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SZENT TAMAS AZ ÚR JÉZUS SZüLETÉSÉRÖL. Jézus Krisztus szü
letésének több érdekes mozzanata van, amelyekkel már sok szerit tudós és
tudós szent foglalkozott. Aquinói Szerit Tamás is felteszi a kérdést, vajon
Krrsztusnak Betlehemben kellett-e születníe, vajon megfelelő időben szüle
tett-e, s vajon kellett-e, hogy születése mindenki előtt nyilvánvaló legyen.

Ami az első kérdést illeti, Szent Tamásh;i,rom véleményt hoz fel arra
vonatkozóan, hogy Krísztusnak míért nem kellett volna Betlehemben szület
n.e. 1. lzaiás próféta azt mondja: "Mert a Sionról jön a tanítás és Jeruzsá
lemből az úr igéje" (Iz. 2, 3). Az Isten Igéje pedig Krisztus, tehát úgy tűnik,

hogy inkább Jeruzsálemből kellett volna a világba vmdulmia. 2. Szent Máté
nál olvassuk: "Meg volt mondva a próféták által, hogy názeretinek fogják
hívni" (Máté 2, 23). Az evangelista Izaiásra .hlvatkoztk, aki azt írja: "Vessző

kél majd Jessze tőrzséből" (Iz. ll, 2). Názáret neve vessző, virág. A híres
embereket leginkább születósi helyükről szekták elnevezni. Eszerint tehát
Jézusnak inkább Názáretben kellett volna születnie, ahol fogantatott és
nevelkedett is. 3. Krisztus vazórt született a világra, hogy az igazságot mcs
hirdesse, mint Szent János mondja: ,..Én arra születtern és azért jöttem
a világra, hogy 'bizonyságot tegyek az igazsagról" (Ján. 18, 37). Ezt a kül
detését Krisztus könnyebben teljesíthette volna, ha a római birodalom fő

városában születik, amely akkor a világ ura volt. Szent Pál is azt írja
később a római keresztényekről: "Az egész világon magasztalják a ti hite
teket" (Róm. l, 8). Tehát Jézusnak inkább Rómában kellett volna születnie.
Mindezekkel az ellenvetésekkel szemben Szerit Tamás hivatkozik Mikeás
próféta [ővedölésére: "De te, Efráta 'Bethlohemje, kicsiny vagy ugyan Juda
ezrei között, mégis belőled származik majd nekem Izráelnek jövendő ural
kodója, aki kezdettől fogva, az örökkévalóság napjaitól fogva származott?
(Mikeás 5, 2).

Szerit Tamás szerint Krisztus két okból akart Betlehemben szülctní.
Először - mint Szent Pál is hivatkozik rá - "mert a testet tekintve Dávid
nemzetségéből született" (Róm. 1. 3). Dávid tudvalevően különleges ígéretet
kapott erről (2. Kir. 23, l). Kmsztus is ott akart születru, ahol Dávid szü
letett, hogy a neki tett ígéret a születés helyén teljesedjék, ahogyan az evan
gélium is mondja: "mi,velhogy Dávid házából és nemzetségéből való volt"
(Luk. 2, 4). Másoszor azért akart Betlehemben születni - mondja Szent
Tamás, utalva itt Szerit Gorgclyre is -, mert Betlehem neve "kenyér házát"
jelent, már pedig Krisztus az élő kenyér, aki a mennyből szállott alá (Ján.
6, 51).

Az első ellenvetésre válaszolva, amely szerint Krisztusnak inkább Je
ruzsálembenkellett volna szülctnie, Szerit Tamás abból indul ki, hogy
Dávid, aki Betlehemben született, Jeruzsálomet tette meg királyi és papi
városává. JI/Iár rnost Krisztus is pap és király volt, az ő papsága és király
sága azoriban főként szenvcdósébcn nyilvánult meg. Amikor tehát Krísztus
is Betlehemet választotta születósc helyének, Jeruzsálemet pedig szenvedése
helyének, mindkettőben Dávid példáját követte. Krisztus ezzel az eljárásá
val - teszi hozzá Szent Tamás - meg akarta törni az emberek gőgjét is,
akik büszkélkednek azzal, hogy előkelő helyen születtek és ezért szirite
külőnleges tiszteletet kívánnak' .maguknak azon a helyen. Ami azt illeti,
hogy Krísztus valóban virágozni akart, de nem testi származása, hanem
erényes élete által. Azért kívánt Betlehemben szinte idegenként születni és
Názáretben éveken át nevclkedni.

Arra vonatkozólag, hogy Krísztus miórt nem Rómában született, Szent
Tamás emlékeztet az efezusi zsinatra, amelyen már szó esett erről. Ott egy
szerit zsinati atya f'ejtegette, ha Krisztus a rómat polgárok kedvéért a tün
döklő Rómát választja, azt mondhatták volna róla, hogy ő akarja megvál
toztatni a föld kerekséget, ha pedig császár fiaként születík, a földi hatalom
gyakorlásával vádolhatták volna. Hogy azonban nyilvánvalóvá legyen, hogy
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nem földi, hanem isteni erő változtatja meg a föld színét, Krisztus szegény
anyát és még szegényebb hazát választott, hogy beteljesedjék, amit később

Szent Pál monott: "Azt ami a világ szerint oktalan, választotta ki az Isten,
hogy megszégyenítse a bölcseket, és azt, ami a világ szerint gyenge, válasz
totta ki az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket" (1. Kor. 1, 27). De azért
Rómával is megvolt az Isten szándéka - jegyzi meg Szerit Tamás. Az a
város lett az egyház központja. amely a világ ura volt, hogy onnan induljon
ki a hit is az egész. világra,

Ezután foglalkozik Szent Tamás azzal a kérdéssel, hogy megfelelő idő-o

ben született-e Krisztus. S'zerinte itt is három ellenvetés hozható föl. Krisz
tus azért jött a világra - hangzik az egyik -. hogy szabadságot hozzon
övéinék. Amde a szolgaság idején születctt, mikor Augusztus császár az
egész világra népszámlálást 'rendelt el, és pedig azért, hogy az egész világot
adófizetőjévé tegye. A másik ellenvetés, hogya Krisztus születóséről szóló
ígéreteket nem a pogányok kapták, már pedig Krisztus akkor született, mi
kor hazájában idegen király uralkodott. A harmadtk ellenvetés az, hogy
Krisztus földi tartózkodását a nappalhoz hasonlítjuk, amelyben ő a világ
világossága, Maga mondja Szent Jánosnál: "Nekem annak műveit kell cse
lekednem, aki engem küldött, míg nappal vagyon" (Ján. 9, 4). Tény viszont,
hegy a nappálok nyáron hosszabbak, mint télen, Krisztus pedig télvíz idején
született.

Válaszában Szent Tamás a szeritírást idézi: "Midőn elérkezett az idők
teljessége, az Isten elküldé fiát, ki asszonyból lett, ki a törvény alattvalója
lett" (Gal. 4, 4). A különbség Krisztus és a többi ember közott éppen az,
hogy a többi ember az idő vas-szükségessége szer-int születik, Krisztus azon
ban, mint az idő teremtő ura, maga választotta meg születése helyét és
idejét, valamint anyját. Már pedig "amik vannak, azokat Isten rendelte"
(Róm. 13, 1). Ha tohát mindent az Isten rendel, akkor abból következik,
hogy Krísztus a legjobbkor született.

Az első ellenvetésre' azt feleli Szent Tamás, hogy Krisztus csakugyan
azért jött, hogy a szolgaság állapotából a szabadság állapotába vigyen ben
nünket. Miként tehát felöltötte haladásunkat, hogy az örök életre vigyen
bennünket, ugyanúgy jónak látta abban az időben ölteni testet, amikor
nyomban szülctése után felvették a császárd népszámlálás jegyzékébe. Vagyis
szolgaságba ment, hogy minket szabaddá tegyen. Ne feledjük azt sem, hogy
abban az időben az egész világ egy fejedelem uralma alatt állott és nagy bé
kében élt. Ekkor illett tehát születnie Krlsztusnak, aki a mi békességünk, mi
ként az apostol is rnondja: "Mert ő a mi békességünk, aki a kettőt eggyé tette
és a közbe eső válaszfalat, az ellenségeskedést, lebontotta saját testében" (Ef.
2, 14). Szent Jeromos figyelmeztet, 'hogy az addigi történetben az egész. világon
széthúzást találunk egészen Augusztus császár uralkodásának 28. évéig. Amikor
megjött az Üdvözítő, rninden háború elült, mint lzaiás jövendölte: .,Nemzet
nemzet ellen nem emel kardot" (Iz. 2, 4). Krisztus továbbá abban az időben szü
letett, amikor egy fejedelem uralkodott az egész világon, már pedig ő is egye
síteni jött övéit.

Ami a második ellenvetést illeti, Heródes, aki akkor a zsidók fölött ural
kodott, valóban idegen és pogány volt. De ezzel csak beteljesedett Jákob szava:
"El nem vétetik a fejedelmi pálca Júdától, sem a vezér az ő ágyékából, míg
ei nem jő az Elküldendő, az. akire a népek várakoznak" (l. Móz. 49, 10).
Aranyszájú Szent János írja, amig a zsidó nép zsidó királyok alatt élt, bármilyen
bűnösök voltak is, Isten prófétákat 'küldött hozzájuk orvosságul, amikor azon
ban az isteni törvény már idegen király hatalma alá került, megszületik Krisz
tus, mert a nagy és emberileg reménytelen betegségnek már isteni orvos kel
lett. A harmadik ellenvetésre Szerit Tamás azt feleli, hogy Krisztus akkor látta
jónak a világra születni, amikor növekvőben van a nappal világossága, mert
ez úgyszólván jelképezi jövetelének célját. Ö ugyanis azért jött, hogy az em
berek növekedjenek Isten világosságában, ahogyan a szeritírásban is olvassuk:
"Hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek" (Luk.
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1, 79). A tél keménységét pedig azért is vállalta születésében, hogy már akkor
szenvedjen értünk, .

A harmadik kérdés: vajon kellett-e, hogy Krisztus szülctésc mindenki előtt

nyilvánvaló legyen? Egyesek szerínt a beteljesedésnek meg kell felelnie a kez
deti ígérefnek. Krisztus eljövetelének ígéreté·röl pedig <1/:t mondja a :~sol:,a:'os:

"Jön íme az Isten, a mi Istenünk, és nem hallgat" (Zsolt. 49, 3). Minthoay
tehát Krisztus a szülctósc .által jött, ennek az egész világ előtt

nyilvánvalónak kellett volna lennie. Szerit FáI szerint: "Azért jött el Krisz
tus e világra, hogy üdvözítsc a bűnösöxct" (1. Tim. l, 15). Kl cS'lk úgy lchctsó

'ges, ha Krisztus kegyelme a bűnösök előtt megnyilvánul. Mível pedig minden
ernber bűnös, tehát úgy kellett volna, hogy Krisztus születése mindenki előtt

nyilvánuljon. A zsoltáros szerint léten mindenck fölött hajlik az irgalomra:
"Jó az Úr mimdcn.kihev, és könyörületes miridcn tcrerntménvéhez (Zsolt. 144, 9).
De a második eljövetelekor, mikor .,igaz'ágos ítéletet mondok" (Zsolt. 74, 3),
rn inden'ki előtt eljön. Ha viszont Krisztus az ítéleten mindenki előtt eljön,
akkor irgnlmánál fogva úgy kellett volna, hogy már az első eljövetelnél. szü
letésekor is mindenki előtt nyilvánvalóvá tegye magát. Ezek szermt tehát úgy
kellett volna, hogy Krisztus szü letése mindenki előtt nyilvánvaló lezven. Ezzel
szemben - állapítja meg Szent Tamás - mógis igaz, amit lzaiás próféta "lond:
"Bizony titokzatos Isten vagy te Izrael Istene, megszabadítója" (Iz. 45, 15),
majd .Arca mintegv elrejtett és megvetett volt" (Iz. 53, 3).

. Szent Tamás három érvvel rnaavarázza, hegy Krisztus születé,sének nem
kellett általánosan és mindenki előt t nvílvánvalónak lennie. Először is akadálya
lett volna ez az emberi megváltásnnk, amely K,risz<1us szenvedése, keresztje
által, nem pedig születóse által történt. Szerit PóI mondja: "Ha ismerték volna,
soha sem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát" (1. Kor. 2, 8). Másodsvor,
ha mindenki előtt nyilvánvaló lett volna Krisztus születése, ez csökkentette
volna a hit érdemét. Akkor ugyanis az emberek inkább a Ielisrnert jeleklek
hittek volna, nem a kinvilatkoztatásnak. és ebben az esetben, mint SylvitB
rnondja, csökkent, sőt talán cl is veszett volna a hit érdeme. Jézus az embere
ket a hit által jött üdvözíteni. Szent Pál írja: "Az Isten igazsága a .Jé:ms
Kr isz tusbau való hit által ji), k ik hísznek benne" (Róm. 3, 22). Ha Krísxtus
születése nyilvárivaló jelekkel mindenki előtt ismert lett volna, ez kihúzta volna
a hit alól az alapot.unort a hit ..meggyéízödés a nem szcmlóltckről" (Zsid. 11, l).
Harmadszor homály fedte volna a Krisztus igazi emberségéről vallott igazságot.
Azért írja Szent Agoslon egy tanítványához intézett levelében, ha Jézusnál a
gyermekkorból - mint minden más embernél - nem volna átmenet az if jú
korba, ha nem táplálkozott volna és neki is nem lettek volna álmai, megerő

södnék azok véleménye, akik azt momdják, hogy nem is vett fel igazi embersé
get.

A másként vélekedöknek Szent Tamás azt válaszolja, hogy a zsoltáros sza
vai nem Krisztus első, hanem második eljövetelére vonatkoznak, amikor nem
is fog hallgatni. Krisxtus valóban a bűnösök üdvözítésére jött és a bűnösöket

valóban ki kellett tanítani, kioktatni az üdvösségre, de ennek nem éppen Krísz
tus születésekor kellett történnie, hanem a későbbi idők folyamán is megtör
térihetett. Krisztus nem élete elején, hanem szenvedése és feltámadása után
mondta az apostoloknak: "Elmenvén tanítsatok minden [lépet" (Máté 28, 19).
Krisztus az ítéletnél mindenki előtt megjelenik, mert kell az ítélő bíró tekin
télyéhez, hogy mindenki ismerje. Ezért akar a második megjelenéskor mín
denki előtt nyilvánvalóvá lenni. ElSŐ eljövetele azonban mindenkinek a hit
által való üdvözítését szolgálta, a hit pedig meggyőződés a nem szemléltekröl.
Azért kellett első eljövetelének titokban történnie. (Jurányi György)

AZ 1900-ÉVES NEROI TŰZVÉSZ. Sötét történet! Nem annyira a tűz

vészé, amely 1900 évvel ezelőtt, pontosabban 64 július 19-én tört ki Rómában,
és a keresztények első üldözését vonta maga után, hanem inkább magáé Neróé.
Apja egy, a iulius-claudiusi uralkodóházzal többszörösen Tokon előkelő római
arisztokrata, Gnaeus Domitius Ahenobarbus, anyja, Agrippina pedig korának
legfínomabb szépségű hölgye, aki 38-ban hozta őt a világra, Antiumban s az
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t:lta1ábane;yöngeelméjűnek tekintett Claudius császár uralkodása alatt volt
gyermek. Holott ez a Claudius - amint azt jól sejtette mega róla életrajzregé
nyeket író modorn ircdalom -, egyáltalában nem volt gyüngeelméjű, csak

, nyavalyatőrös. És noha átlagos képességek szerint, dc Augustus szorgalmával
és köte]essegl,udú5.;..'tval korrnánvcztu a bi.t'ocalm::ü. egy ,r",~,7,~ ',' ,t~jí/'n(í k;-,i.:ün2ttel,
amelyben felszabadított rnbszoluák is voltak. f's arniker [("e·cége. a hírhedt
Messal i.na, a nyakára nőtt kicsupongásaival, szerelmeívcl, éppen a kabinet je
tanácsaira lefejeztette.

Az első pillanattól kezdve világos volt, hogy viszonylagosan koros volta
ellenére, új asszony kell mcllé]c, f:s ugyancsak természetes volt, hoav ez nem
lehet más, rnint unokahúga, a nádszál-karcsú, lángelméjűen okos. fölényes és
becsvágyó Agripp ina. Claudius cgyénísógót pontosan azokkal a tulajdonságok
kal egészítette ki, amelyek belőle htányoztak, főképp a metsző határozottsággal.
Hogy a házasságot meg lehessen kötni, a Szenátusnak törvényt kellett hoznia,
amely eltörli a nagybátyu és az unokahúg házasságának tilalmát. Mindenkl,
aki a nápolyi múzeumban jár, megnézheti a szobrát, amely a görög-római
portrérnúvészct csodálatos realizmusával ábrázolja őt. HMratúmaszkodik az
alacsony, tróriszcrű támlássvókcn, élő szikrázóan energikus mozdulattal; fejét
É:s karcsú sólyomarcát parancsoló szigorrnl tartja fel. A hatalom és annak
minden hátránya magá tól hullott ölébe. Persze, hogy hozzámont Claudiushoz.
Ahenobarbust különböző, már előzőleg, homályos körűlmcnyek között, meg
gyilkolták; alapjában véve nem tudta soha senki. kik, miért és hogyan. Feles
leges volt; a hízásra hajló, puha, kényelmes férfi nem zavarta volna senkinek
vizeit.

Fia, akit a család hagyományai szermt valójában Luciusnak hívtak, s akiből

Neró lett. az ő külscjét örökölte. Az intrikák egyébként annyira elfogj altálc
Agrlppiriát, hogy eleinte nem is tudott törődni Neró nevelésével. Így az Mes
salina anyjára maradt, Domitia Lepidára, akiből sz in tén hiányzott mí nden
erkölcsi tartás. Kegvencel, egy hajdani hívatásos színpadi táncos - a kor egyik
legrnegvetettebb, afféle kétnemű foglalkozása - és egy borbély voltak első

nevelői. Hatásukat sohasem heverte ki.
Agrippi nu pedig sorra ütötte ki minden eJlenfelét, és adoptaltatta Nerót

Claudiussal. Ennek a Claudiusnak két szobra is megvan a Vatikáni Gyűjte

ményben. Az egyik szoborf'ő; fiatalon ábrázolja őt, finom, szép és okos, de az
epilepszia retteneitől gyötrütt arccal. A másik pedig teljes szebor é:; megmutatja
az attól eltorzult, már korán öreg embert, amint kezében tekeresct szerongut
- talán az Etruezknk: Történetét, legjelentősebb (sajnos, elveszett) művét 
és sugárzik róla a skizofrénia. Ekkor már beteges emberiszonytól is szenvedett;
könnyű volt ráverini bármire. Agrippína és fia előtt magától is megnyílt volna
az uralomhoz vezető természetes út. De az asszonyból hiányzott a türelem, és
szerelrní életét sem kívánta egy élő férjre való tekintetekkel korlátozni. Clau
dius a lelkiismeretes kabinetüléseken s az amatör történetírúson kívül csak
egyet szeretett, a gombáspástétomot, F'ínom, de veszélyes étel. 54 október
12-én Agrippina (amint tartják, Locusta, a hírhedt gall méregkeverőnő se
gítségével) megméreztette. s még a halálhír nyilvánosságrahozatala előtt

feleskette a praetoriánus testőrgárdát a Neró iránti hűségre és így mutatta
be a Szenátusnak,

Az természetesen elfogadta a tizenhatéves fiút, akinek szebor-arcmása
színtén megvan a Vatikáni Múzeumban. Dagadt, közönyös, brutális arc, de
nem az álmodozásnak valamiféle rajongásnak természetes memcssége nélkül.
Megmutatta magát Róma népének, az pedig (únta már az öreg Claudíust,
nevetségessé tették a feleségei) újjongott az ifjúnak és rninden jót várt tőle.

tudták, hogy szereti va gladiátorokat, a kocsihajtókat, a szanészeket és tán
cosokat, a dilettáns költőket, és hogy méggyea:-mekkorában, a komoly, hűvös,

rokon Octaviával kötött házasságával nem törődve, rabszolgalányokkal él,
Anyját azonnal uralkodótársul vette maga mellé s az első öt évben k itűnően
uralkodott. Ezt a csodát így hívja a római történetírás: Quinquennium Nero
nis. Nem tudni, miért következett be. 'I'alári Claudiusnak oly aggályosan
gondos kormányzása hatott tovább; lehet, Agrtppina is jól kormányzott;
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Neró sem lehetett még megrontva egészen s gyermekkora után lett nevelője

Seneca, a sztoikus bölcselő, író és esztétikus (akit, és másokat felvett a ka
binetbe) is kedvező hatással lehetett rá.

Bár az ember eltűnödik, alighanern ez a Seneca, ez a kitűnő tanultságú,
c'Je feszes és száraz író ültethette el benne az írói becsvágyat. S ebből a
.szernporitból Nero rossz talaj volt, nagyon gyönge gyümölcsöket hozott. A mi
Kosztolányink - a róla írt regény, a Véres Költő írója - jól sejtette meg
cgyón.sége mélyén a rossz költöt, aki retteg minden irodalmi versenytárstól.
és mivel mással nem versenyképes, hét korláttalan uralkodói hatalmával
győz~ le őket. A gyermekkorban kötött házasságok - s ez a mí korunkban
is intelern - sem ütnek ki jól általában, és nem egyszer járnak gonos,z kö
vetkezményekkel jellemre-alkatra egyaránt. Idő kellett, amíg mindez kiérle
lődött. Neróból öt év múlva kitört az idegbajos, reszkető dilettáns; az any
jával szemben hátrányait, gyöngeségeit érző elnyomott; a birodalom kor
mánvzását a kegyenceinek alárendelő gyönge ember.

És akkor szörnyű dolgok következtek. Meggyilkoltatta anyját. Ennek
talán az a legborzalmasabb részlete, hogy amikor a holttest előtte hevert
majdnem takaratlanul, megbírálta őt, mint szoborrnodellt ; egyes részleteket
-dícsért, másokat gáncsolt. A gyilkosságra azért került sor, mert anyja ki
fogásolta, hogy a kedvenc rabszolganők ikőzőtt akadt egy görög leány. éi szép,
fínom és szelíd AIdé, aki miatt el akart válni Octaviatól s Aktét venni el.
Anyja kitűnő politikus volt; tudta, hogy Ncrót az uralkodói rokonsághoz,
a római arisztokráciához fűző személyes kapocs mégis Octavia. Ha őt el
taszítja, egy rabszolgalányért, akkora a sértés, hogy ellenségekké válnak
.mlndarmvian. A gyönyörű és 'kedves Akté maga nem erőltette a házasságot;
valószínűleg ismerte a kereszténységet, később - NeTO halála után - hoz
zájuk is csatlakozott talán. Az ő villájaban történt Nera öngyilkossága, s ő

temettette el. Végsőkig hű maradt nem is Neróhoz. hanem az embernek s
az emberinek benne elolthatatlan szrkráihoz, a gyönge, karnaszhoz. akit leg
alább sajnálni lehetett.

Uralma azután úgy tűnik fel, mint egy félőrült kamasz dühöngése.
Egés: Róma utálattal s megtélemlodve nézte költői versenyeit. :Ecreplését
a cirkuszt játékokban, féltékenységből fakadó, de politikailag oktalan és
eszélytelen gyilkosságait. a természetellenességbe átcsapó klcsapongásait,
miközben a birodalmat csak az tartotta fenn, hogy van, s még nem jelent
'kezik veszélyesebb ellenfél. Ö pedig hízelgett Rómának és utálta, félt tőle.

Három helyen is lakott: A Forumon, ott ahol Augustus. Az ún. Arany
házban és a hozzá csatlakozó kertekben. S a Tiberisen túl, a Mons Vatica
nus felé terjedő ismét csak szép kertekben, amelyeken túl még magáncir
kuszt is építtetett. Ezt az utóbbi lakását tárták fel a Vatikáni Kertekben
történt ásatások, tisztviselöinek, szclgáínak, kertészeinek, gladiátorainak há
zait és sírjait. Itt tartózkodott legszívesebben. Az azonban, hogy ide tegye
állandó lakását, mégsem volt tanácsos. Ez kültelek volt - mi lesz, ha a belső

Rómában lázadás üt ki és nincs ott, hogy germán csapataival letörje? Min
denki tudta: arról ábrándozik, hogy a három reglót egyesíti - A Fórum kő

zepétől az Arany Házon és a Tiberisen át a Vatikáni Kertekig (a mai Szent
Péter templomig). De nem lehetett, rnert a területet háromszor-négyszer is
megszakította mocskos, lakott sikátoraival Róma. Az Urbs igazában csak a
későbbi császárok alatt lett a márvány és arany Róma; ekkor jobbára még
faópítmónyek dzsungcle, sikátorok szövedéke, közébüle ékelt apró szentélyeké
a hajdani Köztársaság nagyjainak és hadvezéreinek apró házaié, amik temp
lomok lettek és nem volt szabad hozzájuk nyúlni.

Altalában tudták, hogy Róma újjáépítéséről ábrándozik (mert egyebek
közőrt ahhoz is érzett hajlamot, és ez egyénisége egyik nem kedvezőtlen vo
11<1sa). Népszerűtlensége a tetőponton állt, mikor kitört a nevezetes tűzvész,

64 július 19-én. A Porta Capene közelében indult a Mons Palatinus a Coe
IlUS szomszédságában, Rengeteg - főképp élelmiszerüzlet - volt itt, az áru
.sítóbódék tele olajjal. A tűz megkerülte a Palatínust, rárontott a Fóru
mokra, felkúszott Róma közepeből Róma majdnem minden dombjára. A
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negyedik nap, az Esquilinus tövénél, körülbelül, ahol a mai Santa Maria
Maggiore áll és a San Giovanni di Laterani végződik. Itt azzal állították
meg, hogy rengeteg házat leromboltak. De a tűz kiújult és még három tel
jes napig dühöngött. Róma tizennégy negyedéból három teljesen, hét rész
ben elpusztult. Nerónak a Palatinuson lévő háza is.

O maga a tűz kitörésekor szülővárosában volt, Antiumban, irodalmi es
teket tartott és szavalóversenyeket; amikor a tűzről értesült, kiadta a paran
csot, hogy ne az ó palatinusi palotáját mentsék meg (ebben volt valamí
eszélyes és emberies), hanem a zsúfolt proletárvárosrészeket védjék. Éppen
ez mutatja annak legenda-voltát, hogy a tűzvész az ő parancsára keletke
zett volna. Nyilván véletlenül tört ki, élelmiszeres-bódék tömegében, a fel
halmozott étolaj robbanásat és szétfolyó tűztócsái tették ellenállhatatlanná,
és Rómának ha nagyon régtől volt is szervezett tűzoltósága, ekkora tűzvészre

nem voltak elkészülve, s hiányzott a mai tűzoltóság eszköze, a fecskendő, és
víznek sem voltak bővében éppen!

Viszont a rnohőság, amivel felhasználta a tűzvész által mintegy lomta
lanított területeket saját épületek és kertek építésére és városrendezésre,
villámgyorsan ráterelte a város gyanúját. Ekkorra már elenyészett a nép
szerűsége (noha pl. nem igaz, hogy egy toronyból nézte volna Rómát, s az
égő Ilionról énekelt volna; ez lehetséges volt, pusztán véletlen egybeesésből.

az antíumí "dalosversenyen"). Abban, hogy rögtön a tűz után megjelen
tek mérnökei és építészei, nem volt gonoszság, hanem emberileg megérthető

becsvágy. Fiatal volt, mindössze huszonhat éves, még hosszú uralkodásra
számított, s szeretett volna még sokat építeni Rómán. A régi, a köztársa
sági Rómát valójában ez a tűzvész pusztította el. Azt már a múlt század
Lan tudták a római szakértők, hogy Róma minden topográfiai kérdése Neró
korára nyúlik vissza a nagy tűzvész kapcsán, amint ezt megírta a neves
topográfus, Noel de Vergers még 1874-ben, tehát kilencven évvel ezelőtt.

Neró mérnökei és építészei 64 július 27-én jelentek meg a tűzvész he
lyenkint még parázsló, fekete porában. Velük egyidőben jelent meg a Neró
ellenes vád suttogása. Hamarosan értesült róla, hisz Róma népe a legelré
mítőbb önkényuralmak idején sem szokott lakatot tenni szájára és nyiltan
zúgolódott, Környezete is tanácsolhatta, ő maga is gondolhatta, hogy véde
keznie kell a vád ellen. Túlzó őrülete is ezt a tanácsot adhatta. most nem
gondolt' kevesebbre, mínt hogy előbb-utóbb a saját nevét adja a teljesen
újjáépítendő Rómának. Sietnie kellett hát a bűnbakokkal. Rómában ekkor
már majdnem három évtízc.Ie ismerték a kereszténységet, hiszen az mínt
egy Jézus keresztrefeszítésének tanúitól s az ő feltámadásának hallóitól ter
jedhetett itt. Érthető, hogy a kereszténység, amely a proletársorsú zsidósá
gon kívül elsősorban rabszolgák között terjedt, de előkelőket is meghódított,
sőt ekkor már beférkőzött a palatínusi palotába is, gyanús mozgalomnak
számított. Új rabszolgalázadás rnozgalmát, Neróellenes po liti'kai mozgalmat
szimatoltak benne. így tört ki, már a következő hónapban- augusztusban az
első üldözés, mindjárt a legrémületesebb formában: Neró magáncirkuszá
ban az oroszlánok elé vetettekkel a tömegek tombolása közt, a Vatikán
kertekben szurokkal bevont megfeszítettek, "élő fáklyái"-val. Semmi kétség,
Neró ekkor már őrült volt, vagy legalábbis nem volt semmi gátlása. Ez a
történelmi véletlen indította el az üldözéseket. (Ijjas Antal)

AZ OLVASO NAPLOJA. "Azóta, hogy Pais Dezső a II. országos (sze
gedi) nyelvészkongresszuson 'A magyar irodalmi nyelv' című előadásában

nagy vonalaiban megrajzolta irodalmi nyelvünk fejlődésének útját, több cikk,
tanulmány foglalkozott irodalmi nyelvunk szókincsét érintő kü.öntélc kérdé
sekkel. Olyan mű azonban, amely az irodalmi nyelvi szókészletet fejlődé

sének valamely egész korszakában, szakaszában : összefoglalóan tárgyalná,
behatóan vizsgálná, csupán egy jelent meg, Tompa József tollából ..." íme
most itt a második ilyen mű (bevezetéséből való az iménti idézet): Ruzsíczky
Éva vállalkozott rá, hogy Tompa Józsefnek a retorrnkon-ra vonatkozó vizs
gálódásai után a nyelvújítás korának irodalmi nyelvi szókincsét vegye ala-
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posan szernűgyre, nem teljes egészében ugyan - ez talán meg is haladni
egyetlen kutató erejét - hanem egyik, alighanem legfontosabb részletében,
Kazinczy írói-stilizátori gyakorlatában, pontosabban - munkájának alcíme
szerint - "tájszóhasználata alapján";'

Az emlitett beveze ib; második pontja nyomban kitér bizonyos "termi
nológiai kérdésekre"; bc";allom, ez a skolasztikus ízű vita, ez aszigorúan
nyelvészt "belJgy" a l<:,gkevésbé scm érdekli az olvasót; sokkal inkább al
kalmas azonnali elríusztásárn, mint vonzására, vagy éppen "beavatására".
S lehet, hogy nagyfokú tudatlanságom rniatt, de - töredelmesen beismerem
- nem is nagyon értem, miről van szó; ezek a hajszálfinom (vagy csak szőr
szálhasogató) megkülönböztetések, arról, mi az irodalmi nyelv, és mi az iro
dalom niielre, mi az íro/i nyelv, a kö;",nyelv, a beszélt nyelv, meg az élőbe
széd, s míbon különböznek egymástól: - ezek a bonyolult distinkciók vég
tére egészen kózcnfekvő dolgokról meghaladják pallérozatlan értelmemet;
ámulva kérdem: míre jó ez'! Elhiszem, hogy a nyelvészet belterjes gazdálko
dásában ekörül háborúk dúlhatnak; de ha ez olyan létfontosságú, s annyira
komolyan vesszük, milyen jogon rójuk meg a skolasztikát amiatt, hogy elő

futárai, a "vándor d.alcktikusok" állítólag olyatén kérdésekben mentek ölre,
vajon hány angya! fér el egy tű hegyén? Az emberben - még a magam
fajtában is, aki pedig kapcsolatban van némileg az irodalom kérdéseivel ,
és rendelkezik bizonyos primitív nyelvészeti képzettséggel is - valami ho
mályos képzet kezd k ialukulni arról, hogy a mi gyarló és oktalan világunk
fölött van valahol a magasban egy - számunkra alig hozzáférhető - vi
lág, a nyelvcszetó, melynek papjai, papnői, vagy császárai és császárnői egy
fentebb zsargonban beszélnek, amelyet mi halandó fülünkkel meg sem ~'C

tünk; e finom megkülönböztetésekig a mi csiszolatlan elménk nem ér fől.

S az irodalom is, amit jól-rosszul művelünk, csak arra jó, hogy hulla le
gyen e fentebb lények boncolóasztalán, s élesre köszorült késekkel messék
kl zsigereit. Magyarán: minth., már nem az anyagról. az irodalomról, illetve
nyelvéről, s egyáltalán a nyelvről lenne szó, hanern valamilyen fölébe épí
tett, ágas-bogas, eszmei manasságokbun járó tanrendszerről.

Am ha az olvasó valóban engedne rossz érzésének, s mindezt elunva,
csüggedten letenné a könyvet, súlyos hrbát követne el, és nagy igazságtalan
ságot a szerző ellen. Tvlert mit tett végtére Puzsiczky Éva? - azt, amit vala
milyen makacs hagyomány - vagy babona? - folytán tenni kellett ah
hoz, hogy "tudományos" legyen; blzonyitnnia kellett, hogy ért a skolasztí
kához, ismeri a zsargont, a tudosra még mindig kötelezőnek látszó pedanté
riát (a szónak abban az' értelmében, ahogy a franciák használták a tizen
hetedik században, s ahogyan Moliere csúfolódott rajta, teljes joggal). Vágjuk
hát át magunkat ezen a pár lapon; megéri. Ami utána következik, kitűnő: s
amikor Ruzsiczky Éva tapintatos és okos kommentárjaival háttérbe húzó
dik, s a belemagyarázás és félremagyarázás lehetőséget kiküszöbölendő 
mint mondja - "arra törekszik, hogy ő maga minél kevesebbet szóljon ; ehe
lyett Kazinczyt igyekszik beszéltetni, ahol csak lehet, őt idézi": éppen ezzel
a szerénységével nyer csatát, rnert Kazinczyt szólatva pompásan szólatja ma
gát a kort, s akaratlanul is atmoszférát teremt; az első lapokon elénk öm
lesztett tudományos fűrészpor után egyenest a sűrű életbe taszít, igen he
lyesen. S az idézetek tömege korántsem azt jelenti, hogy a szorgalmas gyűjtő

egyszerűen ránk zúdítj a megernesztetlen cédula-anyagát; az idézetek rende
zése, az egész munka okos, áttekinthető fölépítése fegyelmezett, anyagán
uralkodó, szempontjait okosan érvényesítő tudósra vall.

A bevezetés azt a téves képzetet keltheti, hogy egy nemrégiben alakult
nyelvészeti stúdium, egy nyelvészeti "alfaj" valamilyen további alfaj ával ál
lunk szemben, egy nagy fiók közepes fiójának kisebb alfiókjával; az igaz
ság ezzel szemben az, hogy Ruzsiczky Éva munkája gazdag, sokrétű és sok
felé mutató, sok tanulságban bővelkedő mű. Talán nem túlzok, ha azt mon
dom rá: nyelvészet felől megközelített stílustörténet, vagy legalábbis adalék

1 Ruzsicky eva: Irodalmi nyelvi szókincsünk a nyelvújítás korában. Akadémiai Kiadó, 1963.
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a stílustörténethez, mégpedig rendkívül megbízható, hiszen szlgorúan anyag
szerű. Egyetlen, kurta fejezetére utalok, a "Stílusújítás - nyelvújítás" cí
műre. "A stílusnak a nyelvtől való függése nyilvánvaló - írja: - csak ak
kor lehet a különféle stílusrajtékat kialakítani, ha megvannak hozzá a szük
ségcs nyelvi föltételek; stílusbeli úrnyaltságnak, sokszínűségnek nyelvi gaz
dai;sttg, nyelvi sokszrnűség a fölt0telc." Igy látta ezt Kazinczy: bizonyítják
o. kitűnőcn megválasztott idézetek; ma is érvényesek, ma is aranyszabályok
ként kellene követniök azoknak, akik nyelvünk "művelésével" foglalkoz
nak, és fittyet hányva Lőrineze Lajos mérséklő intelmeire, valamiféle nem
létező, maguk-kitalálta "nyelvhelyesség" nevében Irt.ják szinonimáinkat, for
dulataínkat, nyelvi színeinket s ízeinket, és mint idétlen, vagy már idősze-

.rútlcn, sőt komikus "régiességet", illetve "népiességct", üldözik mindazt,
amit siralmasan megfogyatkozott nyelvérzékükkel már meg sem értenek.
\' olt, s még ma is kísért hébe-hóba az anyelvszemlélet - ha egyáltalán
megérdemll ezt 0.7. előkelő nevet - amely a "világosság" lobogóját lengetve,
s ádáz harcban az írókkal, már-már azt kívánja, hogy egy fogalmat csak egy
szó jelölhessen, függetlenül a jelölt tartalom esetleges árnyalataitól, mivel
úgy veli, a szinonima is, az árnyalat is homályt okoz. Pedig .már Kazinczy
megmondta: "Nem szegény gazdagság az a bősége a nyelvnek, midőn ugyan
azon ideának kitételére egynél több szó van benne. Már elég haszon az is,
hogy ha egyik nem illik a versbe, oda illhet a másik ..." Haszon, igen, s
n-ekkora! igazában csak költők tudják, s talán még náluk is jobban a vers
.i'ordító költők; s Kazinczy költő is volt (jobb, mint ma a köztudat véli), meg
versfordító is (színtén jobb, mint amilyennek a köztudatban él). S ez a
rivelvellenes hírben álló nyelvújító mennyire értett a nyelvhez, mennyire
ízlelni tudta, s mily okosan jelölte meg a bőségben való egységet; s ő, kit
azok, akik csak hallomásból és rágalmakból ismerik, hajlandók holmi esze
veszett "nyugatosnak" hírlelni, mily bátran tudot, és mert is meríteni, épp
az egységes, dc színes és gazdag irodalmi nyelv érdekében, a táj nyelv szó
kincséből.

Persze óvatosnak kell lenni: egyáltalán nem biztos, hogy ami ma táj
szónak látszik, Kazinczy korában is az volt; a stílus színeit az idő is vál
toztatja. Ruzsiczky Éva könyvének nagyobbik fele ezen a téren igazít el:
sorra veszi Kazinczy táj szóként nyilvántartható szavait, és megállapítja "ér
tékszintjüket" Kazinczy korában, a szótárak s az egykorú irodalmi nyelv
használat alapján. Ebből az alapos - és a mai olvasó számára rendkívi.il
érdekes - vizsgálatból néhány igen fontos eredmény adódik. Ruzsiczky Éva
egyik ilyen eredménye - ő maga óvatosan csak föltevésnek mondja - a
következő:

Előfordul, hogy az irodalmi nyelvben a 18/19. század fordulóján közke
letű egy szó, Szinonimájaként a nyelvújítás fölkap egy ritkábbat, kisebb
területen élőt, egy táj szót, s ez aztán - lassabban, vagy gyorsabban - ki
szorítja a már bevett, ismert, használt köz- és irodalmi nyelvít; a két szó
- Ruzsiczky Éva terminológiáját használva - rnin tegy "s7intet cserél" egy
mással. "Lehetséges - mondja Ruzsiczky Éva - hogy ez az érdekes tény ...
Kazinczyéknak a ritka, újszerű kifejezések iránti előszeretetében, vonzalmá
ban leli magyarázatát." S egy lépéssel tovább menve: "Ha e föltevés helyt
áll, akkor a nyelvújítók esztétikai, ízlésbeli törekvéseit is azok közé a té
nyezők közé kell sorolnunk, amelyek közrejátszottak a (köz- és) irodalmi
nyelvi fejlődés nyelvújítás korabeli alakulásában."

Úgy gondolom, ez a föltevés helyt áll. Nagyon is helyt áll. Magától Ka
zinczytól is bőven lehetne idézeteket hozni arra, hogy egy-egy szavunkat,
fordulatunkat - újat is, régit is - szépsége, [óhangzása, esztétikai valőrje

szerint értékel; amit a nyelvész óvatosan csak föltesz, azt az írók határo
zottan tudják; minden író, akinek füle, s ráadásul, hogy úgy mondjam, bi
zonyos "nyelvi tudata" van, határozottan tudja, hogyanyelvalakító ténye
zők közt a legfontosabbak egyike éppen az "esztétikai, ízlésbeli törekvés";
senkinél nem volt annyira, és olyan tudatosan az, mínt Kazinczynál.
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Még csak egyet, közvétlenül Kazinczyra vonatkozót, idézek a könyvből;

talán ez az adatokkal bőségesen dokumentált igazság hozzájárul majd a di
vatos Kazinczy-ellenes babonák oszlatásához. "Mindenekelőtt azt kell leszö
gezni - írja Ruzsiczky Éva, száz és száz lapnyi adatból következtetve -

\ hogy a 'minden népiestől lehetőleg óvakodónak' kikiáltott Kazinczy megle
hetősen nagy számban alkalmazott rnűveiben nem (teljesen) közkeletü, csak
egyes országrészek lakosaitól, szerzőitől használt szót, köztük olyanokat is,
amelyekről adatokkal ígazolhatóan is tudta, hogy egyes vidékeken él a nép
ajkán, illetőleg hogy csak ott él... 'Tájszavai' közt bőven akadnak olya
nok, amelyek a nyelvújítás idején bukikantak fel. Aligha lehet tehát két
ségünk felőle, hogy ő a maga szóhasználatával jelentős mértékben hozzá
járult a csak egyes vidékek sajátos szavainak irodalmi úton való térjedé
séhez, elterjedéséhez."

Van egy f0ltevés, elképzelés - mert inkább csak elképzelés, önkényes
"megsaccolása'~ a dolognak, kellő adatok, kellő vizsgálat híjjával - amely
szerínt "volt" egy szép, izmos, gazdag, dús magyar nyelv; aztán jött Ka
zinczy, s megnyírta izmait elmetszette, nedveit elfolyatta, színeít letőrölte.

Az igazság azonban nem egészen így áll. Nem azt kell nézni, milyen volt egy
Pázmány, egy Bethlen Miklós nyelve Kazinczyéhez képest; a Kazinczy köz
vetlen előzményeit, és a Kazinczy korában jelentkező igényeket kell nézni. Köl
tészetben például egy kicsit a végleg elvértelenedett és kiüresedett "gyön
gyösízmust", ezt a papucsban járó, elhájasodott dikciót; azt kell nézni, ho
gyan, rnilyen verejtékezve küzdött egy Bessenyei ezzel a nyelvvel és for
mával, hogy a benne kifejezésire váró új bölcseleti - és érzelmi - tartal
mak közül mégiscsak ki tudjon fejezni valamit; s ehhez a közvetlen előz

ményhez mérve kell megítélni, hogy mit tett Kazinczy, egyáltalán a nyelv
újítás: mílyen hajlékony hangszerré tette ezt az elfásodott nyelvet, mílyen
eladdig hallatlan gondolatok hordozására tette képessé. Egyáltalán nem any
nyira a nyelv természete ellenére, mint a babona tartja; és - Ruzsiczky
Éva nyújt rá meggyőző, hiteles bizonyságot - korántsem a magyar nyelvi
hagyomány, és népi-táji nyelvkincs megtagadásával.

Nagyon érdekes, nagyon jó könyv tehát Ruzsiczky Éva könyve; egyet
len irodalomtörténet, egyetlen stílustörténet sem hagyhatja eztán figyelmen
kívül; és mindkettő igen sokat tanulhat, meríthet, okulhat belőle. De ha már
némi ellenkezéssol kezdtem, hadd fejezzem is be hasonlóval. Miféle tudo
mányos "ilJemkódelksz" követeli, hogy egy tudós lehetőleg úgy írjon, hogy
nehéz legyen megérteni; hogy egy nyelvész, és ilyen kitűnő szakember, va
lamiféle már-már nemlétező magyar nyelven írjon? Idézek egyet-mást. Ka
zinczy - olvasom egy helyütt - "a neológusoknak fel rótta vétkül az 01
vasókőzönségük színvonalának szem előtt tartásáról való megfeledkezést" ;
ami magyarul így hangzik: föl rótta nekik, hogy nem tartották szem előtt,

vagy nem vették figyelembe olvasóközönségük színvonalát. Másutt: " ... a jó
stílus említettem általános szabályai szem előtt tartásának megkövetelése
ben még hazai viszonylatban sem volt úttörő"; s a birtokviszonyok ilyetén
halmozásával számtalanszor találkozunk a könyvben, ahelyett, hogy az efajta
akadályokat elhordaná a megértés útjából, s agyontömörítésre törekvés he
lyett inkább bontana, oldana, vllágosítana. Néhány mondatának kétszer-há
romszor is neki kell rugaszkodní, amíg megérti az ember; némelyiket le kell
fordítani egyszerű magyarra ebből a "tudós" pszeudo-magyarból. Pedig a tu
domány semmivel sem lesz több azzal, ha érthetetlenül, vagy nehézkesen
adják elő, néha szinte szemlátomást kerülve az önként adódó legtermészete
sebb, tehát legjobb, mert legvilágosabb megoldást. Amit Ruzsiczky Éva ír,
mondhatnám "egyetemes" érdekű; kár a "tudós" zsargon hermetizmusába
burkolní, és az olvasót megfej tési nehézségek elé állítani.

Jó lett volna, ha kevésbé csomósan, oldottabban. érthetőbben ír, követve
Kazinczynak azt a tanácsát, hogy az olvasót is figyelembe kell venni. Al
talában jobb lenne, ha nyelvészeink - tisztelet a kivételnek, és remélem,
nem bántom meg őket tapintatlan megjegyzésemmel - egy kicsit világo
sabban; szakszerűen ugyan, de kevésbé "szakstílusban" írnának. Gondolom,
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egyetértenek .. elem abban, hogy minél nehezebb valami, annál világosab
ban, annál egyszerűbben kell előadni; legalábbis törekedni kell rá, hogy
világosan és egyszerűen adjuk elő. lViert bizony akadnak nyelvészeti mun
kák, nagyon fontosak is, melyekben annyira kimerít a tekervényes mondat
labirintusok végígvándorlása, a nyelvtani alakzathalmozások megmászása. s
egyéb stiláris nehézségek leküzdése, hogy a végén már nem is marad erőnk

" dolgok megértésére. Pedig talán nem is olyan reménytelenül érthetetlenek.
Nem: egészen biztos, hogy nem olyan reménytelenül érthetetlenek. Egy

általán nem érthetetlenek. Csak néha kissé túl bonyolultan adják elő őket.

(Rónay György)

SZ!NHAZI KRONIKA. "Az ember sáTkányfog vetemény/Nincsen remény,
nincsen remény." Egyik elkeseredett pillanatában írta le Vörösmarty ezt a
két siitéten látú sort. Jean-Paul Sartre négy és [él órás darabot írt, hogy
uquanezt bizonyítsa. ("Az ördög és c Jóisten" címmel a Thália Színház mu
tatta beJ Ami azonban Vörösmartynál csak kes:zrííség és pesszimizmus, (kese
rűség a jobbra, nemesebbre hívatott ember elégtelensége miatt), az Sartrenál
mega a tokéletes kietlenség, a semerre sem nnüato nihil, Vörösmarty legmé
Iy:'bb komorsága és eikcseredettséoe mögött is ott érezzük azt a jó és igaz
erkölcsi citáqreruiet, amihez az emberi "gyöngét" (Madách kifejezése) viszo
nyítja. Sarire nem ismer abszolút, de még relatív erkölcsi rendet sem Hősei

nem a jó és a rossz alternatívájáva vannak beállítva. S ha az istenhit vagy
rolairii más "beidegződés" ,[például a néphcz tartozás vagy a szegények szere
tete) alapjén mégis azt hínnék, hogy cselekvésük a két leategória valame{yiké
b,o. besorolható, eWbb-utóbb fel kell ismernünk, hogy Ulúzió áldozatai voltak.
Hiszen. a jónak vélt cselekedet éppúgy pusztulást, romlást, szenvedést ered
7f!ényn, mint az, amelyet a lciizruccietem: rossznak tart. Végülis tehát töké
letesen mindegy, hogy így vagy úgy cselekszünk-e. Az ember egy abszurd vi
l.u; abszurd és maqáratuunjaiott terméke, akit közömbös univerzum vesz kö
riil, Nincs rá rnód, hogy maginyából kilépjen, s ha mégis megkiséreln't!, csak
1:gy teheti, hogy vállalja az emberi lét törvényét, ami ez ölés.

Ez röviden "Az ördög és a Jóisten" tanulsága. Ezt a tanulságot azonban
nem Sartre, az író közli velünk a mii által, a mii sajátos ·eszközeivel. Ez
Stirtretuik, a filozófus nak a priori tétele, amelynek a mű csupán illusztrálására
szolgál. Ennek. megfelelően nem életet, n2m íróilag ábrázolt vagy megterem
tett valóságot, nem valódi emberi konfliktusokat látunk a színpadon, hanem
két lábon ágáló filozófiai téziseket és egy sor mesterkélt helyzetet, amelyek
ben (és még szerencse, hogy csak ezekben) a sartrei egzisztencialista világné
zet hiánytalanul érvényesül. Mégpedig parancsoló szükségszerűséggel, és nem
mint a lehetséges világmagyarázatok egyike.

Az illusztratív jelleg mindjárt a darab (a valóság felől nézve ellentmon
dásokkal teli) alapheluzeténél kiütlcözik. A cselekmény a középkorvégi német
parasztháborúk idejében játszódik. Worms városát ostromgyűrű fogja körül.
11z ostromlók vezére, Götz, az érsek szövetségese. Az érsek azért haragszik
c t(wrmsiakra, mert fellázadtak ellene és börtönbe zárták papjait. A papok
szabadon engedésének ára az ostrom beszüntetése lenne. Nem kérdezzük most,
hogy mi volt a lázadás oka, a konfliktus igy még elfogadható. Igenám, csak
hogy kiderűl, hogy egy pap, Heinrich, nincs bebörtönözve. Ezt szemére is veti
a sl~ját hátában fogva tartott püspök, mondván, hogy nyilván nem hű papja
egyházának, ha szabadon hagyták. Hcinrich arra hivatkozik: ő a szegények
papja és ezért megkímélték. Ebből azt kellene következtetnünk, hogya város
ban forradalom zajlott le és a szegények tartják kezükben a hatalmat. Csak
hogy a püspök az előbb még a gazdag polgárokra mennydörgött, amiért meg
keményitették szívüket. Ugyanakkor ezek a polgárok egymás között arról be
szélnek, hogy ki kellene nyittatni a város kapuit, mert éhinség fenyeget. A
szegények vezére, a néptribun és próféta Nasty, viszont a harc folytatása
mellett száll sikra, vádolva a püspököt, a tanácsot, a gazdagokat, hogy egy
húron pendülnek és fel akarják adni a várost. Ezek után azonban már igazán
meg kell kérdeznünk: voltaképpen ki az úr ebben a városban, kitől függ a
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sorsa? A szerzö csak a kénlés második felére válaszol, eléggé meglepően:

Heinl'ichtől, a szegények papjától - mondja. Az történt ugyanis, hogy az el
keseredett tömeg, Nasty hazugsé.ga nyomán (azt állította, holott nem volt igaz,
hogyapiispök gaboTi,át rejteget a padlásán) meggyil!colta a püspököt, s az ár
tatlanul haldokló főpap egy kulcsot, a városba vezető titkos alagút kulcsát
dobja Heinrieti lába elé, azzal, hegy engedje be az ellenséget és menise meg
ezáltal paqnársait, Heinrieti megoldhatatlan lelkiismereti konfliktus ba kerül.
Ha felhasználja a lculcsot, megment i ugyan kétszá z paptársát, de az ellenség
kardélre hányja a város húszezer lakosát. Ha viszont nem él ezzel a leh.etű

séggel, a kétszáz pap pusztu! cl mc nthetctl.cniit. Akár csolekseik, akár nem
cselekszik tehát, a véletlenül eléb.: pr,ttyanó Icules min(Zcnkél'pcn áru1áv'í, b.i
nössú teszi. Folirsleoes mcuniarázu), h()gy miruicrntek: Dajnlí kc ocs koz» 'van
a valósighoz, annál több viszont egy fajta mestcrlcélteri kiö:öl[ kozuisetit.úhcz.
Ez azonixin még esek a leesilet.

Heinrich l'tglUis kimemJ Cút.z tib()r([ba, s a darab ettól fogva Gö:'zröl
szól. A 1vnr111s:a!z.-ról, s az érsekkel t'aló k()nfl?ktus1f7~r6l többé neln tÖl'té:,;~ik

említés. Gi.t», a fattyú, tnaqa. a nl eG! 2St'~,; iilt (' ~r;sza le {~S UOl;DSZSC:g. "/Higéle
té ben tudatosan művelte a rosszat. .il s,ö"etsr"uet a.::: {:n'c7c1:el c.?ért ,)(i}lc:1ta,
mert így mentcaparmtruu.ia tcrvényes szár,i)r'?ású lJátjjjinalc, Konrádnak va
gyonát:, aki háborúban áll az érsekkel. (Konrád etesett c tuuiműoeíetctc so
rán.) Mindentől fiiggetlpniil Götz mosr is eltökélte nuuját a gyilkol"isra, A két
ségbeesett fTeiJll'ich r:zonban ol'j.Jaa IneUfJyczően mo,[n;(11'Ú,:~:-a ]Jek';, heDY a 1)i
lágban csak a rosszat lehet cselrJ,'ccZnj (hi~:::en lúm (í is ártatunuü kerúü olyan
helyzetbe, amelyben már cstik: ka rocez kiizött válaszJ,l:clott), hog:; Götz hir
telen elhatározza: majd ő bebi.7;o;'yitja, hog!! igenis lcíu-; cselekedni CL jót.
Fogadást is ajánl Heinricurie]«, cgy év és eg?! nap múl1'cl ő ?)la(;a leg!Jen bi
l'úja, milyen mértékbcn. sikerült sZ2',:Ué válnia. S ac (] Cot», aki eddig esek a
kegyctlenkedésben és öldöld('sben lelte kedcét, kimzs-it Ijlt és ('gU';,:~l'ibe a
jóság és sZ2!ídség apostolápá válik Tézis drámárC:l lé1)én szó. most ne [ir
tassuk ennek a gyors metamorfó2isnak 1,',!"kI2n, incJokoltságát. Ez Sartret s::m
érdekli, mert s.zámára csak az a fontos, hogy bizonyítsa: Götz a jóságga! leg_
alább arunji bajt okoz, minttui továbbra is a rosszat cselekedné.

Götz minsienetcetoit a birtokát osztja szét a parasztok között s e tettéről

nem más, mint Nastu, a népvezér bizonyítja be, hogy valójában a legnagyobb
gazság. Hiszen ha Götz földet oszt, a többi parasztok is lázadozni kezdenek,
idő előtt kitör a f01'1'ad~IJom és a főurak mindnyájukat lemészárolják. Götz mégis
szétosztja javait. sőt egykorí birtokán mcgszervezi a NapáHamr;t, Ct b"k" és
szelídség szigetét. Vállalkozása közben ,~zörnyű kudarcba fullad, emb~l'eit,

akik a katonai szolgálatot is meqtaqaduik, egytől egyig tneqolil». S az egy év
és egy nap múltán 'íTLegjelenö Heinrieti kárö,.ömmc· scrottiatia fel a rengeteg
rosszat, amit Götz jóságál.'ul okozott, "Huszonötezer hulla! - rnorul j«. 
Egyetlen erényes nrtpod több halottba került, mint harmincöt éves ga
ládságod," Götz maga is beismeri vereségét és mÍ7!d.ebböl arra a kÖ1ptkc:zte
tés re jut, hogy nincs Isten és igy a bún és erény közötti különbségtevésnek
sincs értelme. Csak az ember van, o.n.nnk: sorsát kell 1Hílli'!lni, s Götz ez: úgy
valósítja meg, hogy ledobja a kámzsát és Nasty seregének élére áll. Első

tevékenysége az, hogy leszúr egy engedetlenkedő hadnagyot (előzőleg már
Heinrichet is megölte ezzel a felkÍJá'ltás~al: "A Jó komédiája gyilkossággal
végződött,") s ezt a magyarázatot fűzi hoz.zá: "Kezdetét vette (f?jnye, ejnye
forditó! miért nem: E:krzdőctött?) az ember uralma. Szép kis kezdet! Na,
Nasty, nem bánom: hóhér leszek és més:::áros." Aztán mond még néhány ba
náltsan hangzó se [iil« se farka mondatot, s vége a d.arabnak.

A néző pedig tűnődve ballag hazafelé. El lehet hinní, hogy Sartre mindezt
komolyan gondolja? Hogyan vis2lheti el az életet, aki szel'int ('1; az em~eri

sors? Vörösmartyt idéztük az elején. Hosszú sora van a költőknek és íróknak
rajta kivül is, akiket megdöbbentett a gonoszság diadala és komor képet raj
zoltak róla (gondoljunk csak DosztojevszJcijre). De azt soha, egyikük sem ál
lította, hogy az ember szívébe oltott vágyakozás a jóság, igao:ság, szépség után,
ostoba illúzió, önámítás lenne, Ennyire cinikus lenne Sartre? Vagy ennyire
kevés benne a szeretet? Vagy talán egészen másról van szó. Götz csak az
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utolsó jelenetekben tagadja meg Istent. Ezt megelő~ően folytonosan csak perel
uelc. A rosszc] és ti jót is csak azért miveli, hogy megszólalásra birjc e.~t a
néma Istent. Vajon Sartre is nem e.zt a hangot várja-e az őt Icörülve;;ő re
ménytelen sötétségben? Ahhoz azonban, hogy meghallja, vastag jégpáncélt
i: ellene Leclvosrttmic aszivéről.

AThália Szinház elismerésre méltó teljesitményt nyújtott a drámabtlan
d rima előadásával. A népes szereplőgárda élén N a g y Attila, S o 711, o [j 7J~) á j' i
Riuioi] és I n Ic e Lás.zló alclcitotuik: Götz, Heinrich és N'-LSty nehéz (}, c ik: .r<i
reszte sZGveg elmondásával járó ezerepét. De a tiiobiek: is mind a heiU,;':ön
:'CtUa:~. Csak oz [I. kérdés, IlJ~(}Y mcgér-e ennyi ncr;Icseoo ü{)'yhöz m.éItó er{jfe
szitést ez a négy és fél órán át tartó siuár fHozofálgatis ? (Doromby Káro1w

KEpzOíVIGVÉSZET. Roucult munkái a Louvre-ban. Novemberben dm.llt
a Louvre-nak az a nagy ki<1llít~,';a, amelyen Georges Ro:wult-nak (llJ71-··1.953)

mí ntcgy kétszá», a mcster családja által a francia államnak ajándóxozot.t al
kotása volt látható. Ebből az alkalomból vaskos. illusztrált katalógust w\:::lk
ld. amely Bernard Dorival professzor Rouault-nak svcritel t tunulmánvát és
mindenegyes mű tüzetes leírását tartalmazza. A legkülönbözőbb irányzatú
francia lapok és folyóirato-kméltat6sai és beszámolót megállapitják. hegy la
néhány esztenetcic .clhunyt mcstcr kivételes nagysága e tárlat fényében még
evidensebbó, clvi í.nthutatlanabbú vált. A "F,ig.aJ'o Littó':IÜ'e"-ben (194S.iE"Pt.
24-30-i szúrn) a franciák nagy idós rnűvészetí .írója, a ,.F':1UVc"-o:c és 'kubisták
ko> ös küzdőtúrsa: Claude Hogrr-l'/Iarx írt terjedelmos cikket a klál l ításról, e
címmel: "ROUéll.llt végre a saját helyén!" Rogür..Marx véleménye szarint Itou
ault rnűvészete Rembrandt, Goya és Daumier - tohút a legőszintébb és leg
malyebb lélek látók - szemléletónek örökösu, folytatója.

Nemrégiben egy társaságban az asztalra került ügy kötet. amely Rouault
ról készült kitűni) fénykópcket tartalmazott; a kis .könyv még a rnűvész éle
tében, 1956-b<1n jelent meg a genfi René Kister kiadónál. 'lA jelenlévő festő

müvészc o kmek művészotí anatómiai tankönyve .külíöldön is híressé vált, rá
lapozott azt ,egyik totoportróra, amelyen az aggastyún HOUDUlt (fején olyas
féle fehér sapkával. amilyent Nehru is viselt) gyermeki nadvitású pillantással,
szcretetreméltó, jóságos arccal t~k,intm',aga elé, rnollette népes családja, a
műtercm falathoz támasztva Krísztus-kompoz ícíók. A í'cstö-tanár hosszan nézte
a felvételt, s megismételte azokat a sokat idézett szavD':,at, amelyeket Napó
leon mondott két tábornokának, rniutún Goethe eltávozott töíe: "Voila un
hornrne !"

Igen, Rouault ,is ilyen teljes ernber és teljes művész volt: meglátta és Iki
fejezte az emberi lélek sötét, zavaros ösztöneit és torz, calibant indulatait 'is,
dc az emberiesség és tisztaság utáni szornjúságot, vágyódást is. Munkái között
varrnak női aktok és bibliai kompoztciók, bordélyházi jelenetek és az Orléansi
Szűzről festett "Notre Jeanne" című vászon, d.inarnikusam traktált tájk,(;pek és
az újszövetségi Veronika gyöngéden megfestett figurája, festményei:' irgalmas
szívű clown-sokról artistakról és elvetemült bírákról. virágcsendéletek sora
és sok-sok Krrsztus-ábrázolás ... Rouault a század festészetének egyik legha
talmasabb, legegyeternesebb mondanívalójú 'képviselője volt, művészetének to
talitása Dante, Goethe, Balzac alakját juttatja eszünkbe az irodalom világá
ból. Rouault a formá'k szépségét és a színek drágekö-ragyogását kevesellette, 
.morális indítékú művészete kereste és szolgálta az igazságot is. Egész élet
műve -nintha az "Oda egy görög vázához" című Keats-költemény utolsó so
raira mondana igent: »"A Szép: igaz, s az Igaz: szép !" - sose áhítsatole mást,
nincs főbb bölcsesség !«

***
Dési Huber-emlék1ciállítás. 1944-ben húsz esztendővel ezelőtt halt meg 

hosszas betegeskedés után - Dési Huber István, a szocíahsta világszernléletű

festő. Jóbarátja, Radnóti Miklós, a költő versben búcsúzott tőle: "Szived meg
állt. a festék megrneredt, ( üres maradt a .karton és a vászon ..." Halálának
évfordulójára özvegye terjedelmes kötetben dolgozta fel a rnúvész életrajzát,
amely - sok reprodukcióval íkísérvc - a közelmúltban jelent meg .a Képző-
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rnűvészetí Alap kiadóvállalatánál, - a Nemzeti Galéria pedig emlékkiállí
tással idézte fel Dési Huber alakját és művészi törekvéseit.

Korai képei a kubizmus (Juan Gris, Braque) tanulmányozására vallanak.
E korszakból valók azok a munkái ("A dési templom", "Csendélet la dési
templommal", "Csendélet Liebknec'rt-emléklappal"), amelyek véleményünk sze
rínt a legkiválóbbak, mert loginkább összhangban vannak az ő - némileg
Kmetty Jánossal rokon - rnűvészi hajlarnaival, adottságaival. E korszak fi
gurális képein az .Jzrnusok'' eredményeit már kevésbé szerencsésen tudta hasz
nosítani az autodidakta rnűvész: a weimari idők egyik-másik merev, száraz
múvészotí iskolája ("Neue Sachlio'hkeit") sem hatott rá előnyösen. MégiskJi
emelkedik az alakos képek közül dr. Madzsar orvos és szocialista vezető

arcképe.
Későbbi munkáí a francia és nérriet avantgarde-irányzatoktól való távole

dását rnutatják. Témakörei, modelljei: gyárudvar kérnénnyel, munkások, föld
művesek, guberáló munkanélkülíek, kubíkusok, hazatérő napszámosok, a léc
ker ítés tövében prhenő proletárasszony. A városi és falusi nincstelenek életét
ábrázolja szeretettel, testvéri érzülettel. Disszonáns azonban e műveknél, hogy
a rnunkássors jeleneteit egy jellegzetesen polgári {a szót itt legjobb értelmében
véve I) művészcsoport: a posztnagybányai Gresharn-kör formanyelvéhez (pl.
a kései Berény Róberthez) közclítve tohmácsolja, Ezekben az évelkben készül
nek festményei, rajzai íróbarátaíról: Illyésről. József Attítáról, Radnótiról.

Dési Huber értékes, gondolatokban és érvekbengazdag tanulmányokat,
cikkeket, vitairatokat is irt, - az "lizmusok"-ról, Ferenczy Károlyról, Derko
vítsról, Bernáth Aurélről. Egryről, A találó hivatkozások, és a Ldpps-től,

Worringertöl, Riegl-től, Carlyle-től, Ortega y Gasset-től vett idézetek művé

szetelrnéletí tájékozottsagát jelzik Ö, aki a "negyedik trend" művésze és mű

vészetí teoretikusa volt, nagy odaadással igyekezett a klasszikus és modern
művészet minden értékét átmenteni a jövőbe, Ferenczy Károlyról - aki
"egész életén át állhatatosan szolgálta művészi eszményeit" - az egyik leg
szebb, legmegértőbb esszét ez a rnunkásból lett festő írta.

Dési Huber mélyen rokonszenves jelensége volt a második világháború
előtti és alatti évek magyar piktúrájának. Munkásságának egyrésze eleven
és szuggesztív hatású (bizonyára az is marad), - mostoha életkörülményei,
lassan kibontakozó művészi egyénisége, a tüdőbaj jal való viaskedása és korai
halála folytán azonban Dési Huber életműve nem tudta elérni két elődjének:

Nagy Balogh Jánosnak és Derkovits Gyulának zseniális magaslatait. De a
"hívő, igaz, okos" művész (újra Radnótit idéztük , ..) munkálkodása még így,
torzó-voltában is, megérdemli az utókor megbecsülő tiszteletét.

'"
Lucien Hervé fotoművész. "Foto és építészet" címmel rendezte meg az

Epítészek Szövetsége Lucien Hervé francia fotoművész kiállítását, amelyet
Hevesy Iván a "Magyar Nemzetv-ben teljes joggal nevezett az 1964-es év
"legszebb és Iegjelentősebb hazai fotokiállításának." A kiállított anyagban
az Akropoliszrol,. ősi keleti épületekről, a román-kor és a gótika francia
katedráltsadról, Le Corbusier, Nervi, Neutra, Gropius, Níemeyer s más nagy
mai építőművészek alkotásairól készült nagyméretű felvételek szerepeltek,
mellettük cítátumok Paul Valéry egyik traktátusából. A foto-sorozatnak az
építészek, a képzőművészek és a közönség körében komoly visszhangja volt;
valóban - ismét a jeles foto-esztétát: Hevesyt idézzük - "ez a gyűjtemény

nagy értékű remekművet jelent, az épületek fényképezésének eddig nem
látott művészi csúcsait". Örültünk, hogy Hervé - aki 3500 év legszebb
templomaíról, középületeuről, lakóházairól, síremlékeíröl készítette felvételeit,
s beutazta az egész világot (járt Kis-Ázsiában, IndiáJban, Pakisztánban,
Kambodzsában, Japánban is) - a modern architektúra chef-d'oeuvre-jeí
között jópár egyházi épületnek: is helyet juttat, - így Le Corbusier sokat
emlegetett Renehamp-í zarándokkápolnájának, a nemzetközi Lenin-békedíjas
Oscar Niemeyer braziliai katedrálisanak (1962), Le Corbuster Tourette-i zár
dájának (1961), a finn Ruusuvuorí építész Hyvínká-d templomának (1962).
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Lucien Hervé - francia neve ellenére - magyar ember; 19'10-ben szü
letett Hódmezővásárhelyen. 1929~ben kíkerült Párizsba, ahol banktisztviselő

lett. A 30-as években tevékeny résztvevője volt Hervé, a francia munkás
és szakszervezeti mozgalrnaknak. 1940-ben Dunkerque-nél él németek fog
ságába esett. "Mint hadifogoly, pap-barátaimmal együtt szerveztem az ellen
állási mozgalmat", - írja önéletrajzában. A hadifogságban kezdett el festeni
és rajzolni. A háboru utáni első években több önálló kiállítása volt festmé
nyeiből (egy Budapesten is), majd egyre inkább a foto felé fordult az érdek
lődése. Készített jópár portréfelvételt neves művészekről, alkotókról, - Mar
cel Gímond szobrászról, Cocteau-ról, Matisse-ról, Píeassóról, Joan Míro
festőről. Sir Herbert Read művészettőrténészről, René Clair filmrendezőről,

Gina Lollobrtgidáról, HeTIlI'y Moore-ról, Sacha Guitry-ről, a modern egy
házművészet érdekében oly kiemelkedő tevékenységet kifejtő Couturter:
dominikánus atyáról, valamint korunk legelső építészeiről: Le Cor
busier-ről, Breuer Marcellról. Walter Gropiusról... Hervé-nek önálló foto
albumai is megjelentek, például az Escorialról és a Citaux-i középkorí ko
lostorról. Sokat dolgozott együtt Le Corbusier-vel, aki egy alkalommal ezt
mondotta neki: "Önnek építész-lelke van." Ma Lucieri Hervé a világ foto
művészeinek élvonalához tartozik. Budapesti őszi kiállítása nagy nemzetközi
hírnevét maradéktalanul igazolta.

*
Takáts Gyula grafikái. A külföldi irodalmakban gyakori a képzőmű

vészetben is tevékenykedő költő, író; William Blake-től kezdve Frederico
Garcia Lorcáig, Majakovszkijig, a francia költészet nagy forradalmáráig:
Henri Míchauxíg sorohatnánk a neveket. Nálunk, magyaroknál sem hiány
zik ez a típus (ha ritkább is); a kiváló kortárs-írók közül Kassák fest,
Weöres Sándor rajzol, s rajzol Takáts Gyula is, a Dunántúl költője, akinek
tavaly tavasszal a pécsi Janus Pannonius múzeumban, ez év októberében
pedig a szolnoki Szigligeti Színház előcsarnokában nyílt kis kiállítása raj
zaiból, pasztelljeiből, akvarell jeiből.

Takáts a festészet terén az első ösztönzéseket még Ríppl-Rónaitól kapta.
Mint középiskolás diák, nemegyszer felkereste a Rórna-villában a mestert,
hogy bemutassa neki rajzait s tanácsait kérje. "AnnYi bizonyos, - írta
Martyrt Ferenc fesfőművész egy Takáts Gyulával foglalkozó írásában - nem
gondolt egyikük sem arra, hogy a kaposvári múzeum későbbi névadója talál
kozott az intézet majdani vezetőjével". (Takáts ugyanis már másfél évtizede
a kaposvári Rippl Rónai Múzeum igazgatója). A 20-as években sokat baran
golt Somogy megyében a fiatalon meghalt Balázs János festő társaságában,
később Fülep Lajos pécsi egyetemi előadásait hallgatta, férfikorában Egry
Józseffel volt közeli barátságban. (Ennek dokumentuma Egry egy-két szép
rajza Takáts-ról és a "Vízitükör" című közös Egry-Takáts kötet.)

. E mentorok és társak környezetében bontakozott ki Takáts Gyula fes
töí-grafikusí munkássága. Színes rajzai (amelyek főleg kaposvári, balaton
györöki, sziglígeti, becéhegyí tájképek) könnyedén futó, tájat-tárgyat-figurát
biztosan, frissen megragadó vonalaíkkal, hamvas, lágy koleritjukkal - ér
tékes, emlékezetes, ízes műalkotások; a költő-novellista-műfordító-esszéista

műtörténész Takáts Gyula mellett számon kell tartani Takáts Gyulát, a
raízolómüvészt is. Fények festője ő is, mint földije és nagy barátja, Egry,
"Egry-tanítváJny tehát?" - kérdezte László Gyula professzor a szolnokikiállí
tást megnyitó előadásában. - "Nem. Csak felihaszmálta Egry páratlan szép
ségű festői eszközeit ahhoz, hogy hétköznapjainkat kozmikus terekben lát
tassa." Takáts Gyulának. mint képzőművésznek is rangja és helye van
szellemi életünkben; olyan grafíkaí lapjai, mirnt a "Mandulafák"., a "Szici
liai emlék" vagy a "Kaposvári dombok" - vérbeli, időtálló rnűvészi meg
nyilatkozások.

(Dévényi Iván)
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ZENEI JEGYZr;TEK. Oli a h I e r I V. s z imf ó ;t i :i j >1 P CI l' l K I (' c k í h a ;1 a
v c r s e n y é n é s n é h án 11 s z ó a B It d a p e s t i Z'? n "í I-I e t (~ l; r,) L) G;~s

tav Muhle-: l1C1.:e >- jóllehet igen jelentős zeneszerző lés a zenei előadóművé

szetne/; !is fontos ,:;,l,akja 't'alt ~ ,ritkán szerepeltismertetéseinkben. Korunk
leghíresebb :karmesterei~'allO'tták.mesteriiknek s'Klemperer például vissza
emlékezéseiben Muhlert., a zene szerzot is megkülönböz1ei,et/. tisztelette; emle
gette. J-fogy Mahler zenéjének nrgy a belőle is sarjadó Schirnberq életművére

tett tiat.isa l-osz-e ;f.eler/'{{)s:?bb.. az 'dt(-O 1T'.,a se m tisz·'6.,.zérl:)tt 1y~gk.!g<?3,-~n. 1~}20.

óta Muliier Il:örül csendesség Iumol, éltékelésére azota sem 'történt olsuiri ha
tározott kisértet, mint akkor ~, 'Melos és pz Anbuch cím:ű folyóiratok IküZön
kiadásaiban. Hamar odakerült neve uo Wagner és B1'Uckner életművével jel
zett al'cotólál1C végére és gyakrabban emlegeaik életének egy-egy valóban
megtörtént, onulatsáoos 'epizódját, mint magát ~ zeneszerzőt ~s karmestert.
Hiába nevezte Schirnberq Összhangzatánakbevezető;iébenkorunk "szent"-.1é
nek, hiába jelent 'meg róla Klempere1' emlélcezéseinek meleghangú mélta
tása, sem ~nűvei nem örvendenek nagyobb népszerűségnek, sem magát az
amoert 'nem ismerjük alaposabban.

Életének '~cülső történetéből nem jutna messzire a mű iránt érdeklődő.

Számtalan humoros esetet .1cgY2ztck fel 'hirtelen dühkitöréseiről, de tanít
11ány ai . a leghiresebb osztrák és német kurmesterek; sosem tagadják, milyen
sokath!>sz:inhetnek r1eki. MahleT Ikiváltképpen Schimbcrqet szeTette a [iata
Lok között. Egy ízben majdnem '.tilre ment érte. Klemperel' így írja le nz ese
tet:" Sctumbero opus 9-es Kamamszímfóni.ájának első előadásán Mctiter is a
néző/ben tartózkodott. Azelőadis ·után hatalmas botrány tört !ki. Az eml':Je
're}:, tnp3'jUGJ.~. pissz:eatek, cl'd,~t,:-,·:1;a,k. lHah,,!cr tv..)J!Jott. ~';'gU '(jlcHcti? JJő 'ú,:
teljes erejéből pisszeijet, Mtüiler 1'áförmedt: 'Hogy merészel 'maga pisszegní,
ha én t.airsololc?' MiTe az ember: 'Pisszegtem én a maga szemét szimfóniájá
nál is1']I;l(l,hier: 'Úgy is néz ki' Ökölre mente7~ 'volna, ha a rendőrség közbe
nem Um." Az eset nyilvánvalóan humo1"Os. De érzik azért belőle, hogy Mafder
nern volt arnolyan "SZe'ilt orcc", ne'jn zárkózott et C. .1':J)lődéstöl. s6t. az id
zene egyik lelkes előharcos,] tett. (Elsőnek niutatta /:'2 Weiss, C!',1TpCJ:ticr és
Hans ,Pfitzner egy-egy operáját.)

Sokseor idézte Dosztojevszkij egyik gondolatát: "Hogyan is lehetnék bol
dog, arni!wr valahol még egy másik lény szenved!". Ez a kettősség: a ezen
vedés é:-zéklése és a ,megnyugvás )kel'esése szinte 'Jalamennyi 'rnűvét áthatja.
A IV. szimfóniát is ez a .két gondolat ,emeli magasra. Bruno Walter szerint:
"Csodálatos, bájos rnese, a ronl.antikus művész Felhőkakukkvára, Leqboldo
gabb, legvidámabb, leggyönyöTködtetőbb, ám :ugyanakkor legmeghatóbb ál
ma". Az első t2Lclben (! vidám jő- és melléletémával ott áll szemben a töp
1'engő alaphangulatú zárótéma. Ugyanez a szerkesztési elv ,tapintható ki la
következő két tétel szembeállításából. A lépegető Scherzo So~{szor vidám
táncra emlékeztet, It harmadik, lassú tétel viszont inkább a töprengő beet
hoveni adaoiokra ~emléleeztet. ~Erről atételről mondta Richard Strauss a
szimfónia be'rlini ősbemutatója után, hogy ő nem 'volna 'képes hasonlót írni.)
Ebből a súlyos, gondolati elemekkel terhelt részlet ből nő ki az rutolsó tétel
- egy zenekiséretes dal, ,amelyet a Des Knaben Wunderhorn című német
népi dalgyu.iteményből választott kiMahler, A aal a mennyei élet boldogsá
gát vetíti a hallgató elé. A mennyei élet adhat - r;~ég ccuen irónikus mea
szólaltatásban is megnyugvást a földi élet szenvedéseire (Ezek jelenlétét nem
1S egyszer kiélezett disszonanciákkal él'zékelteti la zenekölt5.)

Ebből aszimfóniából is érezhető, hogy Mahler a mindenséget akarta
megszólaltatní. (Persze, nála sosern szabad tételes rvallásosságra gondotni.
Klempel'el' megállapítása szerint nagyon közel állt a katolicizmushoz, de VJ.

hmi pantheisztikus szemléleten é~ világérzésen átszűrve.) Az Esz-dúr szírn
jónia záró tételében equiitt. ezolal 'meg /1, Veni creator Spiritus és Goethe
Faustjának f.'áró lSorai, hogy szetetet eouesitseti minden r-mbert, "Benne a
11'indenség kezd imegszólalni - írja Mahler a szimfónia pragramjáról - ezek
már nem is emberi szacak, hanem keringő bolygók és napok." E hatalmas
távlatok mellé ,azonbar. mindig .odaféraz egyszerűség és egy csipetnyi -
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Molnár Antal szerint .sseretetoen 'fogant" iróniJa is. A IV. szimfónill
utolsó tételében is érzik ez, hiszen Mahler itt a túlvilágról alkotott ooív
népies elképzeléseket zenésítette IIneg.

Molnár Antal említi egyik írásában, hogy Manlernek szellemi rokona a
többi között Geriuirti lIll.uptmll.nn és Riike is. Mll.hle'r a muzsikában, ama
zok az irodalomban összegezték a .~zázadelő polgárságának vílágérzését. Mll.h
le rt kivált Rilkével rokonít ja "magányossága és szinte beteges érzékenuséqe.
Mindenesetre Mahler életművét, illet1Je alkotásainak emocionális tartaImát
is jobban lehet érzékelni az alábbi Rilke-sarok (Az áhítat könyvéből) alap
ján:

Umm, ál'vábban élünk, mint az állat
amely vakon hal, nem sejt semmi bajt,
mig meg se halva halltl;nk Iilzáz zsioojt.
Add azt nekünk, ki módját ejti muja,
hogy életünk magas lugasra Vti!fwt;
hol minden máJUS eWbb kihajt.

(Franyó Zoltán fordítása)
Mahler műveit.szépen is, hatásosan is ,megszólal.tatni 1wm éppen '/<:öny

71Yű feladat. Műveiben.a [orma negációja, illetve ,a formátlanság sokszor meg
riasztja a klasszikus formanyehen nevelkedett közönséget. Egy-egy M4hler
alkotás előadásakor ~ karmesternek kettőzött szuggesztivitással ikell kezé
ben tartania az irányítást. A lengyel származású ,vendégkarmester 'ezt tette
és a kultúrálltan muzsikáló Rádiózene1car élén nagy sikert aratott, (Érde
kes élmény.volt Kodály Psalmusának megszólaltatása is, az itt-ott szokat
lan felfogásért Ikárpótolt alsok újszerü -résztetszépséqqei.) - Paul iKleckinek
equébkén»: ez a második, magyarországi hangt'ersenye volt a Zenei Hetek
folyamán. Az elsőn - aLaposan megjárta. A Filharmóniai Társ,aság zen,ek,Q
rtit olyan gyarló összeáLlítd.~ban kapta keze ,alá, hogy abból akár elfogad
ható produkciót is kicsikarni -' igazán na.gy műoéseet 1'olt. Más kérdés, hó
flyan egyeztethető össze mindez a. Zenei Hetek tekintélyével és a rvilág'hirű

karmester. megbecsülésével. Arról nem is szólv,a, ·hogy ilyen körülmények
között Fischer Annie . sem a tőle -meoszokots: etilusos előadásban szóLaliatta
meg Schumann a-mott zonaoraversenuét: es ez - saj7lOS - me,m volt egye_o
o:Zülá116 eset. Néhány h'angverseny egész váratlan csaLódássaL végződött fi
igazán maradandó, nagjJ élményt (Henryk Steryng, Yehudi Menuhin és Pablo
::aS</.ls jellépésemellett) Némeiti Gyula és Antal István hangversenye je~en

tett. (Antal Istvánnak meg kellett i.~mételnie a. nálunk nagyon ri1:kán. játszott
Bahms versenymű, a d-moll zongoraverseny záró tételét.)

.ll Budapesti Zenei Heteket egyébként 'feltétlenül .'ki kellene egészíteni,
az egész országra kiterjedő Művészeti Hetekké, Nem kellene egyebet tenniük
az illetékese/enek, mint Bécsben tesznek az V'nnepi Hetek előtt, amikor egyez
tetik a 'szinházaTe, operák és haruniersemjek: mÚsorát. Minderről persze ízlé
ses músorfüzetet )adnak a látogatók kezébe. A bécsi műsorban mindig <sze
-repet a vasárnapok egyházzenéje ss, (Náluk egyébként lényegesen' szűkösebb

a választék I) Ilyen összefogás talán nálunk sem lehetetlenség. Nem kellene
szégyenkeznünk amiatt sem, hogy a külföldi vendég egyszerre 1,á.laszthat
például KodállJ, Liszt, Beethoven és Mozart egy-egy miséje között. Gondo
sebb szervezéssel és előrelátással talán még egy-két "magyar vasárnap" is
m.egvalósitható lenne, ezeken 'csak hazai egyházzenei múveket 'mutatnának
be a. templomi kórusok és zenekarok. A műsorok előre való egyeztetése nem
lenne túl nagy fáradság.

(Verdi Requiemje a Kapisztrán K6rus és Zenekar e·.o
a d á s á b a n.) Tamás Alajos kiváló kórusa és zenekara Mm egyszer

szólaltatta ,meg magy sikerrel Verdi Requiemét. ~ajnos, :erről a músorszá
mukról elég ritkáníl'hattunk, .mert Inem "akadt oly,an vállalkozq, aki az elő

adást vállalni Imerte volna. Ezért ttem lehetiink elég hálásak \aZ újpesti
jóplébánia vezetőjének, s reméljük, példáját mások is követik.

Maga az előadás a szekott. megbízható volt, sok részletszépséggel, és
fléhány egészen magasrendű, művészi pillanattJzl. A kivál6 karmester érez-
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hetően elemében volt és kivált a 'monumentális :k6TUstételeioben remeioelt.
(Pedig .a .kórus elhelyezése a delek szerint nem a .legszerencsésebb volt!) Egy
egy ilyen eLőadás utá.n 'óhatatlanul arra. ,gondol a hallgató; nem lehetne-e
olyan meqoldást találni, hogy tudását a 'nagyközönség előtt is bemutassa •••
A zenekar is nagyszeroen működött, a négy szólista pedig sikerrei birkó
zott :meg jeladatával. (Rónay László)

FILMEK VILÁGÁBÖL. A Filmmúzeumban vetítették a F ü s t című olasz
filmet. noha nem rnuzeálís régiség.

Egy film címe nagyon gyakran bizonyos értelemben mankóként is szolgál:
rávilágít va darab lényegére vagy lényeges mozzanatára, esetleg mondaníva
Ióját is summázhatja. Semmiképpen sem lehet azonban félrevezető" mert így
hangulatilag rossz irányba tereli a nézőt. Vigyázni kell ezért a címek korrekt
fordítására. Az olasz film címe egy angol eredetű műszó: ,,8mog". Az angol
"smoke" (füst) és "fog" (köd) szavakból alkotott nemzetközi szakkifejezés ez.
az Iparvidékek mérgező kígőzölgését jelenti, azaz - a ködöt s a füstöt egy
szerre. Füstnek tehát semmiképpen sem fordítható, legfeljebb oldott formá
ban "füstös körív-nek, ha már nem akartak az eredetinél maradni. Nem szőr

szálhasogatás ez, hiszen könnyen belátható, hogy a füst és a nyúlós, füstös
köd merőben más hangulatot ébreszt.

Francesco Rosi hallatlanul érdekes kompozíciót alkalmaz. Egyetlen el
vont alapállásból reális történetet bontakoztat ki, hogy azután ismét absztrakt
értelmű, szimbolista képpel zárja le a darabot. Ilyetén míntegy idézőjelek
közé teszi a cselekményt, hangsúlyozza a látottak többértelműségét, ambíva
Iencíát .adva külső és belső síkon futtatja a történetet. Bepil1antást nyújt

. egy számunkra idegen életformába. miközben feltárja a szeraplők lelkét s ez
a belső panoráma talán még érdekesebb, elgondolkozzatóbb, mint a külső.

Púr "lyukas óra"; nem egészen két nap története ez a film. Egy OI3SZ
ügyvéd útban Rómából Mexíkóba, csatlakozó gépre vár Los Angeles repülő

terén. Mivel gép csak másnap indul, kilépési engedélyt kér, hogy megtekintse
a várost. Az engedélyt megkapja, ám íratait - nehogy tllegálísan ottfeled
kezzék az Egyesült Államokban - visszatartják. Mivel ilyetén személy
azonosságát semmiképpen sem tudná igazolni, elindul, hogy "megkeresse
egyéniségét". Ime, az alapállás szimbóluma... A városnézés során először

Hollywoodba vetődik. Döbbenetes kép fogadja. A gyönyörű pálmasorokkal
szegélyezett széles utakon gigászi a forgalom - az úttesten. Autó autót ér.
a kocsisor szinte összefüggő, tömör oszlopót alkot. ám a [árdákon egyetlen
lelket sem látni. Mintha emberek nem is laknának ebben a város-Ievíathán
ban, .csupán önálló életet élő, alkotójuktól függetlenné vált gépek. A sivár
ság legteteje eZ.-idegenül rója az utcát, nyomasztó magánya szinte percről
percre nő, törpesege ólomsúlyként nehezedik rá, valósággal odapréseli a nap
sütötte .járdára. Mekkora az öröme, amikor végre emberekre talál' s még
hozzá honfitársakra.

Ez a találkozás döntő jelentőségű. hiszen ilymódon nem a "benszülöt
tek" körébe kerül, hanem egy kolonía tagjai közé, a bevándoroltak életébe
csöppen bele, azokéba. akinek "személyazonossága" szintén ott maradt va
lahol az óceánon túl, akiket ,,irataik" láthatatlan szálakkal még most is az
óhazához kötnek s akik ilyetén szintúgy elkallódott egyéniségüket vagy annak
valamiféle pótlékát keresik. A sem ide, sem oda nem tartozó középlények
szomorú társadalma ez, akiket ugyan örök hiányérzettel gyötör az újvilági
életforma szikkadt gépíessége, könyörtelen hajszája, lelki és szellemi níhüíe,
ám ugyanakkor már aranyláncokkal béklyóz le az amerikai életstandard, aki
ket úgy elpuhított a kényelem, hogy már képtelenek volnának az otthoni
szerényebb körülményekkel beérni. Az óhaza valami romantikus nosztal
gia mélyébe fulladt, valami belső szírupba, amit a sértődöttség, az otthoni
sikertelenség epéje keserít. Álomvilág ez, bármily reálísak is a megjelenési
formái.

Nos, ezek az emberek sokat várnak a jövevénytől, majdnem a mindent.
De annyit mindenesetre, hogy igazukat lássák bizonyítva általa - kiki a
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maga igazát. A mindenhez értő, ügyes fiatalember elsősorban azt a hitet,
hogy odahaza sohasem verekedhette volna fel magát erre az életnívóra, má
sodsorban azt, hogy ez a nívó létezik - hiszen a jövevény, aki otthon te
kintélyes ügyvéd, csodálja a talpraesettségét, irigyli sikereit. A szalontulaj
donosnő éppen az ellenkezőjét: ő intellektuális típus, odahaza rengeteget ta
nult, volt bölcsész és medika is, ő a testiségen felüli, filtrált szerelmet vár
ja, azt, hogy lelki támasza legyen, akihez indaként tapadhat, aki majd ki
:'ántja ebből a talajtalanságból. akivel érdemes hazatérni. Kézről-kézre adják
hát'- körülrajongják, mintha a megváltójukat látnák benne.

És az ügyvéd? Mindebből úgyszólván vemmit sem vesz észre, vakon és
értetlenül sodródik új ismerősei között. A paradoxon ő, aki kongó üressé
gével leginkább beleillene ebbe az életformába, akinek az egyéniség terén
nincs mít keresnie, sem megtalálnia. akibe csak a vágyak és képzelgések
vetítenek színt és tartalmat. A sorozatos csalódások kútfeje Ő. Mert értetlen
sége nem a helyismeret hiányából fakad, hanem abból, hogy képtelen igazi
emberi kapcsolatokat teremteni, mások vágyaira rezonálni. A jóság és a sze
retet hiányzik belőle. Látszólagos őszintesége nem egyéb ostoba kérkedés
nél, becsületessége, törvénytisztelete pedig rideg gőggel egyenlő, mely még
kegyes hazugságot, szánakozó kis csalást sem enged meg. A fiatalember első

csalódottságában meglopja. de még hisz benne bálr mostmár reciprok
értelemben - hiszi, hogy az otthoni előkelőség nagylelkű lesz amolyan "no
bilitas" alapon s hozzásegíti az induláshoz. Csalódása így tökéletessé
válik, mert általa egyúttal az otthoniakból is kiábrándul.

Még fájdalmasabb azonban a nő csalódása, aki előkelő társaságba viszi,
hogy ezáltal önnön értékét emelje: lám, mindezt otthagyná s milyen értéke
ket áldozna fel érette, a hazatérésért. Ám ez a szerencsétlen filiszter sza
kasztottan úgy viselkedik, mínt odahaza, a társasaget csak ugródeszkának te
kinti, hogy protekciót szerezzen egy jelentéktelen dolog, egy repülőjegy érvé
nyesítesének érdekében ...

Az ügyvéd jellemének nem volna teljes az evoluciója, ha a sorstól nem
kapna ajándékba. még pár órai haladékot, hogy azt is elpackázza. Ez készíti
elő a végjelenet megrázó erejű szimbolikáját... A gazdagok egy műanyag

falú villába viszik az ügyvédet. Hívják fel, a tetőre, hiszen rendkívülien
tiszta az idő, a smog eltakarodott a város fölül, kilátni az óceánra. De az ügy
véd ott marad a középső emeleten, középszerű problémáit rágva, elmulasztja
a tisztánlátás utolsó lehetőséget is. Egyedül marad hát, a műanyag-falak fel
isszák a hangját, beleolvad a semmibe, a nihilbe, ahová való.

Elgondolkoztató film. Mint már mondottuk: a történet kettős síkon fut,
bár realista módon pereg. Szimbólikája nem erőltetett, nem bomlaszt, a ren
dező mindent pontosan előkészített. A végjelenetet is, a nő üvegfalu vil
lájában, ahonnan bármilyen időben messzire lehet látni. Művészí mon
tázs ez, nem öncélú technikai bravúr, a töt.orétűség motiválódik általa,

Rosi elsősorban az amerikeí életformáról kíván bírálatot mondaní, ám
ugyanakkor az otthoniakat sem kíméli, és egyszersmind rámutat a hazát
és szívet cserélő kivándoroltak talajtalanságára is. Mindez azonban agita
tív, papíresízű propagandaszólam maradna, ha nem fűtené át a film min
den kockáját a mélységes humánum. Ez teszi maradandó értékűvé az alko
tást. Említésre méltó színvonalú még a fotografálás - megkapó és jellemző

felvételeket látunk Los Angelesről s a környező külvárosokról -, vala
mint a színészek lenyügözően hiteles alakítása.

BÚCSÚ BOKA LÁSZLOTOL. Negyedéves egyetemista voltam, amikor
kiírta a modern magyar irodalom egyes kérdései című előadását. Első órá
jára zsúfolásig megtöltöttük a padsorokat. Kiváncsi izgalommal vértuk új
professzorunkat. Hajszál pontosan érkezett. Degeszre tömött aktatáskát ci
pelt. Lerakta az asztalra és minden előkészítés nélkül elkezdett beszélni.
Einsteinről beszélt, meg az exisztencializmusról, és a magyar irodalom tér
képének környékén egyre több jelzőlámpácska gyúlt ki szerte Európában.
Ezek fényében kezdtük meglátni és é:zékelni az összeffiggéseket és kapcso
lódásokat. Magunk sem vettük észre talán, miként jutottunk vissza Adyhoz
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és a Nyugathoz. hogyan került elő a hatalmas aktatáskából Babits, Koszto
lányi és Tóth Árpád verseinek első kiadása. Mert olyan volt. mint a hú vész,
lebilincselte, megbabonázta hallgatóit s közben megajándékozta őket a
szépség bűvöletével. Kicsit hasonlított Gombocz Zoltánhoz, akiről olyan
felejthetetlenül szép esszével búcsúzott az Apolló hasábjain, és akit ké
sőbb még egyszer megidézett a Zenekíséret című első regényében.

Nála írtuk első dolgozatainkat a modern magyar irodalomról. Sosem
tudtuk, komolyan veszi-e ezeket a gyarló kísérleteket. Csendesen, kicsit író
nikusan hallgatott, időnként szippantott egyet a cigarettájából. Aztán meg
szólalt és akkor láttuk, mennyire odaIigyelt, mennyire "vette" a problémá
kat. Szóp csendesen elkezdett beszélni s egyszeriben körülhatárolta a kort
és az írót, fej ből idézte a verseket, érvelt és vitatkozott és közben ráveze
tett a helyes útra, a megoldás egyetlen útjára. Mindent tudott, minderhez
értett. Velünk, latinosokkal Horatiusról értekezett, a francia szakosokkal
Baudelaire verseiről vitázott. Nem véletlen, hogy tanulmánykötetoibon,
vázlataiban szinte az egész világirodalom fölött szemlét tartott. Nem mer í

tett ki miriden kérdést. Inkább csak játszott a problémákkal, s mint valami
bűvész, kífogyhatatlnnul eregette ötleteinek rakétatt. De egy-egy vázlatúból
míndíg többet merf thet az érdeklődö, mint némely testes monográfiák lap
jairól. Mert nála az imponáló tudás mögött mindig ott lüktetett az élet a
maga teljességében és szcpsógóben.

Mindennel tisztában. volt, csak - önmagát nem ismerte. Nyelvésznek.
rendkívüli tehetségű filológusnak indult, majd hosszú ideig az Apolló vezető

köttője volt. (Ei.ben a folyóiratban olvastam valahol egy szerkesztői üzenetet,
amely a fiatal Bóka verseinek gazdag világát Adyé mellett emlegette. Nyil
ván túlzás, de jellemző.) Később az irodalomtörténet vonzásába került. Egé
szen fiatalon jelentős könyvvel gazdagította a Vajda János irodalmat, ki
adásokat készített elő s mindegyik bevezetőjében tudott újat és jelentőset

mondani. Aztán regények is elősorjáztak a tolla alól. Mrndegyiket elisrne
rően fogadta a krítika, de ő érezte, hogy őszinteség helyett a kötelező tiszte
let és udvariasság szavát hallja. Néha elvesztette biztonságát, nem hitt ön
magában:

Nem tudtam egy esőt sem írni,
nem tudtam elúzni magányom.
Annyit sem ér versem, mint tánc után
a rét füvén egy könnyű lábnyom.

Talán· éppen ez a töredékesség-érzés hozta közel Arany Jánoshoz, akiről
gyönyörű tanulmányt írt. S ez magyarázza azt a rajongó tiszteletet, amely
lyel Adyt, Ady költészetét és biztonságát övezte. Bókának köszönhetjük, hogy
Ady pályakezdése immár tisztán áll előttünk. Az Adyról készülő életrajz
ból csak egy kötet került kiadásra. Bóka' nem is nagyon készült a többire,
érezte, hogy másra sietteti az idő. Útmutatásait azonban megtalálhatják műve

folytatói a litografált egyetemi jegyzetekben és azokon az elszórt kis cetli
ken, melyeken szcmináriumain jegyezgettünk.

Igen, azok a szemináriumok... Mindig a szebájába mentünk Évről

évre ugyanazok. A falakon pedig szapárodtak a képek. A modern irodalom
abban a szobában került személyes közelségünkbe. ott szerettük meg Gorkij
bölcs mosolyát, Böll arisztokratikus arcát és Hemingway huncut pillantását.
Nála láttam talán először Juhász Ferenc és Nagy László arcmáást. Szebben,
értőbben és elismerőbben senki sem méltatta Pilinszky János és Nemes Nagy
Agnes költészetét. Ott, abban a szobában növekedtek legkedvesebb tanít
ványai: egyik a Rádió munkatársa, hangját, szép riportjait ezrek és ezrek
hallgatják; másiknak cikkét olvastam a Kritikában, a harmadiknak kritikáját
a Jelenkorban és soroIhanám hosszan tovább. Egyéniségek. ígéretek lettek a
tanítványokból, de míndegyíkük őrzi és őrizni fogja a mester egy-egy voná
sát. Mert míndnyájan megtanultuk tőle, hogy az irodalom, humanizmus és
hazaszeretetet egy tőről fakadnak. Ahogy ő mondja az Évszakokban:
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nekem a nyár Arany nyara
a tavasz Petőfi szava
őszöm méLázó Berzsenyi
a telem Ady versei
ha Afriká.l1ttk tele más
olyan mint egy műfordítás

a lomook kozt. Zrínyi susog
nyers versben choriambusok

A Zenekíséret főhőse nem is egy helyen a szívére panaszkedile. Bóka
Lászlót is a szíve vitte el. Tavaly dőlt ágynak. Sokáig lebegett élet és halál
között, Akkor visszaperelte még az élet. Bóka visszatért az egyetemre. Új
tanítványok sereglettek köré, egyre többen hallgatták halkuló, elfúló S7a
vát. Pergamenre sápadt, lefogyott, csak a szeme maradt a régi. f::s mindenki,
aki csak ismerte, valami nagy-nagy szcretetc:. érzett benne. Hara; nélkül 
ez volt utolsó vereseskötetének címe és ő is úgy ment el. hogy nem hagyott
maga után haragost. Milven tragikus, hogy már nem órhetto mcrr ennek az
utolsó kötetnek sikerét. Mcrt ezzel a gyűjteménnyel felelt <"lete legnagyobb
kétségérc. sikerült kiteljesítenie saját művészetét. Talán ebben a kötetben
i udta legszebben kifejezni a költészet és emberség totalitásának igényét.

A rádió tárcsá.iát forgatom
és hanghullámról ha1tghullámra értem
az idegen szót vén magyar vagyoh
de úgy látszik az egész földön éltem

(Allomásról állomásra)
A teljesség igénye volt Bóka egész életművének hitvallása. Ady után

nem feledkezett meg Prohászkáról sem. Örzöm egy levelét, melvben Sík
Sándor és Harsányi Lajos költészetének jelentőségére figyelmeztet. De ugvan
ennek a teljességnek egy másik vetillete jelentkezik az Alázatosan jelentem
című regényében s ha el is csuklik néhol a szépíró hangja, mindig kárpótol
leírásainak irónikus teljességével.

Elnézem utolsó kötetét. A róla készült fényképet. Ilyen volt? Vagy nem?
Másra emlékszem már. Sápadt, fájdalmaktól barázdált arcra és nem erre a
fiatalra. De Bóka Lászlónak másik arcát is őrizzük, mi tanítványai. Önma
gunkban őrizzük ezt az arcmást és egy-egy találó kifejezés, sikerült jelző

után hirtelen megjelenik újra. Mosolyog ez az arc, kicsit gunyorosan, de
megrendítő, őszinte emberséggel, mint mikor leírta legszebb önvallomását:

Most már késő, túl korá"" elbuktam
abban a tényben, hogy ember is voltam,
elölról életem nem keztihetem,
öreg vagyok, beteg és mezt.:!len.

De valamit még, valami kevés
művet igért avégsó szenvedés,
igazról érlelvénmég igazibbra,
ahogy szívem megkövül, mint a szikla. (Számvetés)

(Rónay László)
JEGYZETLAPOK. (San Pietro in Víncoli.) Itt van Michelangelo Mózesa;

és rnínthaelrejtőzött volna előlünk. Sehova nem találtunk oda ilyen nehezen.
Először a Via Cavourt nem találtuk: ott volt az orrunk előtt, a követ

kező utca. Aztán a föl'jámtot kerestük; e,gy szerelő lépett ki egy~apun,

nyakig olajosan, és rámutatott előttünk a lépcsőre. A templom előtt körtét
árultak, s odébb, a templom lépcsőjén levelezőlapokat. Ahogy fölmentünk
a lépcsőn, egy madár árnyéka suhant el előttünk.

A Mózesban az a csodálatos, hogy ott nő meg az ember szeme előtt.

Először azzal lep meg, hogy kisebbnek tetszik, mint vártuk. AUg emelkedik
fölénk; és egészen olyan, rnínt a képeken. A Gioconda más, '2,rról sem
milyen kép nem adhat fogalmat; de a Mózes éppen olyan. Az első pillanat
ban.
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Csak az a különös, hogy nem bírsz hátat fordítani neki. Valamí oda
ezögez, s nézr;ed kell ezt a hideg márványt. Az ereje, az szögez oda. Az az
Iszonyatos ero a nyugalomban. S elkezd nőni előtted; vagy te zsugorodsz
t;~mmivé előtte. Mögötted, valahol a homályba vesző templomhajóban, a
aívatagok, és a népek tengere, ami fölött fölséges szeme eínéz,

Később két túrista jött. Az egyik átugrott a kötélen, fölugrott a talap
zatra, arasszal megmérte az óríás arcát, szarvától az orra hegyéig, s orra
hegyétől a szakállán odáig, ahol az állát sejtette, a tehetetlen harag már
'ványkfgyói alatt.

(Harangok.) Valaki azt írta borús vezércikkben, Rómában nem hallani
többé harangszót; csak az autók őrült lármája zúg, s veszett tülke harsog'
a Tiberis partján egymásnak rohanó kocsikból tajtékzó olaszok ugranak kl
és átkozzák egymást; a gyalogos jobb, ha előbb végrendeletet készít s le
mond életéről.

Ezzel szemben: egy hét alatt egyetlen karambolt sem láttam; a Tiberis
partján nem rohanhatnak egymásnak a kocsik, mert egydrányú a forga
lom; a járművek valóban elképesztő sebességgel közlekednek. ha nincs
"dugó" valahol, de a gyalogos tökéletes, bíztensággal közlekedhet: egyetlen
-egyszer sem láttam, hogy valaki belehajtott volna a "zEfurá:ba", s ne tisz
telte volna a gyalogos előjogát. Ami a tülkölés t illeti: dugóba swrult autók,
ha túl sokáig kell várni, s már nagyon úriják a várakozást, valóban tülköl
nek néha. És vasárnap delente is tülkölnek. a Szent Péter téren, mikor a
pápa megjelenik a Vatikán ablakában, hogy elimádkozza Rómával' és a tér
népével az Úrangyalát. Ahány autó, autóbusz van a téren, mindnek meg
szólal a tülke: így köszöntik a pápát. így is búcsúznak tőle. De egyébként
Rómában sem tülkölnek.

A harangole pedig. .. Almaimban néha most is hallani vélem, mint
nemrég, mikor ott laktam a közelében, a Sant'Andirea della Valle harang
szavát.

Ahány szem, annyit lát? Igen. S talán mindenkí azt látja meg, amit akar;
-és azt hallja meg, amit akar.

(Egyetemi évek.) Ha visszagondolok egyetemi éveírnre: ülök a könyvtár
ban, ülök az egyetemen és hallgatom Horváth Jánost, Gombóez Zoltánt, Eck
hardt Sándort; rnindezeken fölül pedig sétálunk N.-vel a Gellért hegyen. Ez a
négyesztendő egy beláthatatlan Gellért-hegy, soha véget nem érő sétautakkal.

S rnost kiderült, hogy nem egészen így volt. Rendezkedés "~özben ráakad
tam egy köteg régi levélre: apám levelei. Csak most Iátorn, meunyí t kellett hi
vatalokba, mlnisztériumokba, ügyvédekhez szaladgálnom egy tekervényes és
bonyadalrnas anyagi ügyben, melyben voltaképpen sosem ismertem ki maga
mat.És mennyí szemrehányás, szomorúan, szelíden, szigorúbban, hogy rnindezt
félvállról veszem, elhanyagolorn, immel-ámmal csinálom.

Nagyon immel-ámmal csinálhattarn: teljesen elfelejtettem. Nevekre buk
kanok: egy ókori tekercsen sem lehetnének idegenebbek, pedig nyilván jártam
-ezeknél az embereknél, ezekiben az ügyvédi irodákban. S minden kiment a fe-
jemből. .

Ilyesmik viszont élesen megmaradtak:
Valamelyik tavaszon Ni-vel a Kelen'hegyi úton, a Búsuló Juhász alatt; este

van, csupa fény alattunk a város. Baróti Szabóról, Versegiről beszélek, fékez
hetetlen lelkesedéssel, s arról, mí lehetett az, amikor a magyar vers megta
lálta az antik mértékct: mi lehetett ez az izomfeszítő, tüdőtágító. tavaszi bol
dogság.

Kis szél fúj, és érzem a tüdőrn tágulását, az antik ritmikát, a ruganyossá
gukat megtalált magyar szavakat; olyan ez, mint a jrészegség.

Minden elmerült, megsemmisült, szétfoszlott, amiért irodákban ülnörn és
mínísztéríumokban előszobáznornkellett, s néha, s néha csak kellett vol1UL.

De ez megmaradt, az ilyesmik megmaradtak: a Kelenhegyi út, a tavaszi
este, Baróti Szabó Dávid és Versegí. A kolonc leesik, a pelyva szétszóródík.
Csak az igazi dolgok maradnak meg. (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla

Fóv. Nyomdaip. V. 5. 17225·64. - F. v.: Pege János.


