye
ihez. Ez az Istennel való találkozás
nagy iskolája. De nem a miselwllgatás
reá az alkalom, hanem a szentségláto
gatás csendes percei.

Medvigy Mihály

A CSALÁDI NEVELÉSROL. Sok szó esik mapjainkban a nevelés nehéz
ségeiről. A gyermekek, serdülők és ifjak egyrészt befogadóképesebbnek és
tehetségesebbnek tűnnek, mínt az őket közvetlenül megelőző nemzedék (szü
Iők, nagyszülők), másrészt világszerte valami keserű és szernrehányó elidege
nedés mutatkozikmag.ata,rtásukban. nem csur-án szülcikkel és nevelőikkel,
de általában minden felnőttel szemben. A felnőtt nemzedék viszont eléggé
lemondóan nézi a szerinte egyre befolyásolhatatlanábbá váló íf'iúságot. Holott
valójában többnyire csak a szélsőségesen, kirívóan viselkedő ifjúsági csopor
tokat tartja szem előtt, amelyeket többé kevésbé pejoratív neveken, mínt
"halbstarrk", "teenager", "blouson noir" és "ihuHgán", szokás emlegetni.

Valahogy úgy VaIIl, hogy az idősebbek idő előtt kiadják kezükből a neve
lést és irányítást, a fiatalok pedig legalább érzésben, de sokszor kimondottan
is még a lehetőségét is elutasdtják annak, hogy az idősebbektől tanulianak.
Egyesek szerint a nevelői alapviszonynak ez a megromlása csupán háborús
következmény: az ifjak bízalmatlanok a felnőttek iránt, "akik a háborút
csinálták." A nevelés ügyének ismerői azonbarn nincsenek ezen a véleméven.

Az Új Ember ezévi [anuár 26-! számában Friedrich H. Tenbruck "A ge
nerációs probléma új fordulata" című tanulmányáról írva a következőket idéz
te: "A szakadék, amelyet ,a társadalmi fejlődés vájt a családbarn a nemzedé
kek között, ma sem kisebb (ti. mínt a két háboru között volt), de tényként
fogadják el. Az, hogy napjainkban minimumra esőkkentek a generációs kon
fliktusok, korántsem a nemzedékek közöttí megértés elmélyülését jelenti,
hanem ellenkezőleg, a lemondást minden ilyen. megértésről."* A családban

• Hasanló megfigyelést rögzítetlem én ls "Nemzedékek" címú cikkemben a C s a I ó d é s
l s k o I a 1961. októberi szómóbon.
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min,t köztudomású, egyszerre három nemzedék van jelen és hat egymásra.
Nem ok nélkül aggódunk tehát amiatt, hogy a felmenő első nemzedék ha
tása túlságosan rövid ideig tam és így nem is mély, a !felmenő másodiké
pedig a dolgok ilyetén állása mellett teljesen k,iesik Következménye ugyanis
csak az ember szellemi és erkölcsi értékekben való megfogyatkozása lehet.

Az intézményes nevelés terén ma míndenütt, nálunk meg leülönösen
nagyfokú haladás, mutatkozík. A gyermekek beiskolázása gyakorlatilag telje
sen sikerült. sok olyan intézményünk keletkezett, amely a hivatásszerű mun
kában elfoglalt szülők nevelő rnurrkájának hézagait szakszerű pedagógiai
tevékenységgel és általában nem eredménytelenül pótolja ki. Nem állapitha
tUM meg azonban hasonló feljődést a családi nevelésben. Pedig - miként
Tenbruck írja - "a család míndig az a tényező, mely az emberi személy érté
kelhető vonásait lényegükben kialakitja." Vaninak személy; értékek, amelyek
kialakítására ma is elsősorrbarn a család hívatott.

Az ernberek egymásközöttá viszonyainak flső meggyőző és értékes mintáit
a családban ismeri meg a gyermek:

Anyám kezéből édes volt az étel,
Apám szájából szép volt az igaz.

-József Attilától valók e sorok, aiki ígyismente meg az örömadó jóságot
és az igazság szépségét, míelőtt még nevet tudott volna adni ezeknek a fo
galmáknak. Szirnrte mitikus fényben tűnik fel "Mama" cfmű versében az anyai
megbocsájtás és önfeláldozás nagysága:

Szürke haja lebben az égen,
Kékítőt old az ég vízében.

A családi nevelés adja meg a helyes közösségí magatartásnak a mín
táját is. Minden tekintetben a családban tanul meg élni a gyermek. Viszonya
testvéreiihez megkönnyíti számára a tájékozódást hozzá korban közelálló tár
sai között, kellő védettségben a szülők kiegyenlítő befolyása alatt. Könnyebb
lesz később számára baráti viszonyok létesítése. A családban tanulia meg
az ember azt is, mít jelent számára az otthon. Egy nyolc éves leányka dol
gozatában olvastam: "Az otthon az a hely, ahonnan akkor sem dobják ki
az embert, ha rosszul mcgy sora." Ez a kislány már az érdemektől független
szeretetet fedezte fel, amelyhez csak kivételesen jut hozzá az ember máshol,
mint a családjában. A családba való tartozás persze közömbösséget is vált
hat ki a kívülállókkal szemben, ami olykor a szeretetlenségíg, gvanakvásig,
sőt ellenséges érzűletíg mehet, de ugyanígy felkeltheti az előlegezett bizalmat,
az igazi felebaráti szeretet is. Amit korrtgální kell e tekintetben, legtöbbször
az intézményes nevelés feladata marad.

Az értékek tiszteletének és szerétetének érzületét mindenképpen a csa
ládnak kell megalapoznia a gyermekben. Ahol ez az alap hiányzik, ott a jó
nak, szépnek, igaznak, sőt még az emberi munkának becsü1ése is nehezen
bontakozhat ki. Erre figyelmeztet az értelmetlen kártevés, ami annyira kl
lernzí a mai "huligánok" magatartását. s ugyanígy az élvezetvágy kielégíthe
tétlensége s nyomában az excesszusokra hajtó "unalom-érzés."

Szerencsére az igazi "huligánok" törpe töredékét teszik a mai ifjúságnak,
amely annak ellenére, hogy magasabbra növésével együtt a korábbi nemze
dékhez képest korábbi biológiai változáson megy át, nem vesztette el a ser
dülők Iegrokonszenvesebb tulajdonságát: a hitet az erkölcsi értékekben. Mi
az élet értelme, mi az ember rendeltetése? - ezt a kérdést soha nem tár
gyalta még ifjúság hamarabb és szenvedélyesebben, mint napjainkban.

A családi nevelés gyengülése természetesen legszembetűnőbb a sérült
családokban. A gyakori válások és ú iraházasodások következtében igen sok
gyermek "elvadul, elzüllik az apai háztól"; belső elhagyatottsága folytán hely
zete nehezebb az árva gyermekénél is. Mutatkozik azonban a családi nevelés
gyengülése a "szabályos" családokban is. Belejátszik ebbe technikai civilizá
ciónk is. Az ételt például a gyermek már igen sok esetben nem közvetlenül
a szülőktől kapja, amivel elvész az ajándékozás, az őrömszerzés egyik lehe-
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tősége, s ez főleg a 10 éven aluliak szemében csökkenti a szülők tekintélyét.
A nevelő intézmények mínd nagyobb részét foglalják le a gyermek és a ser
dülőkorú szabad idejének. Igy azután főleg a serdülők könnyen kivonják
magukat a szülői befolyás és ellenőrzés alól.

A szeretetnek nemcsak a mennyísége lényeges a nevelésben, hanem a
mínősége is. A gyermeket majdnem minden ember szereti. Gyönyörködik
benne, vonzónak, kedvesnek találja. Ez a szeretet azonban még olyan, mint
a jó étel, a jó könyv élvezeti szeretése. A szülői szeretet erősebb ennél, mert
a biológiailag adott ösztönön kívül alátámasztja az önszeretetet is. A szülő

önmagát szereti a gyermekben, különösen abban, akiben saját értékelt tulaj
donságait találja meg, és szereti elsősorban azt a gyermekét, amelyik sike
reket ér el, mert így kielégül személyes szülői hiúsága. Ez az önszeretet már
áldozathozatalra is képesít, de még míndig nem a legmagasabbrendű szülőí

szeretet. Erre csak az a szülő emelkedik, aki a szerencsénél és boldogulásnál
többre becsüli azt a célt, hogy gyermeke mentől igazabb emberré váljék. S
napjainkban mintha nagyon is kevés lenne az ilyen szülő, Különben nem
harapózott volna el annyira a nevelésben a kényeztetés, a jutalommal veszte
getés s más efféle. a pillanatnyi helyzeteket könnyebben megoldó, de alap
jában jellemgyöngítő módszer.

Theodor Wilhelm írja Nachkrie(1splidaqogik című művében: ,.A háború
utáni ifjúság nagyon kívánja a tanácsot és segítést, de roppant kiélesedett
az érzéke a felnőttek tekintélyigényének lhitelessége tránvában. Az ifjú nem
zedék ma süraetően várja, lhogy megmondják neki, mí a helyes, éSI mi a
helytelen. de mi, akik közben ,apák és nagyapák 'lettünk. nem tudjuk. mit
rnondjunk neki." S itt látom én a nagy nehézséget. Men: iha mégis nyilatko
zunk róla a fiataloknak, a saját magatartásunk cáfolja meg sokszor a sza
vainkat. Nevelni pedig ízazában csak példával lehet. A szülők legelső köteles
sége, hogy életük ne álljon ellentétben azzal, amit ,gyermekeiktől megkíván
nak. Nemcsak ihirdetniök, de tanusítaniok is kell azt a meggyőződésűket. hogy
van jó és van rossz: hogy a jó akkor is jó, ha nekünk magunknak közvetle
nül nincs hasznunk belőle, a rossz pedi,g akkor is, il'OSSZ, ha a saját érdekein
ket egyelőre nem károsítja. (Biróné Gráber Emma)

RÓNAY GYÖRGY LEGÚJABB VERSKöTETK Verseket olvasni és ver
ses kötetről írni akkor igazi gyönyörűség. ha úgy érezhetjük: me-zértettünk,
kimondhatunk valamit, amit a versek !költője sem értett, Olvasás közben ki
világosodott előttünk ezy élmény, egy igazság, ami a költőben is csak öntudat
lanul, félig-tudottan élt, Ik,iolvastuk a sorok mözül az iihlet rejtett forrásait:
mámorokat, sebeket. nekünk adta magát a kiÖltő, hogy bennünik találjon
megoldást a kérdéseire. Rónay Gyöngy újabb költeményeit * nemigen lehet
így olvasni és bemutatni.

Először is azért nem, mort Rónay nagyon okos költő. Nemcsak ooeta doc
tus: a forrnák nagvkultúrájú. tudós mestere, hanem okos költő. akinek szava
nem félig sejtett belső rezdüléseket öltöztet formáiba, hanem világos gondola
tokat. "Mert örömet már nem a dalod ad, hanem a dal előtt a gondolat", írta
fíriorn önismerettel már huszonnvolc éves korában, a Te mond} el en(1em
egyik ikései versében, amelyet a N'IIIÍT kötetben is megtalálhatunk. Az alkotás
húmvtszemű odaadása Rónayból akkor is hiányzik, amikor letér az értelem
ösvényeiről ,a mítosz vagy a fantázia vagy az álom kalandos, úttalan tátaira.
Alkímiát űz, ho.gy részegítsen és megrészezedjék. de sosem adja át magát
teljesen a vers varázslatának. mintha állandóan ott tartaná az u ilát ütőerén.

mindíg tudja, mit akar, mit miért tesz. Sőtér ",angy~li költőnek" nevezte;
valóban a felsőbbrendű szellern előkelő és tartózkodást parancsoló gesztusá
va! alkot: mutat meg magáből annyit, amennyit akar.

S ezzel elérkeztünk a második meglepetéshez. Régóta mezszoktuk, hocy
a költők műveit nagyjából időrendben, nagyjából teljes gazdagságukban lás
suk az asztalunkon. Egy-egy kötet mínt szüretí kosár': kínálja az újabb évek
termését. Talán nem míndent, de míndennek a legjavát s hozzá esetleg azt,

• Rónay György: A város és a délibób. Magvető 1964.
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ami a régiből élő, ható, még nagyon frissnek érzett. Rónay szerkesztí a köte
teit, a Nyár,a Fekete r6zsa s ez a le~jalbb is a megszokottnál jóval nagyobb
méctékben magán viseli a szerző orendező akaratálnak bélyegét. Versek, ame
lyeket folyóiratdkból jól ismerünk, kimaradtak ezekből ak'ötetekből, viszont
belekffi"Ültekrégi költemények, hogy tematikus összefüggésben odasorakozza
nak az újabb alkotások közé. Szemmel látható: a költő számára nem az a
fontos, hogy a saját belso fejlődésének útjain végigvezessen, hogy magát
mdnél teljesebben megmutassa, hanem hogy alkotásait. egymással magyarázza
és egymás terivében gazdagabbá tegye.

Hogy a mű fontosabb az élmé'nynél,az alkotás az alkotónál, azt Rónay
már első kötetében vallotta. "Múvemmel üzenek, azt nézd. ne engem a Szót
- és ne a szájat ..." De ez a vallomás akkor épp forróságában magára cáfolt.
Mint Baudelaire, a parnasszíenek vagy a Nuuaat első nemzedékének nagyjai,
Rónay is a líra megtagadását emelte itt lírai magatartássá. Csakhogy ami
azoknál majdnem kacér ötlet volt, az ő költészetében később tudatos költői
állásfoglalássá mélyült, valóságos ars poetica lett.

Ha - szándéka ellenére - próbál iuk magunk elé állítani Rónay költői

útiának fordulóponttalt. a Te mondj el engem személyes és épp ebben ,.S7.a
bálvos" indulása után az egyéni fejlődés s az azzal egvbejátszó történelem
hatására a negyvenes évek végén s az ötvenesek derekán valamiféle l íra!
realizmus kibontakozásámak lehetünk tanút, A "csilla!!íyl,:ba vágyó. esret kí
vánó" ífíúság, mely a Te mondj el eng'em kötetben feledhetetlen remeket al
kotott, már ott kételkedik maaában, a végnek vagy Ieaaláob egy új 'korsv.ak
nak közeledtét érzi (Husztmmuolc. Bizonv). Ez a készülődő férfi-lfra laz Esőben,

a Rózsa.dombi elégiáJban (1943) és a Rózsadomb:ban (1949) meg a Romok he
lyett palotát és az Elégia a Hangli hársfáiról (1945) cfmú költeményben fo
galmazza meg vilázszemléletét, s az Ars poeticah::m aranvlánost nvomokon
építi ki esztétikáját. Az "ifjúság ravatal án" a Iköltő a részletek felé fordul,
bennük akarja megragadni az egészet: "Az élet lassan egyre mélyebbl a vágy
is lassan portot ér, /:s ura csa!k ügy vagy, ha a lét egyI szőlőszembo is bele
fér." E költemények rnögött azonban egyelőre ott sorakoznak a Tündér, a
Tenger, a Víz, a Bartók, majd a Szeptember s az e kötetben is szereplő Hai
niss árnyékhoz meg az Animus meminisse horret dakttlusai, s idézik min
den program ellenére Vörösmarty romantikus áradását s az ifjúság "huza
mos gyönyörű dalát"-t.

Az ötvenes évek közepe aztán valóban beteljesíti. kizárólagossá teszi
Rónay költészetében a lfraí reaüzrnus új v iláaát. sőt helyette - kimondva,
kimondatlan _! egy tárgvias lfrát alakít ki. A Kő-vallomás (fO' fogalmazza
meg a költő új programját: " ... leírni. lVTe.gfogni a röpke nercet/ egy táj lel
két, egy arc vonásait." Az Egyforma volt Berzsenyihez rnéltó strófái még min
dig az ifjúság és a vég felé hajló férfikor szembeállftásával próbálják a költő

úi életérzését megmagyaráznt. Valójában nemcsak erről van szó. Ez a kiil
lészet nem folytatása, férfí-lírává érett lehiggadása a Te mondJ el ennem
költészetének. A folytatás i,gényeprogramként jelentkezett: mire megvalósul
hatott volna, ,a lírai magatartás helyét elfoglalta egy objektív, leíró igény,
s a férfikor realteta líráía helyett ennek a tárgyias lírának "váratlan aián
dék"-a teszi gyümölcstermövé a költő ötvenes éveit.

Rónay újabb verseit .az olvassa helyesen, aki nem a romantika óta S70

kásos alanyi Urát keresi - és hiánvolia - bennük. Mímtha a reneszánsz köl
tói szernlélete születnék újjá a szemünk előtt: a költő háttérbe vonul, hogy
a tőle függetlenül létező valóság szólaljon meg a verseiben.

S ha a versírás nem a személyes élmény ,.kidallása" többé, hanem a
valóság tárgyilagos megközelítésének különös módszere, aikkor a kifejezés
formák sem az egyéni ihlet termékei: tanulhatók, akár a nagy sebészek mes
terfogásai. A Mérlegben Rónay arról panaszkodik. hogy legszebb éveit rnű

fordítóként. idegen istenek oltáraira pazarolta, saját alkotásain keveset dol
gozott. A költemény megrázó (a kötet egyfk legszebb darabja), de valamit
számon kívül hagy: "Michelangelo, Rilke, Ronsard" és a többiek már idáig
sem voltak háládatlanok. De nemcsak tőlük: Csokonaitól. Katonától. Arany
tól, Radnótitól és Szabó Lőrinctől is sok kincset örökölt Rónay György. Ver-
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seit olvasva a magyar s a világirodalom legnagyobbjainak állandó [elenlétét
érezzük. A költő egy pillanatra sem akarja azt a látszatot kelteni, hogy egye
dül áll: részese ,egy roppant expedíciónak, amely a valóság költői megköze
Iítéséért folyik.

Fölületes olvasó megütközhet a "mestel'dalnok" sok költői reminiszcencí
áján. De a renaissance poézise is a rerniníszcenciák költészete. Veszendőbe

ment volna az eredetiség igénye Rónay új ars poeticajában? Igaz, a költő

Rónay (akár az esszéista) sokat idéz: szót, félsort, élményt, gondolatot. A ter
mészeti valóság színte sosem. pőrén jelenik meg előtte. Nem úgy nézi a való
ságot, mint aki először csodálkozik rá. A KLsklúnság mögött Petőfit látja, a
tavaszt hirdető madár szavában Szabó Lőrinc verse II"émlik föl előtte. Idéz,
mert benne is embereket, verseket idéznek a látható világ benyomásai. És meg
elevenít. Nem azért, hogy szemérmesen-kacéran magát mutassa a megeleve
nített történelemben, hanem rnert önfeledten látni, átélni akarja mások élmé
nyeit s a valóságot másaik élményeiben: délibabot a városban s várost a déli
bábban. Mindez szokatlan, de nem hiba, vagy szegénység, hanem a költő sajátos
program] ának megvalósulása.

A kötet csúcsainak azokat a verseket hisszük, amelyekben fenntartás nél
kül megvalósul ez az ars poetica. Az Antonius Oppidanus, a Katona Kecske
méten, a Haydn gyászmiséje saz Egy Marastoni portré vitathatatlan, meg
győző alkotások. Melléjük a költői önreflexíó remekel: a Mérleg, a Kő-vallo

más, a Mestertialnok lázadása soralkoznak s a Hid meg a Jelkép, rnelyek ta
lán legtisztábban mentík át az objektív Hira új világába az "első Rónay" köl
tészetének feledhetetlen értékeit, a dallamot s a tiszta, ihletett 'költői szár
nyalást.

Sőtér 194B-ban a Négy nemzedék antológiában kísérletező, "számtalan
hangváltozáson" át állandóan alakuló költőként mutatta be Rónay Györgyöt.
Mi ezt a mcstaní kötetét sem Látjuk. beteljesedésnek. Nagy kísérletnek gon
doljuk inkább, amelynek eredményességéről múlhatatlan szépségű alkotások
tanúskodnak, de amelynek még nem sike-ült Rónay egész költői világát be
tetőznie. Némely költő útja egyenesen vezet a magasba, mdnt a lépcsősor.

Rónayé a hegyeken kígyózó szerpentínhez hasonlít: szeszélyes. egymásnak
látszólag ellentmondó szakaszokban emelkedik mégiscsak valami közös csúcs
felé, ahonnét körkörös lesz a kilátás - aTe mondj ,eL engem, a Nyár, a Fe
kete rózsa meg A város és a délibáb tájaira, (Tótfalusy István)

AZ OLVASú NAPLOJA. Ot kötetben jelentek meg magyarul Goethe
Válogatott Művei: egy testes kötetben versei, kettőben regényei (Werther,
Vonzások és választások, Wilhelm Meister tarnulóévei, Szabó Lőrinc, Vas Ist
ván és Benedek Marcell fordításában) kettőben drámai Ca Götz von Ber
lichingen Vajda Míklós, az Egmont Keresztw-y 'Dezső, a Stella Görgey Gábor,
az Iphigenia Babits Míhá.ly, a Tasso Szabó Ede, s a teljes; Faust, az első rész
Sánközi György, a második Kálrioky László, s az Ös-Faust Jékely Zoltán for
dításában). Előszót az egész gyűjteményhezHalász Előd írt, ő, Krammer Jenő,

Lay Béla és LatOT László készítették a - jegyezzük meg: ezúttal valóban
kitűnő - jegyzeteket; s a munka szerkesztője az a Lator László, akinek. neve
többnyire nagyon szerényen meg szokott húzódní az efajta kiadványok leg
végének apróbetűs kolofonjálbarn, de akinek - nagyon szép műfordításaí (töb
bek kőzt Blok és Lermontov) mellett - ezt a szerkesztőí érdemét és hozzá
értését, ízlését és tudását is illik már egyszer igaz elismeréssel az olvasók
figyelmébe ajánlani.

Ot kötet Goethe magyarul; vegsük hozzá Goethe és Schiller levelezését, mely
a múlt éN végén jelent meg, színtén Halász Előd gondozásában, Berezik Arr
pád és Raáb György fordításában; és vegyük hozzá azt a rendkívül érdekes
"breviáriumot", illetvebevezeté1st Goethe életébe és művébe, amelyet Igy élt
Goethe címmel Walk6 Gyövgy állitott össze: egy éven belül ennyi, és ilyen

1. Goethe Vólogotott Művel, l-V. Európa könyvkiadó. 1964.
2. Goethe és Schiller levelezése. Gondolat könyvkiadó, 1963.
3. Walká György: Igy élt Goethe. Gondolat könyvkiadó, 1964.
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- valóban díszére válik könyvldadásunknak is, a magyar Goethe-kultusznak
is. Aki nem ismerte, legföljebb csak. hÍlr'ool, és nem ért eléggé németül, most
megismerhett : előtte vannak a java művek, Si föltárul a levelezésben a nagy
író szellemi műhelye; s míndehhez olyan valóban avatott rnentor fogja meg a
kezét, mint Walkó György (akinek összeáblítésában ez eddi.g még le nem
fordított szövegeket, az anyag tekintélyes hányadát Aprily Lajos tolmácsolta,
néhány kiváló darabbal gazdagítva a magyar Goethe-versek értékes állomá
nyát is). Aki nem ismerte, most - tetszetős, tiszta forrásból - megismerheti;
aki ismeri, újra olvashatja, újra kapcsolatba léphet vele; mert Goethével úgy
vagyunk, ahogyan ő volt Shakespeare-rel, s amit ő mondott Shakespeare-ről,

azt rá is alkalmazhatjuk. "Shakespeare und kein Ende" - mondta; "GoetJhe
und kein Ende" - rnondhatjuk: Goethe, és újra meg újra Goethe.

Orley Istvánról, aki a Babits halála után, a Nyugat folytatásaként Illyés
Gyula szerkesztéséoen megindult Magyar Csillag segédszerkesztője, küszködő,

igényes prózaíró s kitűnő, és félelmetes kritikrus volt, Két part című, 1946-íban
a Révainál megjelent könyvében jellemző kis történetet örökített meg Cs.
Szabó László; a dologra, mínt a Révai akkori lektora, magam is jól emlék
szem. A kiadó megbízást adott Örleynek az ltalienische Reise fordítására, s Ő

nagy becsvággyal feküdt neki a munkának; öt-tíz laponkínt' hozta be hozzánk
s mutatta hol örömmel, hol elégedetlen aggályoskodással azt, amit elkészített;
aztán egyszercsak abbahagyta. Valamikor ez idő tájt állíthatott be Balaton
földvárott Cs. Szabóhoz azzal a hírrel, hogy "abbahagytam a Goethét". Hogy
miért? Mert "nem birta az önzését", nem birta a "megfontolt szenvedélyét";
mint ott a Balaton mellett, kerékpáron, Földvár és Szárszó közt "Csének"
mondta, nyilván azzal a fogcsikorgató indulattal, ahogy a szavakat színte
őrölte szájában, nem bírta, hogy "nyolcvan évig vigyáz magára az alkotás
kedvéért, ezerszer beleveti magát a tűzhányó torkába s mindig ép bőrrel kerül
ki. Nem bírern ezt a tüzállóvazbesztíngee szenvedélyt!"

Orleyt, emlékszem, hallatlanul idegesítették a közetek is, a meteorológiaí
megfigyelések is; nem állt egyedül vele: egyszer, egy régebbi jegyzetlapom
ban idéztem már Cocteau csúfolódó versét a Vezúv krátere körül közeteket
gyűjtve ugra-bugráló Goethéről. Persze Orleynek nem volt igaza; "szemé-
Iyesen ellenörízhettem", jó pár esztendővel később, amikor kétszeresen is
elárvult vállalkozását - (mert félbehagyta, s mert aztán Budapest ostroma
közben meghalt) - én vittern végbe; igaz, hogy nem mindenestül fordítottam
le az Utczést, hanem válogatva anyagáJból, nuntegy a mai olvasónak "tálalva"
- kevés munkát végeztem nagyobb élvezettel, s a közönség sem osztozott
Orley egykori ellenszenvében, mert a könyv, alighogy megjelent, el is fo
gyott, s az akkori idők egyik nagy slikere lett. A közettani megfigyeléseket
persze a mínímumra szorítottam ...

Örleynek nem volt igaza; de azért valami ígazság az ő mérges véleményé
ben is volt. Goethét sokfelől lehet megközelítení ; majdnem szerencse dolga,
milyen lesz az első benyomás: kedvező-e, vísszarlasztó-e. Tetszhetik pedáns
nak, tetszhetik ,,,békasó-szívűneJk", tetszhetik önzőnek; ráadásul a köztudat
[órészében valósággal típusa lett a ,,!l'ideg klasszikusnak", akit tanácsos tisz
telni, nem szokás olvasni, és mutatós dolog lenézní. Van-e egyáltalán közünk
hozzá, túl az irodalomtörténeten és a filol~án? Születése kétszázéves fordu
lóján, 1949. augusztusában, a tanulmányok és emlékbeszédek özönében nem
egyszer hangzott föl a kérdés, melyet Hans Egon Holthusen így fogalmazott
meg: "Van-e még közte és köztünk kapcsolat, s a valóság, melyet költőileg

legyőzött, a mi walóságimk-e még? Szól-e még hozzánk Goethe szava? Abban
a helyzetben, amelyben vagyunk, kifejezheti-e még szívünk rezdüléseit?" S
Hoffrnannstahl szavalt idézte: "A szó, melynek tegnap még varázsereje volt,
ma értelmetlenül hull a földre"; nem így vagyunk-e esetleg Goethével is?
- kérdezte. Hasonlóképpen kérdezhetjük ma mi is: ez a magyar Goethe, s
ezek a Goethéről szóló, vagy Goethét rnegszólaltató művek csak szép kegye
leti aktus-e, csak színvonalas "kiadói terv" teljesítése-e; vagy valóban élet,
táplálék, olvasmány? Köz- és magánkönywtárak polcára kerül-e, porosodni,
vagy ami tán még rosszabb, szobadísznek; vagy pedig akinek kezébe jut. az
valóban olvasni s újraolvasni is fogja, valóban belekapcsolja a saját életének
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áramába, idoről időre frissítő szellemi vérátőmlesztésül, a meg-megújuló kap
csolatban rneg-rnegújulva segitségével, a "Goethe und keine Ende" értelmé
ben?

Mert ebben a "poros", "merev", "idejétmúlt", "klasslZikus" Goethében a
lényeg mindennek az ellenkezője: az, hogy él, és az, hogy éltet; az, hogy 
Eluard egy kifejezesét alkalmazva rá - "élni segít". Azzal, hogy - Holt
husen találó szavai szerínt - "ő egyáltalán a míntaszerű ember, a helyes
mérték és a teljes igaz valóság embere. "Mitte, Ordnung, Gleíchgewíeht und
Ganzheit" - mondja Holthusen ; négy fogalom, melyet nem lehet, és nem
szabad különválasztaní, mert csak egységükben igazak. Mitte, középút. ami
tűnhetik önmagában, kapcsolataiból kiszakttva középszemek, sőt olykor akár
nyárspolgárinak is; Ordnung, rend, ami hathat pedantériámak, sőt néha ki
csínyességnek: Gleichgewicht, egyensúly, amit fölületesen problémátlanság
nak is lehet értelmezni, Hletve a problémák szímpltfikáló megoldásának; 
de nem szabad elfelejteni, hogy Goethéban ez a "statika" lényegében dina
mikus jellegű; nem eleve adott, hanem kiküzdött; s a Ganzheit, a teljesség,
egyéniségének és világképének egész volta, teljessége nem készen kapott
ajándék, hanem fáradságos építmény; s mint élet-teljesítmény is, "klasszikus",
amennyiben csak az eredményt, a kész alkotást mutatja, erői könnyed har
móniájában, de nem a megalkotás fáradtságát, a létrehozás, kirvívás küzdel
mét, .

Hogy ez az eredmény, ez az alkotás elsősorban nem is a művek, hanem
maga az ember, az egyéniség, "a személyiség csodája", ahogy Thomas Mann
mondja egy helyütt: - ez közhely. és már a kortársak is gyanítottak valami
ilyesmit. Eletrajzi apróságaiból idézi Walkó György könyve a következő jel
lemző mondatokat: "Legjobb éveimben többször rnondogatták nekem bará
taim, hogy amit éltem, jobb, mínt amit beszélek, ez meg .jobb, mínt amit
írok; írott szavam jobb, mínt a nyomtatott." Goethe "tö,rekvése", igyekezete",
"figyelme" - csupa olyan szerény szó, melyet szavesen használ saját fejlő

dés e kapcsán - valóban leginkáJbb, mindenekelőtt erre irányul: a maga sze
mélyíségének természetszerű kifejlesztésére, a maga organikus növekedésének
biztosítására, "Ez az ember Ili Természet ígazi útján járr:" - jegyezte meg róla
az a Herder, aki pedig sokszor berzenkedett ellene, nem érthette Goethének
még szétszórtságaíban is míndig "titokzatos hűségét önmagához", a maga leg
benső lényéhez, és növekedéséhez. Külsőnek és legbensőnek valóban dialek
tikus egységéról van itt szó; arról, amit az Italienische Reise egy paduai
megjegyzése érzékeltet; Goethét ez az önmagában tapasztalt természeti jelen
ség néha egyenesen "megriasztja", s ugyanakkor ez élete nélkülözhetetlen
sajátsága: "Minden árad s valósággal hatol belém, ami ellen nem tudok vé
dekezni . .. létem hólapda módjára nő, s néha úgy érzem, míntha már nem
tudná felfogni, sem elbírni fejem, s mégis minden belüLről induLv:a fejl.ődik

ki, s enélkül éLni nem tudok." Minden egyes" újjászületésé "belülről kifelé"
formálja át; ezért szerves a fejlődése, ezért nem szakadozott; rengeteg anya
got szív föl magába, élményt és tudást, az olasz út benyomásaitól az öregkor
Hafiz-élményéíg, s minden személyí hatásnak is míndenkor nyitva áll, Schil
lerének épp úgy, mínt később Boisserée egyes ösztönzéseinek; de mindez
míndíg "belülről kifelé" hat; nem külső hozzáadásokkal gyarapszik, hanem
belülrol, évgyűrűkben. szervesen nő. S ez oly szembetűnő lehetett egyénisé
gében, hogy finomabb é1rzélkű kortársak is észrevették, úgy, ahogyan Jacobi
írta róla Wielandnak: "Cs,ak egy órát kell eltölteni nála, hogy lássuk, milyen
rendkívül nevetséges azt kívánni tőle, hogy másként gondolkozzék vagy cse
lekedjék, mint ahogy valóban g<mdolkozik és cselekszik. Ezzel nem azt aka
rom mondani, hogy benne a szebb és jobb irányában semmiféle változás nem
lehetséges - (az első weimari évek rakoncátlan életéről van szó); de csak
olyasformán lehetséges, ahogy a virág kifeslik, ahogya vetés megérik, aJwgy
a fa magasba nő és megkoronázza magát." Majdnem huszonöt év múlva va
lami ilyesféle benyomást veihetni iki Sohillemék egy Meyerlhez írt leveléből

is: önkéntelenül a termés" a termő fa képe ídőződik föl benne, ugyanaz a
természeti közelség és élmény ihleti meg, amikor Goethe utóbbi éveinek
alkotóerejéről 1799-ben azt írja: "Csak meg kell rázni gyengén a fát, hogy
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ou legszebb, érett és súlyos gyüműlcsök hulljanalk le 'számára, Hihetetlen,
milyen könnyűséggel aratja le most saját magán egy jól felhasznált élet és
egy tartós művclödés termését ..." Azt mondja róla ugyanebben a levélben:
"Szép, tökéletes egészet alkotott magából"; Goethe pedig azt írta a weimari
hercegnek olasz útjáról, azzal kapcsolatban, hogy eztán művészetének kíván
élni: "Engedje, hogy ÖIIl mellett lényem teljes mértékét kitöUhessem."

Úgy, ahogya Terrnészet, úgy, ahogy egy pompásan nőtt fa tölti ki "lénye
teljes mértékét", Nem véletlen, hogy éppen ő találta meg klasszicizmusának
"t€lrmészet-elvűségét",azt, hogya' természet nuntájára alkosson: "Ellesten1 a
természettől, hogyan fog törvényszerűen rnunkájához, hogy eleven alakzatot
hozzon létre, mely minden művészinek amintája."

Azt azért mégsem lehet egyértelműen álhtaní, hogy Goethében az élet és
személyiség előbbrevaló a művésznél és a rnűnél ; a kettőt nem lehet különvá
lasztani, és nem pusztán csak azért nem, amit ő maga mondott egyszer Ecker
mann előtt műveí átéltségéről. "Amit nem éltem át, ami nem égett a kör
mömre és nem foglalkoztatott kozvetlenül, annak nem is adtam költői kifeje
zést." A mú nála egyet jelent az élettel, de a szó egészen valóságos és teljes
és természetes értelmében (s nem abban, hogy "műveimben élek", azaz a mű

a kárpótlás az életért); jellemző, hogy nem egy műve szinte organikus élet
funkciót töltött be nála: példa rá a Werther, vagy - áttételesebben - a Von
zások és választások, sőt a maga módján a Nyugat-Keleti Diván is, mely
utóbbi egyszerre volt "tehemmentesítése" a Marianne von Willemer írántí kései
szerelernnek, meg egy nagyerejű Irodalmi hatásnak, a Hatízénak, amiről oly
jellemZiően goethei vallomást tesz: ;,Produktívan kenett vele szemben vísel
kednem, mert különben nem tudtam volna a hatalmas jelenség előtt megállni,"
Mi sem találóbb rá, az egész Goethe-jelenségre, mínt sajnos töredékben maradt,
önéletírásának a címe; az, ami nála "az életéből" van (rnert ez volt eredetileg
a cím.r "Életemből"), az egyszersmind "Dichtung und Wahrheit", költészet és
valóság is, de költészet és valóság egyben, elválaszthatatlanul minthogy - eb
ben a rnűben írja a Wertherrel kapcsolatban - a goethei élet és alkotás, a
Goethe-fenomén "nem tűr megkülönböztetést a költői és a valóságos kozt", S
éppen ebben van talán legörökebb rnondandója: a példája erejében; hogy ben
ne - Holthusen szavaival - "síkeTÜlt az ember, nem pedig nagyszerűen

megrendítően zátonyra futott, mint Hölderlinben vagy Nietzschében",

Hogy mí volt "sikerének a titka"? Sok minden; nyilván az is, hogy "az
istenek kedveltje" volt, és "nlindent megadtak neki az istenek". A kegyes
sors valóban tálcán kínálta neki a fejlődésére kedvező lehetőségeket; csak
hogya tálcáról ezeket le is kell venni, és élni is kell velük. Ne feledjük el:
Goethe élete folyamán nem egyszer tudott szakítani helyzetekkel, amikor belső

fejlődésének igénye ezt kívánta - mí sem jellemzőbb erre, mint karrierje
szempontjából mégiscsak elég kockázatos "szökése" Itáliába. A lehetőségek
magukban még nem rninderi ; lehet nem-fölhasználni őket, s lehet őket rosz
szul is fölhasználni. Goethe végeredményben félig-meddig beleszületett a szen
timentalizmus európai dagályába ; a Werther részt is vett e dagály hullámai
nak magasra korbácsolásáoan ; de maga Goethe nem esett áldozatául a fertő

zésnek, mcrt ,,:makacs realizrnusával" - már akkor - alávetette magát a
Természet törvényének; más szóval a Fejlődés és az Élet törvényének. A Köl
tészet és valóság a születéskorí csülagállás játékos-irónikus rögzítésével kez
dődík; de bármennyire tréfa is végeredményben, vagy utalás irodalmi elő

képre: lényegében már itt, preludiumként jelzi Goethénok a Természetbe,
mondhatni a Kozrnoszba való beágyazottságát, és az önéletrajz írójában en
nek tudatát, legalábbis "életérzését". Beleílleszkední a Természetbe; nem pusz
tán csak a természetben élni (ahogya szentirnentális tizennyolcadik század
hirdette), hanem hagyni - és előmozdítani - hogya Természet éljen és bon
takozzék ki bennünk: ez Goethe. A Költészet és valóság tizenharmadik köny
vében olvashatjuk, a rá [ellemző szerény, "lefelé kerekítő", rníndíg inkább
kicsit szünke megfogalmazásban ugyanennek a természeti konstellácíókban
élésnek a vallomását. "Az élet minden kelleme a külső dolgok szabályszerű

visszatérésén alapszik. Nap és éj, évszakok, virágok és gyümölcsök váltako-
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zása s minden egyéb, ami velünk időről-időre szembekerül. hogy örüljünk
nek!: ezek a tulajdonképpeni rnozgató erői a földi életnek. Mínél nyiltabban
fogadjuk ezeket az örömöket, annál boldogabbak vagyunk ..."

**,.
Goethe persze - tudjuk - "pogány" volt a maga módján, s eszménye az

antik világ, a görögség; a strassburgi dóm iránt való Iiatalkori lelkesedés
után, már Róma igézetében, ezért ítélte meg szígorúan a gotíkát; a légben
lebegő "újkatolikus" romantika rovására tett epés - aligha jogtalan - meg
jegyzéseit is ismerjük. S igazán nem szoretnék annak a "szerecsen-mosdatás
nak" a gyanújába kerülni, amely nyomban lelkesen kereszténynek bélyegez
valamilyen írót, mert leírja Isten nevét, vagy mert itt-ott számára semmi mé
lyebbet nem jelentő keresztény szirnbólikát használ; az etajta "elkeresztelé
sek" többnyire nagyon ingatag alapúak, ha ugyan nem nevetségesek, sőt káro
sak, Eszemben sincs tehát Goethét "elkereszteini' , vagy akárcsak érinteni is
a "Goethe és a kereszténység" círnű bonyodalmas témát. Éppen csak Goethe
- és nem pusztán Goethe - keresztény szemléléséhez és megítéléséhez sze
retnék befejezésül fölhozni egy gondolatot; ez sem az enyém (bár egyetértek
vele), hanem azé a már többször említett Hans Egon Holthusené, aki egyike
a legjobb mai német essZéíróknak, és a Goethe-jubileum alkalmából "Goethe
mint a teremtés költője" címmel írt egy igen-igen figyelemreméltó tanul
mányt. Ennek egy szakaszát ídézem; érdemes a Goethe sajátos esetéri túlte
kintve is eltűnődni rajta.

j,Goethe - írja - egyáltalán nem volt úgynevezett hitvalló keresztény,
noha keresztény hitben nevelkedett és még mindig jelentősen keresztény klt
rnában élt és gondolkodott. De ha azt, hogy keresztény ... úgy kell értelmez
nünk, hogy 'az egésznek megfelelő', akkor vannak dolgok, melyek kereszté
nyek, noha semmilyen dogmatikában sem találhatók meg. Szent Tamás - (itt
jegyzem meg: Holthusen protestáns író és gondolkodó) - rnikor tanítványai
nak a lelki szomorúság ellen akart módszert ajánlani, azt mondta: aludni és
fürdeni. Mikor Goethe a boldog és édes sort írta: "Aludj, rnit akarsz még!" 
ez véleményem szerint keresztényibb, azaz 'az egésznek megfelelőbb', mint
a protestáns teológia egy bizonyos szélső szárnyanak bizonyos tézisei, amely
az embert vak és világtalan bestiának tekinti, akit úgy száll meg hirtelené
ben a kegyelem, mint valami szerit felhőszakadás folytán. Mi keresztényíbb:
folyton egy szélsőséges szituácíóból argumentálni és szakadatlan dialektikus
kirobbanásokat végezni, vagy megmaradni a középúton? Goethe a középútori
maradt. - GPersze nem kényelmes középszerről van szó l) - A természetes
erkölcsi emberségnek mély vegybehangzására utal azzal az isteni akarattal,
amely a világ értelme által beszél hozzánk, ha Goethe azt mondja: 'Az Úrnak
is, ha rnegszorongat, ezt - s azt is köszöni, ha újra elereszt' (Kardos László
fordítása). Van ebben valami a Miatyánk harmadik kéréséből."

.(R6MII GlJörat/)

SZINHAZI KRONIKA. Majakovszkij: "Gőzfürdő" című szatírikus vígjá
tékát mutatta be az évad kezdő dambjaként a Katona József Színház. PubU
ctsztíkaí szenvedéllyel megírt játék, amelyben Majakovszkij, a forradalom lo
bogó indulatú költője, kegyetlen gúnnyal pellel1gérez ki mindent,· amiről úgy
érzi, hogyelárulása tiszta eszményeknek, amelyekért oly sokan áldozták éle
tüket.

A darab központi alakja, aki ellen a szatira éle főképpen irányul, Dia
dalov, az önző és lelketlen bürokrata, aki mindig csak a saját pecsenyéjét
akarja sütögetni, aki, miközben hivatalából hosszú sorbaállás után is dolga
végezetlenül mennek el az ügyfelek, egyszerre három reprezentatív emlék
beszédet diktál. Vele szemben áll Perpetumov, a fiatal feltaláló, aki (bár Dia
dalav hivatala megtagadta tőle a segítséget) csodálatos időgépet szerkeszt,
amelynek segítségével megidézi a jövőből a "Foszforeszkáló Nő"-t, aki igaz
ságot tesz, és az időgépen magával viszi mindazokat, akik méltóak arra, hogy
a jövő társadalmában éljenek, mig a karrieristák és haszonlesők lemaradnak.
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A fantasztikus történet egész stílusában és hangvételében ts, óhatatlanul
magán viseli a huszas évek kedvelt izmusainak, küZönösen a futurizmusnak és
dadaizmusnak bélyegét. Ugyanakkor vitathatatlanul őszinte apátosza. Maja
kovszkij nem egyéníti hőseit, nem egyes jellemeket ábrázol, hanem éppen el
lenkezőleg, szélsőségesen tipizál. És, hogy célját, a minden rendű és rangú
jószándékú emberek megnyerését elérje, nem riad vissza a vicclapba illő egy
surúsítésektől sem. A bürokrácia nála az otromba korlátoltságig menően bü
rokrácia, a sematikus művészet groteszkül sematikus. Humora mégsem válik
közön.ségessé vagy öncélúvá, mert minden mondata mögül kisüt a szenvedé
lyes ingerültség mindazzal szemben, ami szeruüe rossz (igy elsősorban az os
tobaság és az önzés) és az ugyanilyen szenvedélyes ragaszkodás eszményei
hez, a hit, hogy megvalósul egyszer a jó és igaz emberek társadalma.

Nem jelentős drámairó t, de tisztaszivii és nemes indulatoktól fűtőtt írás
tudót ismertünk meg a "Gőzfürdő" révén, akinek egyetlen gondolata, hogya.
forradalom eszméit a maguk tisztaságában diadalra vigye. Magatartása emlé
keztet a forradalom Petőfiének lelkes türelmetlenségére.

A Katona József Szinház elöadásában sok a rendezői következetlenség.
Perpetumov realisztikus-rokonszent'esre formált alakjával nincs összhangban,
hogy idógépét csak pantomimszerűen jelzik, a levegőben forgat ják láthatatlan
kerekeit és nemlétező súlyo, alatt görnyednek mikor cipelik. Utána viszont
ugyanez a szinte csak jelképes gép, nagyonis tattuito és valóságos lángokkal
Tr>bban. Ez azonban csak egyike a rendezői koncepció ellentmondásainak.
Ugyanakkor volt néhány hibátlannak mondható megoldás is, például a szati
rikus pantomim betét. A színészek nagyjából és egészében helyükön vannak.
Ungvári László Diadalovja elsőrangú komédiás teljesítmény és méltó párja a
tehetséges Verebély' Iván a titkár szerepében. Sztankay István szemüveges,
borotválatlan feltalálója az emlékezetünkbe vésődik. A főbb szerepekben Zol
nay Zsuzsa, Tompa Sándor, Raksányi Gellért, Szakács Sándor, Gáti József,
Gyarmathy Anikó, Maklári János, Csernus Mariann és Oze Lajos nyújtanak
egy-egy jó alakítást. A "Foszforeszkáló No?-t alakító Pápay Erzsi kicsit szin
telen.

Hubay Miklós; "Késdobálók" címii színműve a Madách Kamara Színház
újdonsága. Mindössze két szereplője van a darabnak s ez mindig nagy bátor
ságot igénylő írói vállalkozás. Három jelvonást úgy kitölteni két ember dialó
gusával, hogy ne váljék egyhangúvá, nem könnyű feladat. S mégis, Hubay Mik
ZóB ezzel birkózott meg a legjobban. Amíg ott ülünk, nem lankad a figyelem,
s már, már elhisszük, hogy valóságos dráma játszódik le a szemünk előtt. A
kétségek csak később jelentkeznek.

A "Késdobálók" jelképes cím. Egy házaspárról van szo, akik elérkeztek
házasságuk tizedik évfordulójához. Ok dobálják egymás felé, nem a késeket,
hanem a sokszor minden késnél élesebben vágó, bántó szavakat. Három fel
vonáson keresztül gyötrik, kínozzák egymást a legválogatottabb eszközökkel,
a gonosz kis megjegyzése ktől kezdve a durva tetlegességig (szerencsére ez
utóbbi nem a színen, hanem a szomszéd szobában zajlik le), helyesebben két
és háromnegyed felvonáson keresztül, hogy aztán az utolsó negyedórában meg
szelídülve kibéküljenek. Két és fél órán át eltökélten válni akartak, egyszerre
csak megállapitják, hogy mégis együtt kell élniük. De nem ez a baj. Amí
miatt a hiányérzefünk támad, és ami miatt ezt a kissé szirupos hapy end-et is
megkérdójelezzük, az az egész helyzet és cselekmény elégtelen lélektani inda
koltsága.

Hubay Miklós kitűnően tudja a "szövege t". Nagyon jól tudja mivel szok
ták az ilyen veszekedő házasfelek a leghatásosabban felingerelni egymást.
Csak éppen, amikor az okokat keresi, amelyek miatt a darabbeli Dóra és Imre
házassága ilyen t'álságos állapotba került, mintha teljesen sötétben tapogatóz
nék. Szinte kedvünk lenne felszólni néha, mínt a kereső játékban; hideg, hideg,
víz,víz. Fölmegy a függöny, és Dóra éppen összepakolja ágyneműjét, hogy
átköltözzék a szomszédos gyerekszobába. Ez a kis jelképes aktus jelzi, hogy
fOTdulópontjához érkezett el két ember válságba került élete. Közben haza
j(}n a férj, Imre és elkezdődik a végetnemérő vitatkozás. A néző pedig azt
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reméli, apránkint megtudja majd, hogy mi a baj. Nem kap azonban meg
nyugtató választ.

Két föltevés adódik a külső szemlélő számára. Az egyik, hogy a fiatal
párnak meghalt a kisfia. A második felvonás a gyerekszobáöan játszódik (Dóra
valóban átköltözött ide), s ott látjuk a kisfiú elárvult játékait, a labdát, a kis
biciklit 8 egy zsebkendővel letakarva az óriás mackót. Nos, ez valóban iszo
nyatos tragédia (aki nem élte át, el sem tudja képzelni milyen iszonyatos), de
az is tapasztalati tény, hogy azokat akik igc1zán szeretik egymást, inkább kCJ
zelebb hozza, semmint eltávolitaná a közösen elviselt közös szomorúság. Amel
lett a darabbeli Imre és Dóra, beszélni sem nagyon mernek erről a dologról,
legföljebb csak félmondatokban utalnak rá, de semmi jel sem mutat arra,
hogy ennek a szomorú esetnek döntő szerepe lenne a válságban. Maradna te
hát a másik föltevés, nevezetesen, hogy Imre közben "karrier-válságba" is ke
rült. Tehetséges hangmérnök, akit közömbösség vesz körül a hivatalában, ta.
lálmányai sorban elsikkadtak a bürokrácia útvesztőiben. Felmerült hát benne
a gondolat, hogy elfogadja kUlföldre disszidált barátjának meghívását, aki
nagy sikerek lenetőségével kecsegteti. Ez persze önmagában véve megint csak
komoly probléma. Olyan komoly, hogy talán még külön darabot is lehetne
írni róla. De megint olyasmi, ami kívül esik a házassági probléma síkján.
Végtére is ahhoz, hogy Imre és Dóra külön váljanak, nem kell az egyiknek
azonnal külföldre szaladnia. Azonkivül ez az egész kimenni-nemkimenni prob
léma (éppen az említett "karrier szempontok" alapján) akkor is fölmerülhet,
ha a legnagyobb békességben élnek együtt. És ha fölmerül, akkor nyilván sok
kal konkrétabban beszélnek róla, nem így, néhány általános frázis ba burkolva
az egészet, mintha csak egyszerű áilásváltoztatásró-l és nem mélyreható élet
formaváltoztatásról lenne szó. Egyáltalán az az érzése az embernek, hogy
erre az egész útlevélszerzési históriára csak azért volt szükség, hogy tovább
Zendítse a cselekményt, de a probléma kibogozásához nem vitt közelebb.

Nyilván azért, mert a megoldást másutt kellene keresni. Imre és Dóra
(egyébként kitűnően megírt) veszekedési szövege a lehető legszokványosabb.
Ennek megfelelően a baj oka is csak a szokványos lehet. Az, hogy alapjában
véve még mindig szeretik egymást, kezdettől fogva nyilvánvaló. Különben
nem éreznének időnkint (a viták legszenvedélyesebb pillanataiban) gyűlöletet.

A szerelem halála sosem a gyűlölet, hanem a közöny. Erről pedig az ő esetük
ben szó sem lehet. Egyszerüen csak arról van szö, hogy (mint a hasonló ese
tek túlnyomó részében) mindkettő belemerevedett a maga áttörhetetlen én
központúságába és nem tud szabadulni belőle. Százféle szemrehányást tud fel
sorolni a másik ellen, s egyet sem önmaga ellen. Holott ha amazt a felére csöTv
kentené, s a megmaradt felével önmagát illetné, már se lenne semmi baj. Per
sze az is elképzelhető lett volna, hogy Imre és Dóra, a hosszú és kínos vesze
kedések során, ezt ismerik föl legalább részben. S akkor a darab vége is meg
győzőbb lett volna, mint a mostani, a gyengédebb szívű nézők könnyzacskóira
(nem is sikertelenül) appelláló, kissé teátrális hapy end.

Két kitűnő szinész, Vas Éva és Mensáros László játssza a darabot, s moz
dulataikkal, arcjátékukkal néha több árnyaltságot visznek a jellemekbe, mint
amennyit a szöveg nyújt. A későbbi előadások során, talán a szövegmondá
sukból is eltűnik majd a bizonytalanság. Az ilyen jellegű daraboknál ugyanis
elengedhetetlen, hogy az első perctől kezdve az legyen az érzésünk, hogy Imre
és Dóra visakodnak előttünk és nem két mégolyan tehetséges színész, akik
azonban még nem tudják elég jól a mondókájukat.

(Doromby Károly)

KÉPZÖMŰVÉSZET.Megjegyzések a "Művészet" cimű folyóiratról. A "Mű

vészet" című havonként megjelenő szemlét széles körben olvassák; e lapnak
kétségkívül igen nagy szerepe van a magyar közönség képzőművészeti tájékez
tátásában-nevelésében. (A "Művészettörténeti Értesítő" drága és kis példány
számú kiadvány, csupán kevesek számára hozzáférhető; a többi folyóirat és
lap pedig viszonylag kevés teret szentel képzőművészetikérdéseknekvbár oly
kor igen értékes ilyen jellegű írások jelennek meg bennük, így például a Kor
társ-ban Borsos Miklós nagyszerű megemlékezése Míchelangelóról.)
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Folyóiratunk 1962. februári számában néhány megjegyzést fűztünk a Mű

vészet Ul61. évfolyamának cikkeihez, képanyagához, szerkesztésí elveihez; rnost
hadd rnondjuk el véleményünket a folyóirat ez évi első kilenc számáról ...
Kezdjük talán a címlapokkal. Igen szép volt az áprilisi számot díszítő Míchel
angeló-rajz ("Madonna") gyönyörű reprodukciója, a februári szám Barcsay
rajza, az augusztusi Czóbel-borító (színpornpás kisleány-fej). A modern tipog
ráfiai elveknek jobban megfelelnek, szeroncsesebbek azok a borítók, amelye
ken az egész dmlapot betölti a festmény-o ill. rajzreprodukció. (E tekintetben
a szerkesztés nem egészen követkczctes.) A címlapok klíséi legtöbbször újak,
olykor azonban némi csalódást okoz régebbi nyomódúcok felhasználása. (Ez
történt például Nagy István parasztleány-Icienek újraközlésekor. - e nyomat
Pogány O. Gábor "Magyar festészet a XX. században" CÍimű munkájából jól-
isrnert.)

Tetszett a belső illusztrációk legtöbbje. s azoknak változatos összeállítása;
a művészek névsora az ikonfestő Rubljovtól, Grecótól, Mascolinótól, Dürertól
kezdve Rodin-ig, Pícassóig, Kokoschká ig s a magyar modern mcsterekig (Csont
váry, Kernstok, Ferenczy Béní, Vajda Lajos, Bálint Endre, Korníss, Csernuss
Tibor, Kondor Béla, Korga, Gross Arnold) terjed. A jelentéktelen vagy gyenge
kvalitású képek közlése ritka, ilyen volt pl. Biai-Föglein őriarcképe. A külföl
dön élő, 80 esztendős Réth Alfrédet köszöntő cikket kisérő képről megjegyez
zük, hogy az egyáltalában nem reprezentálja a külföldi művészeti könyvekben
és lexikonokban sokszor emlegetett, nagynevű avantgardista rnestert, - a ku
bizmus, majd az absztrakt törekvések egyik pionírját.

Sok a magvas, színvonalas cikk, mint például Németh Lajos tanulmány
jellegű, tartalmas írása Kondor Béláról. Adatokban. konkrétumokban gazdagok
Pataky Dénes pozitivista szemléletü pályarajzai, így a Claude Manet-ról írott.
Már kevésbé tetszett Pataky ismertetése a Berény Róbert-emlékkíállftásról. E
cikk Szij Béla kutatásaihoz nem sok újat adott hozzá, - azonkívül, hogy 4-5
kiállított kép eredet.ísógót kétségbevon ta. Berénynek sosem volt nagyobbará
nyú kiállítása; Szíj hatalmas anyagot kutatott fel és rendszerezett, - így az
elenyésző hibák emlegetését nem érezzük méltányosnak. - Pataky tényeket
í'elsorakoztató cikkeinekmintegy ellenpólusa Haúlisch. Lenke szubjektív, val
lomás-szerű szép írása Michelangelói ól, - a mcster titáni életműve előtt hó
doló emlékezetes esszé.

Voltak olyan cikkek is, amelyekkel nem tudtunk maradéktalanul egyetér
teni. A [úriíusi szám Pátzay Púl szobrászmüvész nyilatkozatát közölte főhe

lyen. A kurta írásban, amely a mai nyugateurópai művészeti törekvéseket kár
hoztatja, hemzsegnek az ilyen kifejezések: "hamis", ..kártékony", "fertőző be
tegség", "torz divatáru", "művészeti nihi l izmus", "bomlás", "szánandóan ér
telmetlen", "elfajult" (= eniartet). Az érvek száma sokkal kevesebb a vag
dalkozó, megbélyegző szavaknál. Medgyessy - Pátzayval ellentétben - igy
vélekedett: "Az a művcszet, amely destruktív és cletképtelcn, magától össze
omlik, - tehát nem szükséges agyonütni akarni." (Magyarország, 1937. júl.
24.) Ami pedig jó, <ll. előtt kár volna újra leereszteni a sorornpókat, eltekintve
attól, hogy meddő igyekezet lenne: "A szellemi áramlatok vonulása nem ismer
korlátokat". (Borsos Miklós szavai, Jelenkor, 1964. évi 7. szárn.)

Nem hűséges az augusztusi számban közölt. Czóbel Béláról szóló cikk in
terjú-része. A művész ezt és főleg: igy nem mondta, ez bizonyos. Ez az olajo
zottan gördülő, patétíkus, hígan-fellengzős stílus nem Czóbelé, akit Kassák
eképp jellemzett: "Czóbelt talán erőszakkal sem lehetne folyamatos elméleti
beszélgetésre ráverini ... A rnűvészetrc vonatkozó spekulatív kérdések mintha
egyáltalán nem érdekelnek." Az ilyen zsurnalisztikus írások azért kifogásolan
dák, mert a nem hitelesen jellemzett mcsterek emberi-rnűvószí habitusa te
kintetében könnyen téves képzeteket kelthetnek egy későbbi kor kutatójában,
műtörténészében. A cikkek megírási módiát azonban a legtöbb esetben nem
érheti kifogás, - tautológia viszont N. Pénzes Éva Martsa István szobrászról
írott cikkében "a reális valóság" emlegetése.

A márciusi számban Csap Erzsébet szovjetorosz szebrászokkal foglalko
zott, közöttük Sadr-ral, akit a cikkíró igen magasra helyez. Véleménye 'bizo
nyára őszinte, viszont egészen másként ír a 30-as évek e jellegzetes szovjet
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szobrászáröl a Jugoszláviában élő magyar kommunista író, Sinkó Ervin, "Egy
regény regénye" című emlékiratában (Novi Sad, 1961). Mi - látva Moszkvá
ban és Budapesten Sadr jópár munkáját - inkább Sinkónak (Csapétól egé
szen eltérő) véleményét osztjuk Sard értékelésében.

A "Művészet" szerkesztői - igen helyesen - igyekeznek a folyóiratot mí
nél élénkebbé. érdekesebbé tenni. Terjedelmesebb cikk foglalkozott ama bizo
nyos hamis Picasso-nyilatkozattal, amelyen a rnodern múvészet ellenfelei kap
va-kaptak, hogya zseniális mester "önleleplezéséből", "beismeréséből" önma
guk művészí konzervativizmusának. szellemi avittságának igazolására tőkét

kováesoljanak. (Mellesleg: gyenge ügy az, amelynek 'hívei ilyen érvekre és
fegyverekire szorulnak rá.) - Az olvasó többirányú t ájékozódását segíti elő,

hogy egyík-máslk kiállításról (pl. Korga Györgyéről vagy a "Dolgozó .embe
rek között" círnü tárlatról) két - egymással mintegy vitatkozó - kritika lát
napvílágot.

Nem üres szólamnak szánjuk, amikor befejezésül azt írjuk, hogy Pogány
O. Gábor és Solymár István, a Művészet szcrkesztóí és a javarészt kdtűnő

munkatársi gárda (YbZ Ervin, Dávid Katalin, Fenyő Iván, Dénes Zsófia, Ko
czogh Akos, Kovács Éva, Szabó Júlia, ZoZnay László és mások) értékes és szí
nes tartalmú, a hazai nyomdatechnikai adottságokhoz képes vonzó és gondos
kiállftású folyóirattal szelgálják a magyar Iestészet. szobrászat és íparművé

szet ügyét.
***

Kiállitások. Az Ernst-múzeumban két muvesz kőzös kiállítását láthattuk,
Marczell Györgvét és Ráiael Viktorét. Mindketten az idősebb nemzedék tagjai,
túl a hatvanadik esztendőn. Ráfael a tartalmasabb festő közülük; lassan érő

művész, aki - miután magába szívta az "izmusok" tanulságait -, sokáig ke
reste a maga útját, amelyre az utolsó esztendőkben talált rá. Kései csendéletei
(elsősorban az, amelyet a katalógusban reprodukáltak), "Házak" című ragasz
tásos technikával készült képe, ..Üvegrestmény-terv''-e s több más munkája a
magyar művészet gazdagodását jelentik, - egy számottevő egyéniség megnyi
latkozásai. Sajnáljuk, hogy lcgújabb, nonfiguratív nyelvezetű. legérettebb mun
kái közül a zsűri keveset engedett a közönség elé kerülni.

Marczell tetszetősebb hatásokra törő, kevésbé elmélyült művész. A ter
mészet, az életöröm és az ifjúság énekese; a női s:'("pség ábrázolása nagymér
tékben foglalkoztatja, - egyes kepei Nadállyi Zoltan VCI seit juttatják eszünk
be. Kár, hogy nem egy képe láttán másodlngosságot, b,'lllíképp('n fel nem dol
gozott hatást érzünk: "déja vu" ... HtuIúzó le{111 y t úbdzr,ló muri'cája forró sz í

nervel. dekorativitásával kiernr-Ilx-d: k az anyagból.

***
Helvenötödik születésnapia és muvészi munk ássúganak ötvenedik évíor

dulója alkalmábólrendezték meg -- ugyancsuk az Erristben .- Bor Pál ret
rospeldív kiállítását. Bor so'coldalú egyéniség, építésznek készült, azután festo
és szobrász lett, de tervez szőnveget. díszletet, üvegablakot is, és illusztrálta
R. M. Rilke "Mesék a jó Istcmől" cirnű munkáiát. Múvészete a kubizrnusból
indul ki (az első vi lághúború elót ti Időket Párizsban töltötte; 1914-ben a fran
ciák őt is internálták, ezeknek az éveknek emléke "A fekete kolostor" című

szép szobra), életművét a tudatosság jellemzi. Rabinovszky Máriusz joggal Írta
róla: "Bor a gondolkozó múvész típusa". Nem tartozik a kolorista festők közé,
színeiből hiányzik a belső tűz ; erőssége viszont a szilárd szerkesztés. (Ez az
erénye azonban újabb, a naturalizmushoz visszakozó munkáit már kevésbé
[ellemzí.) Művelt esztéta és művészeti Író, több tanulmányát közölte a "Nyu
gat", - újabb írásai közü l Egry Józsefnek szentelt visszaemlékezése a legki
emelkedőbb. Az elméleti írásatban foglalt megállapítások jórósze ma is helyt
álló; álljon itt pár sor egy 192t;-os Bor-Lanulmányból : "A kubiz mus meg-nem
értése a közönség hibája. Az embcrcknagyrésze annyira benne él abban, hogy
az utóbbi 400-500 év természetá brúzolása élZ egyetlen helyes művészet, hogy
mikor ti kubizrnusnuk él hagvomúnyr.kku l való nyílt szakitását látja, rögtön



kész vele szemben az ítélettel. A közönség hibája a kubizrnussal szemben az,
hogy téves szempontokból nézi a művészetüket, a művészetet... A művészet

ugyanis nem a természet minél tökéletesebb megismerésére szolgáló eszköz.
hanem: a természet is egy eszköze a míívészetnek, rnelyet az saját céljaira
fölhasználhat, és pedig olyan mértékben, amilyenben szükségét érzi." E sza
vak érvényesek és iránytmutatóakma is; m~mcsupán a kubízmus. hanem az
egész modem képzőművészet megértésének kulcsát adja e pár sor.

..
**

A tatai múzeumban (amelynek néhány esztendeig vezetője is volt) állí
totta ki munkáit az I90Z-ben született Munkácsy-díjas festőrnűvész: Dobrosz
láv Lajos. Képeinek túlnyomó hányada akvarell. Proust nagy regényciklusá
nak második részében ("Bimbózó lányok árnyékában") azt állapítja meg Ber
gotte-ról, az íróról a fiatal Marcel: "Ami a stílust illeti, Bergotte nem volt
egészen kora gyermeke ..." Dobroszlávra is elmondható ez; lényegében véve
naturalista művész, aki nagy gondossággal és odaadással festi őszi és téli tatai
látképeit, vízparti részleteit apró - járó-kelő, horgászó - figurákkal. Szelíden
hangolt színezésű, az atmoszférikus jelentségeket hűséggel tolmácsoló munkáí
nélkülözik ugyan a sodró erőt, változatosságot és kísérletező kedvet, azonban
finom, gyengéd, intim hang és feltétlen technikai biztonság jellemzi őket.

Bonington, Constable és a barbizont festők szemléletének örököse Dobroszláv
Lajos. A patinás kisváros: Tata műemléképületeiről készített munkái szűkebb

pátriája iránti ragaszkodásáról vallanak. s dokumentatív értékük is jelentős.

(Dévényi Ivám)

ZENEI JEGYZETEK. (B u d a p e s t i Z e n e i H e t e k, 1 964.) A nyári
hangversenyidény utols6 est jein már megjelentek az Országos Filharm6nia új
prospektusai, s amúgy első látásra is rendkíviil gazdagnak igérkeztek a Bar
tók Béla emlékének szentelt zenei ünnepségek. Szerte a világon a legkülönbö
zőbb zenei fesztiválok sorát tartják évről-évre - természetesen rendkivül
egyenetlen szinvonalon. A Budapesti Zenei Hetek eredményei és tekintélye
nyilván nem vetekedhettk a salzburgi vagy akár a prágai hangversenysoroza
tokéval, mindazonáltal egyre javul és választéka is egyre változatosabb. A mo
dern zene örvendetes "betörése" alkalmasint arra a zeneszociol6giai kérdésre
is választ ad majd, vajon a közönség valóban túltelített-e, s a klasszt1eus re
pertoár gllökeres átalakításra szorul-e. Véleményünk szerint - noha ezek i3
élő problémák, a hangrversenytermek közönségét, csak állandóan magas
színvonalú hangversenyek sorozatával és időről-időre neves vendégmít
vészek szerepeltetésével lehet visszah6dítani. A téli bérletsorozat komoly si
kere mindenesetre ezt látszik igazolni, j6llehet a Zeneakadémiára tervezett
sorozatok két kivétellel nem sok j6val kecseatetnek. Az Erkel Színházban azon-
ban val6ban világnagyságok találkoznak; így például Pablo Casals. aki saját
békeorat6riumát vezényli, Ernest Ansermet. a modern zene egyik legnagyobb
apostola, Paul Klecki. akinek számos lemezJrlvétele nyert nagydijat, Feren
csik János, aki éppen a legut6bbi időben tört a világ élvonalába., aztán Henrute
Szeryng, Alexander Brailowsky, Paul Badura-Skoda, Fischer Annie, s rögtön
a nyit6 hangversenyen korunk egyík legnagyobb ml!vészegyénisége: Yehudi
Menuhin.

Bart6k Béla net'ét viselik a budapesti zenei ünnepségek s világMrű ven
dégművészünk is Bartókot emelte műsorának középpontjába a II. hegedűver

seny kivételes tolmácsolásával. Oly tökéletesen, oly elementáris erővel s olyan
sikerrel szólalt meg a mú, hogy Molnár Antal, a maga idejében útmutató ta
nulmányának a bevezetését szinte anakronisztikusnak éreztük. (Bart6T, Béla he
gedűversenye. Megjelent a Zene 1939. november 15-i számában.) "Ez a mes
termunka j6 darabig hiányozni fog még a kottatárakból és előadásai sem lesz
nek túl gyakoriak egyelőre" - kezdi ismertetését Molnár Antal, s hogy meg
állapítása csak félig lett igaz, azt éppen Yehudi Menuhinnak köszönhetjük,
aki előszőr vitte sikerre Bart6k alkotását s azóta is műsorán tartja, mindenütt
megújul6 elismeréssel.
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WUhelmine Creel zongoramüvészhez írt levelében emliti első tzben Bar
tók a készülő hegedűversenyt. (.,Két nagy művet kellett a nyáron komponál
nom, de sajnos csak az egyiket tudtam befejezni, egy szonátát két zongorára
és ütósökre. A másodikat, egy hegedüversenyt, még nem fejeztem be - ez a
befejezetlenség igen nagy teher számomra.") s ugyanez év (1938) okt6berében
ismét szól róla, már mint befejezett alkotásról.

Olyan korszak terméke ez a versenymű, amelyben a háború réme foly
vást ott lebegett az emberiség fölött. "Ha lehetséges - írja Bartók egy másik
levelében - még visszavonultabban élek. nincs kedvem emberekkel 6ssze
jijnni, mindenki. aki él, náci-gyanús. Majd minden nap 10 6rát dolgozom, k!
zárólag népzenei anyaggal; de 20 6rát kellene dolgoznom ahhoz, hogy vala
mennyire előre haladjak. Kínos helyzet - annyira szeretném ezt a munkát
a levegőben 16g6 világkatasztrófa előtt befejezni." Ez a feszült, szinte már-már
tébolllít6 'l'árakozás ott lüktet a hegedűverseny első tételében s némi ir6niku.
mellékizzel az utolsóban is. A menekülő múzsák éve ez (Vas István 1938-ban
megjelent verseskötetének címe: Menekülő Múzsa). amikor végleg elkomoro
dott a zene és az irodalom korábbi deriíje.

Szél tombol a kertben. ecu ág leszakadt, a S'fkongás
felhalUk egészen a házig.

Erdőben, a síkos avarban a h6fogú farkas
gyorsl.ábú kis ózre vadászik.

- irja ugyanebben az évben megjelent kötetében (Meredek út) Radnóti Mik
lós, s ezt a néhány sort aká!' a hegedűverseny mott6.1ának is választhatnánk,
mint ahogyatélsorok zaklatottan felpattanó ütemeit is visszahallhat1uk a
versenymű Codájában. A zár6tétel könyörtelen középrésú szinte val6sággá
érleli a későbbi esztendők borzalmait. Ezeket az éveket Bartók már Ameriká
ban élte át ...

Az amerikat levelekben is hamar feltűnik a hegedű·verseny. 1942. október
7-én kelt levelében Bart6k örömmel veszi tudomásul, hogy Menuhin tanulja
a művet, sőt hamarosan elő ts akar.ia adni. Nem sokkal később újabb híradás:
..Id6kl5zben Menuhtn előadta a hegedűversenyemet Mtnneapolisban ... a new
york! előadás val6ban csodálatos volt: mind a három tényező (sz6lista. kar
mester, zenekar) a legjobb 1,olt. amit egu zeneszerző elképzelhet műve meg
val6sitására". Menuhinnál tökéletesebb és rátermettebb meosz6laltat6t, aki
emberséggel és mesterséggel i.~ fel.éri a mű1,et, aligha képzel.hefünk el. Nem
csoda, hogy Ormándy Jenő első hallásra a lecmépszerübb henedűversenyek.

Beethoven, Mendelssohn és Brahms 1"!'ívei mellé állította Bart6k darabját. A
kritikusok fanyalgásai és fenntartásai mögül is kiérrzni az eHsmerést. A kö
zimség pedig beh6dolt. 1944-/)en Washington, Baltimore és PittsbUrg ünnepelte
Menuhtnt és -a szerzőt, s még uguanebben az esztendőben a B. B. C. stúdió1a
ts bemutatta Bart6k 1,ersenymiívét. Ma.id Philadelphia és Boston következik
s a világ legh.íresebb zenekarai és karmesterei. (Lemezre Menuhin és Furt
wCtngler, illetőleg Isaac Stem és Letionarsi Bernstein játszották.) Az ernert
kaiak természetesen n:'m "félelmetes aktualitását" érezték meg, ink'ább a mo
dern zene egy tk csúcsteljesitményét ünnepelték benne. S ma már talán mi ts
így látjuk, s mint a humanizmus enyik legszebb kifejeződését értékeljük. Errl'
a műre is érvényesek KodálJ( Zoltán örökszép szavai. meluekkel mindenkinél
tl5kéletesebben és teljesebben ielölte meg Bart6k életml1vének helyét és sze
re1Jét korunkban: "Elment. Boldogok. akik segíthettek neki a védekezésül mal7a
IdJré vont dr6tsövény elbontásában. Az íttmaradottak dolga, hogy megnyissák
az utat művei előtt; ha.dd jussanak ezek a művek oda. ahová szánva voltak:
a z e m b e r e k s z í v é b e".

Menuhin .1átékára természetesen nem nlkalmasak a szokványos jelzők. Ele
t'en erővel idézte fel az embert és művét, s ebben j6 segítségére volt Peren
c.ik János és a Magyar Allami Hal1gversenyzenekar.

(Rónay IÁu16)
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FILMEK VILAGABÖL. Más a gyártás és más az alkotás. Az előbbi min
dig egy kissé hatásvadászat, mert a gyártó eleve a közönség tetszése felé ka
csíngat. Ezért mindíg megalkuvás az eredménye a várhat6 rnínd nagyobb si
ker ésbev;étel kedvéért. Az alkotásnál fordított az eset: a közlés belső kény
szere ennél az elődleges motívum. Más kérdés természetesen, hogy a tolmá
csolás mennyíre sikerül, hogvan tudja a művész képekben elmondani azt. amit
közölni akar. Ez utóbbi tehát mindig tiszteletet érdemel - még akkor is, ha
elképzeléseit nem tudta valóra váltani a rendező. Két magyar filmről szeret
nék szólaní, melyek közül az Özvegy rnenyasszonyok az előbbi, s a Négy lány
egy udvarban az utóbbi csoportba sorolható.

Az Özvegy menyasszonyok vígjáték...Izga lmasan" indul: Gazdátlan taxi
áll az országút mentén félig az árokba fordulva. A szituáció bűntényt sejttet.
a sofőr eltűnt. A rendőség keresi az áldozatot, újságfelhívást tesz közzé, Meg
ís lesz a foganatja: jelentkeznek a .Jiozzátartozók". számszerint hat "megöz
vegyült" menyasszony, minden hétköznapra egy. Különböző típusok - idő

sebbek és fiatalok. egyszerűek és csíszoltabbak, sőt. egy idegenvezető is akad
közöttük. Már csak a vasárnapi flört-alany van hátra ... s a taxisofőr-Casa

nova valóban épp nála vacsorázik - rabságban. Ezzel meg is oldódik az eltű

nés rejtélye: az elcsábított leányzó erélyes pápája rabolta el, hogy anyakönyv
vezető előtt feleljen tettéért.

Közben kiderül. hogya sofőr voltaképpen nem is házasságszédelgő. csu
pán csélcsap. Aldozatainak csak érzelmeivel. hiszékenységével él vissza, ám
retiküljük tartalma után nem sóvárog. így a menyasszonyok fel se jelentik.
A rendőrséget megfejthetetlen talány elé áll ft ja ez, hiszen a közreadott fény
képrölegy ,.átlag-bángY1Í" férfi fízirniskája tekint rájuk. Mi lehet a titka.
trükkje, netalán személy! varázsa? A nyomozás vezetője még a börtönbe is
ellátogat. hogy egy lebukott, ,.valódi" házasságszédelgőtől - aki mellesleg
szintúgy nem valami szépfiú - kérjen szakmai felvilágosítást. A nők val
lomása fényt derít erre: ez az ember ráérzett a magányos női lélek szeretet
szemjára s így elég volt pár jól elhelyezett banális mondat ahhoz, hogy lépre
meníenek. Annyi csupán: .,Szeretlek. mert édesanyámra hasonlítasz". vagy;
.,Veled sültkrumplín is ellennék." Sablonos szólamok, de valahogy szívet, csa
ládi 'fésZ€k utáni vágyat sejttetnek. A nyomozó rendőrtiszt is megpróbálkozik
vele - felesége távollétében egy ifjúkori szerelménél a "csalhatatlan trükk"
ezúttal azonban csődöt mond ... E kis vargabetű után a sofőr sorsa menthetet
lenül megindul a végkifejlet felé. Hasztalan szökik meg a rákényszeritett
arától, vonul k6rházba - ahol menekülés közben egy nyolcadik nőt is meg
szédít -, hiába fut a rendőrségre s jelenti föl önmagát, sorsa beteljesedik: an
nak rendje-módja szerint meg kell nősülnie.

Vígjátéktól - különösen olyantól, amelyik már számtalanszor megírt V'
mához nyúl - nem szokás falrengető problémák megoldását számonkérni ; leg"
feljebb a "liltle teaoh"-et, a kacagtatásba ágyazott hasznos tanulságot. A darab
gYártói, mint már említettem, a siker felé kacsingattak. Igyekezetükben azután
túl is licitálták a követelményt, s egy mellékvonalat toldottak a témához - a
rendőrtiszt fiaskóval végződő kalandját. amely épp azért rossz, mert mond
hatni, önálló történet csiráit rejti magában. Mindenképpen kilóg a filmből.

szétvetí annak adott keretét. s mert betét, szükségképpen elnagyolttá válik. In
dokolatlan toldalék, amely kétfejű torzszülötté változtatja a darabot.

Az igényességre törekvés dicsérendő, ám csak akkor, ha nem hatásvadá
szat a szülője, hanem ha igaz mondanivaló, közlési kényszer, nevelői szándék
sugallja. A mesterkéltség míndenképpen bosszút áll - jelen esetben ez a lu
das abban, hogy afőtéma kiaknázatlan maradt. Olcsó helyzetkomikumokra
építettek itt, mesterkélt szituációkkal akarnak nevettetni ahelyett, hogy a nyolc
nő kissé tragikomikus magányát bontakoztatták volna ki. Fanyarabb és mé
lyebb lélektani humorral közelebb férkőzhettek volna a nézőhöz, ha katarzist
akarnak nyújtani s nem a tapsokra lesnek. Ez lett volna a valódi igényesség,
mely az átlag fölé emeli a vígjátékot. Esetleg a finom szatíra magasságába 
görbe tükröt tartva önmagunk, emberi gyarlóságunk elé. o. Kész produktumon
már nem lehet változtatní, de tanulni lehet és kell is belőle. Gondolni kell
erre a jövőben, akkor, ha majd Fedor Agnes novcllájánál eredetibb ötlet kerül
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Gertler Viktor rendező kezébe. S hogy mindezek ellenére itt-ott jó szórakozást
nyújt, szívbölí nevetést vált ki, az inkább a kitűnő színészek, elsősorban

Garas Dezső érdeme.
A Négy lány egy udvarban annyiban 'kapcsolódik az előbbihez, hogy ennek

is a női magány a témája - tragikusan fájó kícsengéssel. Nagy film lehetett
volna belőle, s igazán kár, hogy nem lett azzá. Kár, mert alkotás, mert becsü
letes szándék hívta életre, komoly, emberi mondanivaló sugallta... Négy
lány, négy falusi tanítónő lakik egyetlen fedél alatt: négy magányos szív, és
mindegyiknek jeges reménytelenség a burka. Négyük közül egyik az igazgatónő

s ebből a kényszerű együttlétből valami három az egy és egy a három ellen
fura szituációja adódik. Puha porhó fedi az udvart, az ereszről jégcsap függ
alá. Nyugovóra térnek. Egyikük - Lenke - szebájába vidám társaság toppan
be merő tévedésből: egy képeslap szerkesztője fotóríporterével, egy hivatásos
vadász és az öreg sofőr. A véletlen látogatásból kellemes este lesz, csupán a
vénlányság felé hajló Matild marad ki belőle. Szilvia, az igazgatónő, s Vilma,
aki éppen egy jobb híján mezallanszra készül, becsípnek, kacérrá válnak,
Lenke és a vadász viszont komoly érzelemre lobbannak. A lány a búcsú túlfű

tött pillanatában meg is igéri a vadásznak, hogy hamarosan felkeresi Pesten.
Szilvia eleinte meg akarja gátolni a találkozást, később azonban megesik

a szíve Lenkén. és mindenben segítségére lesz. Egy pesti pedagógus-értekezlet
ad erre alkalmat. A fővárosban azután sok minden kiderül. Az is, hogy Szilvia
sebe honnan ered, s az is, hogya vadász érzelme - aki mellesleg osztályve
zető a minisztéríumban - csak fellobbanás volt, amolyan kiszállásd kaland.
Lenke ugyan elmegy vele a hivatalsegéd lakására, amit a férfi a sajátjának
állít be, ám a hazugságok halmaza mindinkább nyilvánvalóvá válik, a szerelem
homokvárként omlik össze a lány lelkében ... Nem történik semmi, csak egy
fiatal élet megy tönkre, a szívre újra ráfagy a reménytelenség [égpáncélja,
a lélek duruzsoló kályhájában kihúny a lobogás, s csupán egyetlen pisla lán
gocska marad vígasztalásnak: a hivatástudat.

Nagyon jó film "alapállása", mely a vidéken élő, magányba zárt fiatal
nők kiszolgáltatottságát vetíti elénk. Az eseménytelen hétköznapokat, a magány
szürkeségét, amelyből a fájó hiányérzet támad: sehol egy társ, egy szellemi
partner, akivel megoszthatnák a munkanapok és a pihenés apró gondjait, örö
meit. Csoda-e, hogy amikor egy városi ember holmi kiszállás kapcsán odave
tődik - akinek jó a modora, divatos a nyakkendője. ápolt a keze, kellemes
illatú a kőlnije - a nőben szinte azonnal az érzések légiója támad fel? Nem
csoda, színte természetes ez. Annál nagyobb a férfi felelőssége, aki ezt a tálcán
kínált lehetőséget kihasználja, nem törődve a lelki következményekkel. amelyek
által a jövő magánya még kilátástalanabbá, még fájdalmasabbá válik. hiszen
már emlékek, kínzó rerniniszcenciák is kapcsolódnak hozzá ...

Sokatigérő kezdet ez, alaposan felesigázza az érdeklődest. annál nagyobb
a néző csalódottsága, mikor a folytatás elmarad. Mert míg a falusi jelenetben
csupán egy durva hiba akad - a magány illusztrálására szolgáló giccses Krisz
tus-olajnyomat eléggé ízléstelen és elhibázott felvillantása, - addig a fővárosi

képsor feszültsége szinte lineárisan csökken. Már több ízben megállapítottuk:
a vontatottság, a felesleges üresjárat nem ad feszít6erőt, csupán unalmat.
Tudjuk, érezzük, hogy a rendező. Zolnay Pál a légvárak lassú, puha összeom
lását akarta a visszatartott tempóval tolmácsolni, ám a vállalt feladat megha
ladta erejét. Ertékes kárpótlást nyújt viszont Törőcsik Mari szívbemarkolóan
hiteles alakítása. A néző így ebben a filmben sem jut el a katarzishoz. Lelki
emócióiból csupán egy sajnálkozó mondatra telik: "Ut desint vires, tamen est
laudanda voluntas .. .'

(Bittei Lajos)

VILÁGNÉZETEK HARCA. Ezzel a címmel jelent meg tavaly Louvain
ben, és pedig magyar nyelven, egy Belgiumban munkálkodó honfitársunknak,
Szabó Ferencnek könyve, amelyben a teológus szerző főleg mai irók és gon
dolkodók műveinek krttíkai taglalásával igyekszik témáját kifejteni és meg
világítani. Kiinduló tétele az, hogy a világnézetek ma igazában két fronton
állnak szemben egymással. Az egyik az Istent igenlő, a másik az Istent taga-
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dó humanizmus. A modern embernek e kettő között kell választania: beál
lítja-e életszemléletébe Istent, vagy ellene foglal állást?

Albert Camus például, akiről Szabó igen eleven képet fest, az a hu
manista, aki igényli a rossztól, a bűntől való megváltást. de nem tud Isten
ben, Jézusban hinni. Fáj neki viszont "az a tragédíánk, hogy Isten egyedül
hagyott". Camus - mondja a szerző - eljutott Nagypéntekig. de a husvéti
öröm harangzúgása már nem hatolt be lelkébe. Két írót állít vele szembe,
akik világnézeti szintézisükben megtalálták Istent: Georges Bernanos-t és
Francoís Mauriac-ot. Egyikük sem húnyja be szemét az emberi szenvedélyek,
vágyak sötét útja előtt, de meglátják a bűn által eltorzított emberi szívek
ben a kegyelem munkáját, a túláradó isteni jóság és szeretet melegét is.
Költőnél is észlelhető a kettős irányzat. Szabó Ferenc főleg a francia költő

ket elemzi, de figyelemmel fordul a magyárok felé is.
A világnézeti alakulást talán Babits Míhálynál rajzolja meg legdrámaíbb

módon. Babits átéli a küzdelem minden fázisát a -"Nyugtalanság völgyén"
keresztül egészen az ismeretlen Öceánig, Istenig. Egy másik nagy költőnk, 
Szabó Lőrinc lelkét is marcangolta az egzisztencialista világszemlélet "ugr~
a semmibe" gondolata. O is, akárcsak Camus, megseití, hogy az élet útján
Krisztus az igazi utitársa, de ő sem tud benne hinni. Bár - mint elsírja 
.,Szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség, szeretet" (Az
Arny keze). Ilyesmi klcsengését érzi a szerző Illué« Gyulánál (Vj versek,
1961) is. Illy-és sem hisz Istenben és az örök életben, de amikor látja, hogy
minden az elmúlásra, a halálra emlékezteti, az évszakok változása éppúgy,
mint az ősz hulló szépségeí, szorongás fogja el: a saját sorsának kérdése.
Drámai erővel festi meg "Tisztítótűz" című nagy költeményében ezt a lelkt
állapotát: onnan felülről, Istentől, az Okozótól vár a végsőkre vonatkozó fe
leletet, és fel-fel zúgnak emlékezetében a husvéti harangok, melyeket réges
régen a nagyszombati körmeneteken hallott a "puszták népének" allelujás
éneke kíséretében. Az "örök árva" József Attila is eped valami nagy szere
tetre, amilyet nem találhatott meg földi életében. Oly meghatóan jut kife
jezésre ez "Nem emel föl" című versében:

Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak istenem,
hogy ne legyek kequetlen. árva.

Fogj össze formál6 alak,
s amire kényszerítnek engem,
hogy vallja lak, tagadja7ak,
segits meg mituikét szüks~gemben.

Tudod szivem mily kisgyerek
ne viszonozd a tagadásom;
nevakítsd meg a lelkemet,
néha engedd, hogy mennybe lásson.

Már teljesen az istenhívő világnézet ihletett nagy "hegedűse" Sik Sándor,
akinek legmelegebb, legmegkapóbb versei nemcsak a természet és élet szép
ségeit zengik, hanem a vallásos, mély élmények szépségeit is.

Irók és költők után több filozófusra is kitér Szabó Ferenc. Igen behatóan
foglalkozik a külföld ön legismertebb magyar marxista gondolkodóval. Lukác.·
Györggyel, főleg azzal a vitával, amelyet Lukács az egzísztenclalístálokal foly
tatott. Utóbbiak kiemelkedő képviselője, Sartre is ateista. "Mindkét ateizmus
humanizmust hirdet, humanizmust, ahol a humánum állítása egyet jelent a
divinum tagadásával" - vonja le következtetését Szabó. A marxista világné
zetben felesleges az Isten-eszme, mert a marxisták úgy vélik, hogy az élet
nagy problémáira kíelégítö feleletet ad a tudomány, amely a rnúlt században
felfedezte az evoluciót, de egyébként is a kezdet és a vég kérdését kiküszö
böll az anyag örökkévalóságának és szüntelen körforgásának tétele. tsszer<i
tehát, hogy az istenhit elfogadóí is számoljanak ezekkel a kérdésekkel, Ez in
dítja a könyv szerzőjét Teilhard de Chardin bemutatására.
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Teilhard, akinek életművével folyóiratunkban is többször foglalkoztunk,
a lét eredetének forrását a keresztény kinyilatkoztatás tanából veszi és Isten
ben találja meg, aki a mindenség Örnegája, ősforrása, első Okozója. Minden
tőle ered, ő az anyag teremtője. Ebből az anyagból a fejlődés folyamán ala
kul ki fokozatosan a világmindenség. Ez a fejlődés progresszív, fokozatosan
emelkedő és konvergális, mindig körben haladó mozgásí irányt követ. Az
anyag benső potencíáiból fejlődnek ki a ezervetlen lények; mind magasabb
fokain az összetettek, tehát tökéletesebb lények, egészen a szervesek, az élők

világáig. Az élővilág kenvergálls fejlődése folyamán a míndjobban öntudato
suló anyagból fejlődik ki "hominizáció" folytán az ember. A szellemi öntudatos
emberben azonban - állítja Teí lhard - az evolució még nem éri el végső

csúcsát, tovább halad az a társadalmi öntudatosulás felé. Teilhard meggyő

ződése, hogy a megtestesült Isten-ember, Krisztus, nemcsak a bűnös ember
megváltásáért jött a világra, hanem az egész mindenség, az egész teremtés
művének, tehát az -anyagnak is mcgszentesítésére. Krisztus a központ. aki
nemcsak az embert emeli fel a természetfeletti, isteni világba, hanem az em
beren keresztül az egész világot. Ö a rnindenség organikus központja. aki feÍé
tart minden konvergáló fejlődési folyamat. Gyorsabb, vagy lassúbb, szélesebb
vagy szűkebb mozgó spirális körben, de a végső csúcsponton rninden szükség
szerűen találkozik Ez a csúcspont az Omega. Krisztus, akiben a míndenség
megdicsőül és új világgá alakul át.

Teilhard de Chardin a maga világképében - mutat rá Szabó Ferenc 
a mai tudományos elképzeléseket igyekszik egységes szintézísben egyesíteni a
keresztény kinyilatkoztatással. Van ebben a szintézísben sok homályos pont,
sok olyan hiátus is, amelyet Teilhard nem dolgozott ki részleteiben. Az innen
eredő tudományos vagy teológiai nehézségek kiküszöbölése okából még sok
vizsgálódásra, főleg pedig nagy óvatosságra van szükség, Tény azonban - ál
lapítja meg Szabó -, hogy Teilhard művében ma mindtöbben megtalálják a
keresztény szempontból is kielégitő világnézeti szintézist, s ez éppen Teilhard
egyre általánosabb népszerűségének és tekintélyének nyitja. .

A könyv Szabó Ferenc tudományos pályájának első. de márís sikerült al
kotása. Bizalommal várjuk a remélhetően soronkövetkezőket is. (Erdey Ferenc)

TATAY JÁNOS EMLÉKEZETE. Három évforduló egymásba fonódó fénye
is idézi néhai Tatay János győri kanonok és papnevelő intézeti kormányzó
alakját. 1962-ben volt száz esztendeje, hogy 73 éves korában meghalt. A múlt
évben volt 150 esztendeje, hogy Berzsenyi Dániel első verses könyve Tatay
János és tizennégy pesti kispap-társa költségén megjelent, míg az időn ősszel

van ugyancsak 150 esztendeje. hogy Tatay az egyik első magyar költónő, az
akkor 19 éves Dukai Takáeh Judit verseit elküldte Kazinczynak, és ezzel a
holló fürtű, kék szernű Vas-megyeí leányt elindította az országos hírnév és
elísrnertetés felé. /

Tatay első életírója, a bencés Ferenczy Jakab megírta, hogy Berzsenyi tu
lajdonképpen Tataynak köszönhette, hogy a pesti kispapok öss:zeadták a pénzt
versei kínyomtatására. Tatay ugyanis olyan lelkesedéssel magasztalta a versek
szépségét, hogya fiatal leviták is mind elteltek áldozatos költészetszeretettel.
Nem méltatlanul érte hát Tatayt a kitüntetés, hogy Berzsenyi is. Kazinczy is
barátságába fogadta és leveleivel is megtisztelte.

Tatay a szornbathelyi egyházmegye kispapjaként tanult a pesti egyetem
hittudományi karán. Tanulmányait 1813-ban fejezte 'be. Első szentmiséjére,
amelyet Zircen mutatott be, Kazinczyt is meghívta. Kazinczy el is fogadta a
meghívást, a rnisén azonban mégsem volt ott. A primícia ugyanis egybe esett
Kazinczy első aratásával. Csak az előző esztendőben kapta meg birtokrészeit
és kezdhette meg önálló gazdálkodását. Mint írta, fontos érdek fűződött hozzá.
hogy első aratásánál a gazda vigyázó szeme is felügyeljen a több megyébe
szétszórt birtokrészeken. Ezért nem indulhatott el a távoli dunántúli útra. Ka
zinczy arra .kérte Tatayt és általa kispaptársait: legyenek rajta. hogy nyel
vünk bennük Bourdalou-kat, Bossuet-ket, Flinelon-okat nyerjen. Induljanak
Telegdi, Pázmány és Káldi után - tanácsolta.' Kazinczy arcképével is meg
ajándékozta Tatayt.
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Guzmics Izidor bencés főiskolai tanár, a későbbi bakonybéli apát, aki
szintén ott volt a Berzsenyi-versek nyomdaköltségét összeadó pesti kispapok
között, 1823. őszéri Sopron rnegyében járt és Tatayt is meglátogatta, aki 1821.
óta Lövő plébánosa volt. "Nála láttam azt - írta 1823. novemberében Kazin
czynak - a mít neki egyedül irigylek - a Te képedet."? Lövő a győri egyház
megyéhez tartozik. Tatay úgy került oda plébánosnak, hogya kegyúr, Széchenyi
Pál gróf, István testvérbátyja, őt prezentalta. A Széchenyi családhoz pedig az
a kapcsolat fűzte, hogy egy ideig Batthyány Miklós gróf és Széchenyi Fran
ciska - Széchenyi István nővére - fiának a nevelője volt. Győri kanonokká
1851-ben nevezték ki.

Lövői plébánosaága előtt Szombathelyen működött. Először mint szemíná
riumitanulmányi felügyelő, utóbb mint a hittudományi főiskola egyházjog- és
történelem-tanára. Úgy látszik, már ekkor szeretett volna plébániát kapni. Az
egyházashetyeit óhajtotta volna. Lehet, hogy azért, mivel a hetyei plébánia
egyik filiája éppen Duka volt. Itt lakott akis költőnő, akinek fejlődését és ér
vényesülését Tatay erősen igyekezett előmozdítani. A maga és egykori tanára,
Kresznerics Ferenc ,gazdag könyvtárából könyveket vitt neki, hogy tudását nö
velhesse. A kegyúr azonban másnak adta a bemutató levelet.

Tatay sérelme csinos allegóriára ihlette a dukai költőnőt. "A kesergő öz
vegy" a címe az allegóriának. A kesergő özvegy a hetyei plébánia. Két leányá
val: a dukai és somlót fiókegyházzal együtt amiatt sírt, hogy nem lehet a
választottjáé, mert a derék Tatay a patrónus rosszakarata miatt nem jutha
tott hozzá a plébániához. A verset Tatay Pesten Trattner János nyomdájában
kinyomatta. Tatay gesztusa két nem várt elismerést hozott Takáeh Juditnak.
A verset ugyanis megküldte Festetich Györgynek.. aki bátyjával együtt meghív
ta magához Keszthelyre. Látogatásukkor Kopácsy József veszprémi püspököt, a
későbbi hercegprímást is ott találták Festetichnél. Mínd a ketten kitüntető

szerétettel fogadták az egyre jobban elhíresülő költőlányt. aki - akárcsak
Berzsenyi, akihez egyébként rokoni szálak is fűzték. - szintén evangélikus
vallású volt. A vers egy példánya eljutott a Párizsban állcmásozómagyar kato
nákhoz is. Ezek a Napoleon leverése óta Franciaországban rostokoló vitézek
kitörő örömmel fogadták a magyar verset, és lelkes dicsérő sorokkal üdvözölték
"a kemenesaljai Comoenst". Csillagnak, virágnak nevezték a költőnőt. aki sö
tétségben világít, műveletlen földön virít.

Tatay maga is ügyesen verselt. A szombathelyí hittudományi főiskola

könyvtára ma is őrzi egy kéziratos, latiunyelvű versét, amelyet 1809-ben, első

éves kispap Ikorában Nagy József szombathelyí nagyprépost. az országos nevü
egyháziszónok tiszteletére írt. A kódexszerű, külső kiállításában is díszesnek
szánt hatoidalas irat huszonkét disztichonban dicsőíti a nagyprépostot. akinek
a szívét is felajánlja pártfogásáért. Hogy miben állt a pártfogás, ma már nem
tudjuk. Tatay, akinek szülei Zala magyében laktak, Szombathelyen végezte a
gimnáziumot és a filozófiát. Valószínű, hogyanagyprépost, aki színtén Zala
szülöttje volt, és akinek asztalánál állandóan hat-nyolc diák vendégeskedett,
Tatayt is vendégü! látta. A költemény tartalma nem haladja túl a megszekott
köszöntő versek színtjét, a szokványos mondanivalót, azonban kifogástalan disz
tichonokközvetítik. Aki írta, otthon volt a latin nyelvben!

1812-ben Tatay magyar verseket küldött Berzsenyinek bírálatra. Berzsenyi
bírálata ez volt: "Verseidet nagy gyönyörűséggelolvastam,s nem leltem ben
nük semmi gáncsot. Nyelved oly szép, oly hajlékony, hogy azt szeretni fogja
mínden. - Néked oktatóra szükséged níncs.':" Kár, hogy ebből a nem illeték
telen részről dicsért készségből csak alkalmi versek születtek!

Fokozódik rokonszenvünk és tiszteletünk Tatay iránt, ha könyvtárával is
megismerkedünk. Az utókorra maradt 'I'atay könyvtárának 1829. évi jegyzéke.
A mintegy hatszáz kötetre és Iüzctre rúgó gyűjteményt halála után a győri

kispapok örökölték." A könyvek jelentős része a papi hivatás gyakorlására való
minél alaposabb felkészülés eszköze. Szeritírása négy is volt. (Görög nyelvű ís.)
Prédikációs könyve harmincnál is több, a magyar mellett latin és német is.
Szép gyűjteménye volt a szentírástudománnyal foglalkozó művekből, de még
ennél is gazdagabb gyűjteménye egyházjogi és történelmi munkákből, A ma
gyar és római jog is alaposan érdekelhette: Verbőczy Hármas könyve mellett
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HusztY jogi tankönyve, Kelemen Imre négykötetes magyar magarijoga és Jus
tmianus császár Instituciói is ott sorakoztak a könyves polári. Jóformán hiány
talanul megvoltak a könyvtárban a római klasszikusok. Július Caesarnak a gall
háborúról írott kommentárjai éppen úgy meg volta k, mint - teszem azt - Mar
tiaLis epigrammáí vagy Terentius komédiái. Ugyanezt rnoridhatjuk a korabeli
magyar szépirodalomról és Iolyóiratokról is, J aratta az első magyar katolikus
hittudományi folyóiratot, a Veszprémben szcrkesztett Egyházi Ertekezéseket.
Döbrentey Gábor tolyóiratúnak, az J<.,'rdélyi Múzeurn.nak mind a tíz száma meg
volt. (Döbrentey-hez személyes barátság is fűzte.) Több évfolyam halmozódott
fel a Tudományos Gyűjteményből. Járatta a 1'v1uzariont, aztán Kölcsey Ferenc
él, Szemere Pál igényes Iolyóiratát, az Élet és Literaturát. Az Aurórúból há
rom kötetet vett meg, a Hébe círnü almanachból ötöt. A korabeli tudományos
irodalomnak és szépirodalomnak nincsen olyan terméke, amelyet a katalógus
ban meg nem találhatnánk. Révay Mik los alapveto nyelvészeti munkáí, a szom
bathelyí Bitnicz Lajos Marcibanyi díjjal jutalmazott nyelvtudományi műve,

Virág Benedek Magyal' századokjai. Toldy Fereric Handbuch der ungarischen
Poesie-ja csakúgy rnegtulálhatók, mint - moridj uk - a kőszegi származású
Horváth János egyetemi tanár latin nyelvu fizikája. Berzsenyi és Csokonai ver
sei, Fazekas Mihaly Ludas Matyija, Fáy András mesói, Guzmics Izidm' Theok
ritosz-fordításai, Kis János versei, Kisfaludy Károly Eredeti Magyar Játékszine,
Kisfaludy Sándortól Himfy szerelmei, a Regék és a Hunyadi-dráma, Vörös
martytól a Zalán futása, Dübrentey Gabor Jorickja, Baróti Szabó Dávid Aeneis
fordítása adják a szépirodalmí rész magj út.
. Aki ezt a könyvtárt összeszedte, ismerte kora irodalmát: szakirodalmat,
~zépirodalmat egyaránt. Úgy is rnondhatjuk: ismerte a magyar szellemek egy
bizonyos időszakon át mínden rnegnyilatkozását. Hányan mondhatták el ezt
magukról abban a korban?

'I'atayt az elvetélt író szakmai vonzalma, kiműveltebb ízlése is vezette Ber
zsenyi és Takáeh Judit szolgálatában. Hamis képet kapnánk azonban egyéni
ségéről, ha lelkes áldozat- és szolgálatkószségót egyedül erre vezetnők vissza.
Meg kell látnunk mozgató erői között a hazafias szándékot, népe szolgálatának
<l vágyat is. A magyarság haladásának, sőt nemzetként való megmaradásának
középponti kérdése a XIX. század első évtizedeiben a magyar nyelvnek az is
kolákban és 'hivatalokban uralomra jut tatúsa, a magyar nyelvnek a fejlődő tu
domány, ipar és a komplikáltabbéletérzés fogalmainak kifejezésére alkalmassá
tetele volt. Ezt az egyetemes magyal' Jeladatot szolgálta Tatay, ennek a szol
gálatában sietett protestáns tehetségek segítségére.

(Hegedűs Ferenc)

Jegyzetek: 1. v áczy .Iá nos : Kazinczy Ferenc LC\'cl('z('~(' X. kiilct lIS bp. - 2. Ka
zinczy és Guzmics Izidor lcvelezsée 30. Iap. - 3. l\Ierényi Osz.ká.r: Berzsenyi Dániel is
meretlen és kiadatlan levelei (Budapest, 1938,) 2:J. lap, - .1. A könyvtár jegyzékét MohI
Adolf Lövő története (Győr, ~:J30.) c, művc202-20S, lapjain köz.li.

ANTIK TANULMÁNYOK. Trencsényi Waldapfel Imre tíz tanulmányát tíz
ízléses kis kötetben jelentette meg az Akadémiai Kiadó. A tanulmányok na
gyobb része nem ismeretlen az antikvitás iránt érdeklődők számára: könyvek
hez írtelőszók, vagy önálló tanulmányok formájában folyóiratokban már mind
megjelentek. 19y, összegyűjtve, a tudós-rnűlordító élet.műve egy részéül, illető

leg egy szakasz Iezárásául fogadhatjuk. S amikor Homérosztól Horatiusig el
mondta a magáét a tudós-kommentátor, ott ismét átveszik birodalmukat a ver
sek, vígjátékok, történeti művek és drárnák, most már kalauz nélkül is el
igazodhatunk bennük, megérthetjük eddig talán rejtve maradt szópségeíkct.
(Ezért is kívánatos lenne, ha ugyanilyen gyűjteményben kézhez vehetnők Tren
csényi műfordításait is.)

Trencsényi professzor persze több egyszerű Idegenvezetőnél. Az antikvitás
az Ő számára míndíg élő valóság, amelynek míndíg van időszerű mondanivalója,
Az ő pályája is nagyjából a Nyugat .,harmadik nemzedékének" útjával együtt
indult (novelláia, a Porta coeli dicséretet nyert a Nyugat novella-púlvázatán)
s benne élt a nemzedék irodalmi érdeklődésének kezdetben nagyon is antikos
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folyamatában. (Ez a bukolikus-idillikus hangulat egyként jellemzi Radnóti, Vas
István, Jankovich, Hajnal Anna, Toldalagi és a többiek pályakezdését.) Tren
csényi igyekezett megfelelő formába ágyazni, megfelelő irányba terelni ezt az
érdeklőoést, Radnótival és a fiatal Vas Istvánnal ó kedveltette meg az antikok
fordítását (igen érdekesen ír erről Vas István az Új Irás 1962. áprilisi számá
ban) s ő mondotta ki talán elsőnek, hogyaklasszikusokhoz való viszonyunk
mindig "korszerűen determinált". Akor-ligényre válaszolva jelentette meg
első jelentős müvét, a Horatius noster címu versantológíát, melynek utoszava
szerepel a most megjelent kötetek egyikében is. Kerényi Károly meglehetősen

irracionális Horatius-képe mellett Trenc sényi Horatiusnak éppen a racionális
- aktuális - vonatkozásait emelte Icí. Arra felelt, rniért éppen az ódák és
epodoszek költője irányította a mindenkorí magyar irodalmi és társadalmi köz
ízlést, Ez a tanulmánya egyike a anodern klasszika-filológia jelentős teljesít
rnényeínek s igen sok követőre és utánérzőre talált azóta is.

Trencsényi egyik szerkesztöje volt (Hajnal Annával) az Argcnauták című

tolyóíratnak (1937-38). A háború felé tartó ország közepéri amolyan antik mü
hely volt ez a sajnálatosan rövidéletű kezdeményezés. Irói körének akkori han
gulatát fejezi ki a korán elhallgatott Habán Mihály:

Itt hiába kiáltasz,
Magányban, félhomályban
Járunk már ezer éve,
S nyomtalanul veszünk el. (Itt hiába kiáltasz)

A folyóirat mühely-jellegére utalt Kardos László és Keszi Imre párhuza
mos Goethe-fordítása. (A büvészínas), ízlésbeli irányát és célkítűzését pedig
Radnóti Miklós Tibullus-fordítása fejezte ki leghívebben:

0, ki találta föl a rettentő fegyvereket rég?
Mily fene vasból vert marcona vad lehetett!

Akkor kezdte a harcot a békés emberiség itt,
akkor lelt rövidebb útra a szörnyű halál!

(Tibullus: Detestatio belli)
S erre a halálhangulatra felel Vergilius pásztorának egyik látomásosan szép,
béw 1dillt idéző szava (I. ecloga; Vas István fordítása u. o.):

Még csak ez este maradj velem, itt nálam lepihenhetsz,
Zőld levelekből im itt van az ágy, nézd, itt van az alma,
Van puha gesztenye itt, van sa)tom is elegendő,

Nézd, a közelben nogy gomolyog föl a füst a tanyákr6L,
És a tanyákra a hegyről szállnak alá nagyobb árnyak.

Trencsényi "A vándor és a bújdosó" című cikkében míntegy a folyóirat
programját is kifejtette, mondván: "a magyarság magva lehet az európai meg
értésnek". (Ugyanez volt a másik rövidéletű folyóíratnak, a Gál István-Bóka
László szerkesztette Apollónak a programja, s ezt a gondolatot hangsúlyozta a
régi Vigilia egyik-másik cikkírója ísl) Az európai megértés és béke zálogát
Trencsényi elsősorban az antíkokban, Vergilius eclogáíban, a IV. ecloga arany
kort idéző látomásában vélte megtalálni. (Ezt a gondolatot fejtegeti a Pásztori
magyar Vergilius círnű kötet kísérő tanulmányában 1938-ban). - S amikor az
aranykor helyett a vaskor, a második világháború érkezett el, Trencsényi ak
kor is tudott erőt meríteni szeretett Horatiusából, akiről 1944 márciusában
írta legszebb és legmélyebb tanulmányát. (Bevezetés Erdődy János Horatius
foodításához.) "Avval az érzéssel tettem pontot a végére - írja -, mint aho
gyan a hajótörött zárja le a palackot, amelybe utolsó üzenetét rejtette."

Szerencsere nem az utolsó üzenet volt. A felszabadulás után Trencsényi
Waldapfel Imre immár akadályoztatás nélkül, hamarosan mint egyetemi tanár
folytatta kutatásaít, melyek egyre inkább a szorosan vett szaktudomány felé
vezették. Jelen tanulmányainak nagy része már ebből az időből származik s el
sősorban a szakembert ragadják meg imponáló anyagismeretükkel és szelle
mes következtetéseikkel. Néhol a detektívregények izgalmával kísérjük a pro
fesszort, aki mint a "mesterdetektív" bonyolítja a szálakat egészen a kifej
letig, Még ott is élvezet c tudományos felfedező út részesei nek lennünk, ahol
az eredmény nyomán néha kétségeink támadnak. A 'I'erentiusról szóló tanul-
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mányban például meggyőzően és szepen elemzi Trencsényi a Scipiokör huma
nízmusát - melynek Terentius is részese volt - és úgy vé li , hogya római
erényeket képviselő zord öreg ellenlábast, Catot gúnyolta ki Terentius A delp
bone círnű darabjának Derneajában. Ezt bízvást elfogadhatjuk, az azonban már
nem ilyen bízonyos, hogy Cato öregkorban kötött házasságát is kigúnyolja az
író - noha erre is lehet következtetni. A kronológíaí nehézségek viszont in
kább a hipotézisek közé utalják a szellemes eszmefuttatást. (A szubjektív mód
szer veszélyeire már Halász Gábor is utalt a Pásztori magyar Vergiliusról írt
rnéltatásában, a Nyugat 1938-as évfolyamában.) Ugyanígy támadhatnak ellent
mondásaink egy régebbi Ciceró és Lucrétius-tanulmánynak az utóbbira vonat
kozó részeivel kapcsolatban is (Vallástörténeti tanulmányok).

Az összes írásokon vezérfonalként húzódik végig a humanitás, az antikvi
táson edzett korszerű humanitás eszménye. Ennek kifejezésére Trencsényi nem
egyszer él modern és nagyon érdekes analógiákkal. Homérosz népköltészetből

sarjadt alkotásrnódjáról szólva például, megemlíti Szulejman Sztalszkij da
gesztán népköltöt. mínt az elnyomás alól felszabaduló és szabadon alkotó mű

vész jelképét. Ugyanígy nagyon találóak azok a sorok, amely-ekben Aischylos
"veszedelmes aktuálitásáról" szól, Csak sajnálni lehet, hogy a sok példa mel
lett Vergilius eclogáival kapcsolatban nem elemezte részletesen Radnóti Miklós
eclogáit (mínt ezt 1958/59. évi egyetemi előadásaiban tette).

Valahol mégis hiányosnak érezzük ezeket a köteteket. Trencsényi profesz
szor hiába fest meggyőző és egységes képet a görög és római irodalom nagy
jairól és legizgalmasabb hangváltásairól, hiába él a legmodernebb és legmeg
győzőbb világirodalmi párhuzamokkal s hiába aktualizálja a legelrejtettebbnek
tűnő kérdéseket is, egy valamire nem válaszol: hol a helye és rni a szerepe a
latin és görög nyelvi művcltségnek a m á b a n! Vagy másként: elkerülhetet
len visszahatása-e a régebbi "latinos" kultúrának a most tapasztalható érdek
telenség. (Itt nem a fordítások iránt mutatkozó keresletre gondolunkl) Vas
István annak idején a "Horatius nosterről" szólva már utalt Horatius "eltávo
Iodására". Mi most egy nagyobb és fájdalmasabb eltávolodásnak vagyunk r~

szeseí: a latin és görög nyelv gyors kiszorulásának. Helyes és szükséges jelen
ség ez? Vagy talán még segítene rajta egy Kerényí Károlyhoz hasonló, vatesi
magaslatokban já.ró filológus, aki ismét meg tudja teremteni a "mítosz míto
szát"? Úgy véljük kétségeinkre Trencsényi Waldapfel Imrétől várhatjuk a leg
autentikusabb választ és - módszert, (Rónay László)

A LELKI ÉLET MESTEREI lRÁSAIBOL. Ez a címe Kecskés Pál könyvé
nek, amelyben a kitűnő szerző, a Hittudomúnyi Akadémia professzora, más
félezer esztendő keresztény gondolkodóinak., Ll legrégibb egyházi hagyományok
Ieljegyzőinek, az egyházatyáknak és hittudosoknak, rendalapítóknak. a nagy
vezetőknek és az életszentség egyszerű ..gyalogosainak" immár klasszikussá
valt lelki vallomásaiból ragad ki megkapo sorokat."

Első pillanatra könnyűnek látszik az ilyen válogatás, legalábbis olyannak,
amiben az anyag jó ismeretével rendelkező, rutinos szerkesztő kedvét lelheti.
Ha azonban arra gondolunk, hogy korunkban az aszketikus irodalom még a
lelki olvasmányok körében sem a legkeresettebb, vagy netn minősíthetó ál
talánosnak az iránta megnyilatkozó igény: ez mindjárt megéreztet valamit a
vállalkozás kockázataból. Tegyük hozzá rögtön azt is, hogy Kecskés Pál az
első keresztény századoktól a XVII. század közepéig terjedő időszak lelki
klasszikusainak vallomásaiból kívánt meríteni. Tehát a hozzánk időben s a
lelki élet stílusaiban sem annyira közelálló korok egyházi szerzőiből. S itt
rögtön felmerülhet a kérdés: van-e aktuális és szívünkhöz férkőzhetó mon
danivalója egy Nyssai Szent Gergelynek. Damaszkuszi Szent Jánosnak, Szent
Ireneusnak, Jeruzsálemi Szent Cirillnek és a többieknek a mai vallásos em
ber számára, aki végeredményben mégiscsak olyan lelki kultúrán nőtt fel,
melynek ihletői Nagy Szent Albert, Bellarmin Szent Róbert, Bosco Szent Já
nos, Vianney, Lisieuxi Szent Teréz, Szent X. Pius és rajtuk kívül korunk
nagy konvertitái voltak.

• Sz.eot István Társulat kiadása, 250 ol<181, ára 35,-- rorínt,
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Persze, ezt a kérdést kevesen fogják így Iultenni. hiszen mindannyiun el
sősorban a jó lelkiolvasmány utáni szomjúsággal nyúlunk Kecskés Pál köny
véhez. Olyan lelki napló igényével. melyet mások írtak ugyan, de valami
képpen mégis magunkénak mondhatunk, mert ami benne van, ana mélysége
sen rezonál a lelkünk. Ezt a szornjúságot és lelkiolvasmány-igényt megérezte
a válogató is, mert előszavánakmár első mondatában utal ana. hogy mun
kája 'közben elsősorban azokra gondolt, "akiknek nincs idejük és módjuk ál.
eredeti művek olvasására".

Ebben a szerkesztői jószándékban az olvasó iránti figyelmességen túlmenő

céltudatosságot is kell látnunk, amit a könyv ismételt és elmélkedve végzett
olvasása után ki-ki élményszerűen tapasztalhat. Nevezetesen azt, hogya Szent
István Társulatnak ez a rágóta nélkülözött kiadványa voltaképpen kettős

igényt elégít ki. Úgy is rnondhatnánk, hogy két műfaj mesteri ötvözete. Lelki
olvasmány, azaz: mindennapi kenyér a lelki élet magasabb szántjét kereső

vallásos ember számára. Ugyanakkor a hitigazságoknak, az evangélium útrnu
tatásának. az egyház tanításának csodálatos színképelemzését valósítja meg a
lelki élet nagy mestereinek rnegszólaltatásával.

. Mindezt okszerű, szorosra zárt, a mai ember vallásos életének morfoló
gíáiát és érdeklődését ügyelemmel kisérő rendszerezésben. "A lélek napja"
círnú fejezetben a kegyelemtan bontakozik .ki előttünk. Isten jelenléte a vi
lágban és bennünk. Az Istennel szüntelen találkozni vágyó ember kitárulko
zása a természetfeletti életrend irányába, a találkozás megpecsételése Krisztus
megváltói működésében, maradandóvá tétele az egyházban és a szentségelcben.
Talán Iegkicrnelkedőbben modern és mai mondanivalójú a ,.Tökéletesség útja"
című fejezet, mert lapról-lapra haladva foszt meg ber-nünket attól a rnindjob
ban kísértő illúziók tól, hogya jó szerént vett lelki élet valamiféle idill és ün
nepi ellágvulás. És attól is, hogy a mi zaklatott, kevés idejű mai életünknek a
kategóriái közé nem fér be az elmélyültebb és tökéletesebb lelki élet, az ön
magunk legbensőbb rejtekéhez való visszavonulás az clmélkcdós csendjében.
Végül "A lélek kibontakozása" című fejezetben az egész emberségünket é1'
vényre juttató, az cvilágí viszonylatokban is egy erkölcsi értékrendbe Illesztő

erények zónájába vezetnek azok a vallomások, amelyekből az élmény Iorró
sága süt, az őszinte közvetlenség szelíd hangja szól hozzánk. bátorító gyen
gédséggel.

Egy zárt rendszerbe szorított elmélkedési anyagnak mindig megvan az a
hátránya, hogy fárasztó, s a részleteknek az egészbe illesztése túlságosan is
Igénybe veszi az ember szellemi készletét. Itt azonban semmi sem fárasztó,
mert a könyv rendszerező metódusa csupán összefoglaló keret. A fejezetek
nem kezdődnek és nem végződnek be. Ott lehet foly ta tni a tegnapi t, ahol ma
éppen kinyitjuk, s nincs folytonossági-hiány érzetünk. Egy elragadó örök tár
salgásban van részünk, olyan üdítő értelmi és érzelmi tevékenységben, rnely
hez nemcsak a kiváltságosak, nemcsak az clőrejutottak, a hit dolgaiban kép
zettek férkőzhetnek, hanem az egyszerűek is. Nemcsak a beérkezettek, ha
nem azok is, akik még az út elején bátortalankodnuk, vagy márts elestek.

Úgy érezzük, az elmondottakkal feleltünk is arra a kérdésre: régi korok
megporosodott aktáiban, a lelkiélet sok évszázaddal előttünk élt nyomraveze
tőinek írásaiban találhatunk-e valamit, ami nekünk szól, mai embereknek? 
A legigényesebb olvasó számára is azzal a meglepetéssel szolgál Kecskés Pál
válogatása,· hogy ha nem állana ott az egyes rnozai k kockák alatt a szerzök
neve, nehéz lenne elhinni, hogy egy friss gondolat, modernnek ható rátapintás
éppen egy sivatagi atyától származik.

De ebben nemcsak az avatott válogatásnak. hanem a fordítói művészetnek

is szerepe van, ami nagyrészt szintén a válogató munkája.
(Magyar Ferenc)

Felelős kiadó: Saád Béla
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