
NAPLÓ
A DIALÓGUS ÚTJÁN. Minden újabb esztendő kezdetén az emberek csupa

szépet és jót mondanak egymásnak. Társadalmi szokás ez, de a hagyományos
szólamok mögött mégis valami nagyon lényeges felismerés húzódik meg: an
nak szüksége, hogy akik sorsközösségben együtt menetelnek, mindenkor j~

akarattal és testvéri érzülettel viseltessenek egymás iránt. Régi igazság ez, de
belátása soha nem volt Indokoltabb. megszívlelése soha nem volt sürgetőbb,

mint ebben a mai egységesülő világban. Hiszen egyre szembetűnőbben tar
tunk ott, hogy ami problémája az egyik népnek, problémája a másiknak is.
ami gondja és öröme az egyik embernek, többnyire gondja és öröme a má
siknak is.

Utóbbi különösképpen áll reánk, akik a magyar hazában, annak szocí
alista rendszerében élünk. Mert ha a már szinte magától értetődő létbizton
-ság tudatában léptünk is át ebbe az új esztendőbe, ahhoz, hogy anyagi és kul
turális igényeink kielégítésében elérjük vagy megközelítsük vágyainkat, ko
moly tettekre _kell váltani azt a jóakaratot és testvéri érzületet, amelyet bol
dogság-kívánásunkban egymás irányában hangoztatunk. Alapvető követelmé
nye ez nálunk a társadalmi erkölcsnek is, amely minden világnézeti háttértól
függetlenül írja elő, hogy tehetségünkhöz mérten vegyük ki részünket a ked
vezőbb életkörülmények alakításából és az ehhez megkívánt együttes erőfeszí

tésekből. Enélkül ugyan mit is érne a jóakaratnak és a testvéri érzületnek
pusztán szavakban való kifejezése egy olyan társadalomban, amely lényegé
ben egyetlen termelő közösség ?

Ami azonban minket, keresztény hívőket illet, nekünk még a természetes
erkölcs parancsa mellett vallási kötelességünk is, hogy becsületesen és lelki
ismeretesen végezzük teendőinket. Abban a szellemben, amelyben Szent Pál
apostol hagyta meg a galatáknak: »Hordozzátok egymás terhét, így fogjátok
teljesíteni Krisztus törvényét.« S ennek a törvénynek teljesítése nemcsak azért
fontos számunkra, rnert polgártársainkkal együtt mi is jól és egyre jobban
akarunk élni, hanem mert ha nem nyúlunk hozzá teljes emberi aktivitással
az evilági feladatokhoz, akkor magunk kárhoztatjuk meddősegre hitünk ér
tékeit.

Tudjuk, még ma sem ritka az a vád, hogy a rnélyen hívő keresztények
csak a másvilágra gondolnak s a tökéletességet az evilágtól való elszakadás
ban keresik. Bízvást felelhetnők rá, hogy a keresztény régmúlt is kevéssé,
illetve csak nagyon keveseknél bizonyítja az ilyesféle s akkor is inkább el
méleti, mínt gyakorlati beállítottságot, azt tagadni azonban aligha juthat
eszünkbe, hogy a legutóbbi időkig is volt a keresztények s főleg hangadó
teológusaink világszemléletében valami kétágúság, amely sem helyesnek, sem
szerenesésnek nem mondható, Annál nyomósabb feladatnak kell most tekin
tenünk, hogy erőnktől telően elősegítsük annak a meglátásnak mind általá
nosabb érvényesülését. amelyet a második vatikáni zsinat többségi szárnya li
magáévá tett: hogy ez a világ. amelyben élünk és munkálkodunk, szintén
részét teszi "Isten dolgainak..., és hogy a tisztán profán tevékenységek is a
teremtés befejezéséhez járulnak hozzá.

»Az egyház és a világ párbeszéde nem szembesítés a mi emberi életünk:
tulajdonképpeni keresztény oldala és a neru-keresztény oldala között - jelen
tette ki római sajtókonferenciáján Schillebeeckx professzor, a neves holland
teológus -, hanem dialógus két egymást kiegészítő kifejezódés között. A
múltban dívott helytelen dualista felfogás hozta magával, hogy az egész földi

.élet és az emberi felelősség az emberiség Iöldi életéért mintegy a keresztény
ség szélére csúszott. Nem ismerték föl akkor a világ építésének és a haladás
előbbrevitelének tulajdonképpeni keresztény értékét. A katolicizmusnak im
már el kell ismernie, hogy a talaj, amelyen az egyház munkál, ez a föld nera
szakrális ugyan, de szent, és tiszteletben kell tartaní ennek a világnak, vala
mint építési törvényeinek autonómiáját. éspedig azért, mert tisztelnünk kell u
ember- etikai értékeit. A dolgozó és alkotó ember. ha nem is tudja vagy nem
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akarja tudni, Isten országának építésében vesz részt, amikor építi, javítja,
nemesíti és szépítt az emberi közösséget...

A mí folyóiratunknak már évek óta egyik legfőbb törekvése s mégín
k~bb lesz a jövőben, hogy ezt az egészséges dialógust ismertesse, folytassa és
feJlessze. Ugyanakkor igazolni is kívánja minden közleményével, hogy annak
a transzcendenciának, amelyet mi hirdetünk az emberi lét végső kérdéseinek
megoldása felől, senki sem tulajdoníthat olyan értelmet, mintha mi bármi
vonatkozásban gyöngíteni akarnók az ember teljes felelősségét egy olyan hu
manizmus kibontakoztatásáért, amely az emberiséget, annak békéjét, társadal
mi és kulturális haladását s nem utolsó sorban az egyének boldogságát hiva
tott szolgální. (Mihelics Vid)

A "SPIRITUS" MIVOLTA NEWTON SZEMLÉLETÉBEN. Ismeretes
Newton mélyen vallásos lelkűlete, amely munkáiban is megnyílvánul. New
ton születésének 300. évfordulója alkalmából megjelent könyvében Vavilov
is részletesen foglalkozik ezzel. Newton nem hitte, hogy a mechanika törvé
nyei és a gravitáció önmagában elegendők a naprendszer mozgásának meg
magyarázására. Szerinte szükség van Istenre, hogy a bolygók és üstökösök
egymásra való hatásából származó zavarokat kiküszöbölje. "A Nap, bolygok és
üstökösök nagyszerű rendszere csak egy értelmes és hatalmas lény rendelke
zése és uralma alatt maradhat fenn - írta a Principia III. könyvének végén.
- Ez a lény kormányoz minden dolgot, nem mint a világ lelke, de mint min
deneknek ura ... Mindenütt jelen van nem pusztán virtuálisan, hanem szub
sztanciája szerint is. Benne van és benne mozog minden dolog, mégis sem
mit sem zavarják egymást: Isten nem szenved semmit a dolgok mozgásától,
tlIstan míndenütt jelenvalósága sem akadályozza a testek mozgását."

Ezzel kapcsolatban Vavilov megjegyzi: "Bármily csodálatosan hangzik is
ez a klasszikus fizika megalapítójának szájából, ő minden jel szerínt komolyan
feltételezte, hogy az üres térséget Isten tölti be, nem tanúsítva ellenállást a
mozgással szemben, szabályozva az egyetemes mehézkedést,"

Az utóbbival kapcsolatban érdekes, amit Newton 1693-ban Bentley-hez írt,
amit Vavilov szintén idéz könyvében: "Az a feltevés, hogy a nehézkedés az
anyag lényeges, elválaszthatatlan és veleszületett tulajdonsága, s így a test
az üres térben bármely távolságból, valamiféle a hatást és erőt átadó ható
erő nélkül is, hatást gyakorolhat más testre - ez a feltevés nézetem szerint
éppoly képtelen, mlnt felfoghatatlan míndenkí számára, aki kellően ért a filo
zófiai kérdésekben való tájékozódáshoz. A .nehézkedést olyan hatóerőnek kell
kíváltanía, amely meghatározott törvényszerűség alapján szüntelen működés

ben van. Annak eldöntését azonban, vajon ez a hatóerő anyagi vagy pedig
nem anyagi természetű, olvasóimra bízom."

Hogy Newton mít értett a "nem anyagi természetű dolgon", azt más ol
dalról világítja meg a kortárs Gregory egy feljegyzése, amit 1937-ben tettek
közzé. "Sir Isaac Newton velem volt - írja Gregorv 1705. december 21-én 
és elmondta, hogy hét oldal pótlást készített elő a fényről és a színekről szóló
könyvének új latin kiadásához... Kételyei voltak aziránt, hogy megfogalmaz
hatja-e az utolsó kérdést a következő módon: Mivel van megtöltve a testek
által szabadon hagyott térség? A teljes igazság az, hogy ő hisz a szó SZOFOIS
értelmében míndenütt jelenlevő Istenségben. Éppen úgy, ahogy mi érezzük a
tárgyakat, amint azok képzete az agyba jut, úgy az Istennek is éreznie keH
minden dolgot, amennyiben mindig mellettük van. Feltételezi, hogy Isten jelen
van minden a testek által szabadon hagyott térségben, mind pedig ott, ahol
a testek vannak jelen. De azt tartva, hogy az ilyen formula túlságosan durva,
a következőkép gondolja megírni: ,Milyen okot tulajdonítottak az ókoriak a
nehézkedésnek?' Azt gondolja, hogy az ókoriak az istent tartották az oknak,
nem pedig valamiféle testet, mível minden test már önmagában is nehéz."

Ezekhez a gondolatokhoz tartozik az is, amivel a Principia második kiadá
sának .•Altalános tanulságok" című zárófejezete végződik: ,.Hozzá kell még kap
csolnunk valamit arról a nagyon finom szellemről (Spiritus), ami átjár mín
den durva testet és azokban rejtőzik. Ennek erejével és hatására vonzzák
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e2lelk egymást .kis távolságból, folytonos érintke2lésnél pedig össZJetapadllak.
Az elektromos testek is ennek erejével gyakorolnak egymásra ihatást nagyobb
távolságra, hol taszítva, hol vonzva egymást... Ezeket a dolgokat néhány
szóval nem lehet megmagyarámi, s most nincsenek kéznél elegendő számban
kísérletek, hogy ezek által meghatározhatnánk és demonstrálhatnánk ennek
a szellemnek ható-törvényeit olyan pontossággal, mint az szükséges volna."

Hogy mit értett Newton az idézetben szereplő "Spiritus"-on, azt azóta több
féleképpen magyarázták. Koyré, a tudományok történetével sokat foglalkozó
nagyhírű tudós, From the Closed World to the Infini.te Universe címú mun
kájában például így vélekedett: "Gyakorlatilag biztos... hogy a :nehé2Jkedés
nek igazi és végső oka a Spiritus Dei, Isten szelleme." Marie Boos Hall és A.
Rupert Hall viszont az lsis című amerikai tudománytörténeti folyóiratban (az
1959. decemberi számban) más eredményre jutottak. Tanulmányozták az ,,Alta
lános tanulságok" egy régebbi, nem végleges tervezetét és ebben a következő

monclatokat találták:
"Kis testecskék, amelyelk érintkeznek, vagy kis távolságra vannak egymás

tól, kölcsönösen vonzzák egymást. Kisérletek.
Ez a vonzás elektromos természetű.

A részecskéknek vonzása kis távolságra jóval erősebb és elég a testek
kohéziójához.

Az elektromos szellem (spiritus) igen finom közeg, a szilárd testeket !körly
nyen átjárja.
~ az elektromos szellem igen aktív közeg, és fényt bocsát kt.
Hivatkomak az említett szerzők arra is, hogy Andrew Motte alatinnyelVŰ'

Principia-nak angol fordításában Az ,,Altalános tanulságok" utolsó mondatát
a következőképpen tolmácsolja: "Ezeket a dolgokat néhány szöval nem lehet
megmagyarázni, s most nincsenek kéznél elegendő számban kísérletek, hogy
ezek által pontosan' meghatározhatnánk és demonstrá1hatnánk azokat a tör
vén)-eket, amelyek által ez az elektromos és rugalmas szellem működík,"

Motte-nak ez a fordítása még Newton életében készült, így eléggé 'kőzel
fekvő a gondolat, hogy az utolsó néhány szö - elektromos és rugalmas 
NewtO'1l tudtával és beleegyezésével került a szövegbe, Már pedig Newton
nyilván nem azonosította az elektromosságot Istennel. Ez a szövegezés. tehát
azoknak nézetét támogatja, akik a Newton-féle spinitusban a meohaníkaí étert
látják. (Holenda Barnabás)

AZ OLVASÓ NAPLÓJA. A középkorí történetírásnak ikét jellegzetes for-
mája, műfaja volt: a kötöttebb, évről évre haladó, az események közt benső.

oksági és folytonossági összefüggést Illem kereső krónika, meg a szabadabb,
irodalmibb szerkezetű, olykor jellemzeteS6égre törekvő, az író, illetve szer
kesztő "egyéni" véleményét is szóhoz engedő gesta; amaz a világ eseményei
nek regisztrálása, emez egy-egy nemzet történetének elbeszélése; amaz inkább
kolostori, emez inkább udvari; amaz inkább "latin" (azaz francia és olasz),
emez inkább "germán" (északi, német) területen otthonos. "A históriás (azaz
a gesta-) forma hazája - írta Hóman Bálint ("A magyar történetírás első

. kocszaka" című, 1923-b61 -való tanulmányában, első fejezetként ismertetve ,,8

történetírás formáit a középkorban") - Nyugat- és Dél-Europa, ahol a római
földön megtelepedett, latinnal vegyült germánok - gótok, frankok. angolok
és longobardok - !közvetlenül meríthettek az ókori Róma szellemi kincseshá
zából . " Németországban a történetírásnak ez a klasszikus alapokon nyugvó
fomlája nem honosodott meg, a németországi latin történetírás p.1T excellence
króndJtás történetírás maradt."

A króníka, természetesen, hitelesebb, de színtelenebb. "A gesta (historia)
- ugyancsak az imént idézett tanulmány szavai szeránt - objektivitás és tár
gyi megbízhatóság tekdntetében - az író egyéni ,kvalitásaitól meghatározott
mértékben - mögötte marad a króníkának és évkönyveknek. de a középkorí
életnek és felfogásnaik sokkal igazabb tükre, elevenebb szószólója, Művészi.

tekintetben az ókori hístoríográfíai hagyományok fenntartója, bár a lelasszí-



kus történetírás renekeiveI sem külső forma, sam ,kritika. sem a történeti
felfogás fejlettsége tekintetében nem versenye2lhet."

A Képes Krónika,· címével ellentétben, nem krónika, hanem gesta, mint
ahogy azok voltak elődei is, ameIveket folytat, illetve másol: alil;!'hanem egyik
ilyen - III. András kori - ",'Mie cserélte a oesta nevet a krnnika ('fmre. A
szövegben a:ka(tnak uPV'In jE'JlE"1!'7etf'Sen krónikás ~7Iet,pok. melvek olvh4 tűn

nek. mínt évkönvví főlieI!'Yzésf'Jlrnek a $rP!ltába való bedolgozásat: 'Oéld41l1 A2I
1J61 (>1'. 1201 !köm ne,gyvE'n el:'1fpnlió SZŰkS7..aVlí. ióform,sl1 csak ::I koron,s.,..ási
~ hal;'i}o7.ÁQ ::Id::ltoK-"t' ·k(;71ti t.xrt~" ..te. V::>I!'V k~óhh. f{-Aroly Róh°rt ::>latt a
Mm.. 'kirMvné hRlAlMól. l~l!'1-től 1327-ilt, Endre l:7.Ületffléig s II fehérvárí pcv
~147 leNréséirt terjedő idő htstőríá ía. MRl!'a az €tI!ész ;mti l'l7nnb:>n 1'1. ~?,ó v,,1Mi
értelmében vett aesta, rnelv ::17. ~PTnénW'k ouszta röl!'7.íté!le rhelvett ért~1<-el,

HA! esetleg torzít, is, a mindenkori me~bÍZJÓ, a ,..gazda" érdekeinek szolgá
latában.

íRV oPldául a IT. {M7a 'l<'rlli folvt.Rtó az MYkz. SzPTlt r ~s71ó 'h'lMlától irra
trönraléotéiz teriedó kÖ7E'1 fél s71>7Slilot eró1:eliesen átért{>1reli, pl~arn~7.t.<dva

KRlm"snt ffi Istvánt. II pártotva vpmk S7P.TT1,ben a rmertVPrkftott Álmos ,h~elC

áEfAihól való VRk Bélát M fiM. ("..P7~t. Testi ~i'e: míndezt, I~TI>n ~~t.R-írÓ.

tP'h'it író. ·hpi>Y>,i<:ít"'tlan f1'tSi ~711r'x?,,,lr:lr:pl j,::: ('\ ieJl"'"17és és a ~tJÍl:!;ri$; srlnp.,.és
~71kÖ7.eivel. K1ilmiin - Geréb 1,,s<:71ó fordítását f~hem - "te:;tAl'ka~1'li n~Te

hitvány volt. de ravssz és tanl.lé1<-nnv. borzss. S7órÖS. vakst, plí't1n~. sánta volt
éc; ,:;~lvoítpt,t"; ~lITltiból nem llNkk::l1 töhh lf'het il!''''?: a plJ'OOlS"á<m,sI: a Kh>~,

Krónika íllusztrátora. aki bívonvos ~oh!"ok'ban érliekesPll ,)Corrie:'ilia. bízonyos
dollJ'okrban rkiel1~7.fti a S7nVAl!'et. tf'lh:'it nem tmsztán ~k 11lUl'l'1fr,sl. íh"l1"'"1 
nvilván más forr1isok. m:>s ·hal!'Vom:'invok alantán - marta is tört~"otpt írJ- .~é

peivel (mint Dercsén11i no'Zsó tR'n111m4nvában fiRVelm~np.t ;r:;». p"",.,sltRl,sn n~m
ábr:'i7.ol Ilven Vi<:l'l7,at<>:o7.ftó S7nrnvptel'!"et: a tudós. ..könvves" rkiirálv h:'itl'i.nRk
"woia", hatlottsáza jót IM:07Ík. arr-a azonban C!'önnpt S~ 'J;!;onosz. é!:; n~ is
alattomos: smk;!iJhl. Sf'I'l'1 IldiJXnhözik a kOrtárllRI1{rPtÓl. J'l,1<-ik..t a rnilliRt,í r-,srlcon

látni. Kálmán fiáról. Istvánról is mf'llh'(Huk. hOl1v ..lel,t,.~ek inoulAt~,s~:'ih:1l1

sok rosszat cselekedett. amít nMTI kellett volna". s addi,p; elsorolt )cm'l"~J'lit

és .e:o.noszs:'illait :még jól m~(! is toldia 1'17. fró e~y csönpet 5""11 vonzó ht"lnl",il'lt
rommal. elmondva a királyról. hol!'V KJiszt.iT\:\ úrnőt mel!'Prs1'ptrette, lót.ráltV4t
rakatott az emberekre s líl1V gyuit"Ua llYlert őket. s naev éf;1ő ,gyertv:'iikat MÖ
pögtetett az emberek hátulrába: modernül szólva ezv pirom,s,niás S7Jldis~ ~ör

vonalai 'bontakoznak ld elóttfulk; tetézi mindezt rnagyar-ellenessége, kún-ba
rátsáaa.

NE'm így Vak Béla, a Kálmán által meavakíttatott Álmos ugyancsak Kál
mán által megvakíttetott fia. Ó ,,mind a szárnos rosszat elkerülte és alázatosan
jÓ<'Selekedetek ,gyakorlására adta magát; nem ~p.re'lte sP:rtftj:;ée:ét kariAnak ere
jében, emberben nem bizakodott, hanem rnsnedékét a Magasc;;'j,g-holibe vetette,
gyáll1lQla lőn az Úr, vezérelte őt töméntelen i'I'gl'llmával ... Kf>7ében :melterá
SQ9ött az ország, ellenségeit ~ar47.'ltra vetetre az Úr mai napi1!lan." Lehet~tlen
észre nem venni a buzgó stilizálást: a szerencsétlen vak uralkodó alakíának
a keresztény uralrkodó-eszményhez igazítását, a .,rex justus, pius et pacificus'·
- nálunk már Szent .I.stvánban megtestesült és me~aizolt - ideáliálhoz való
hozzáalakítását. Tudjuk - s maga a gestaíró is resz1etesen elbeszéli Vak Béla
uralma egyáltalán nem volt a békesség paradicsoma; ezek a vérfürdók, cson
kítások, agyveló~kiloccsantások azonban az író szemében ,mind jogosaknak
tún.nek föl, kirlvó jogtalanságnak viszont minden, amit "az igiazságtalanságtól
állandóan sós tenger módjára háborgó magyaJrok" - azaz Béla ellenfelei,
Borics párthivei - művelnek. A 'királynaik talán csak egy, végül, és szinte
futólag, és csupán enyhe rosszallással említett rhibája és vétke van: "Miután
az ország. megerősödött kezében, ugyancsak Iborivásnak adta magát", s ré-

• Képes Krónika. Magyar Helikon, 1964. Dercsényi Dezső: A Képes Krónika és konL;
CsaPQdiné Gárdonyi Klára: A Képes Krónika miniatúrái; a Krónika latin sz/llvege (sajtó
alá rendezte Mezey László); a Krónika magyar sz<lvege (fordftotta <kréb László); - az
els6 kötet II Klrónika ,teljes hasonmás kiadása.



szegségében udvaroncai akármit ikérhettek tőle, mindent megkaptalk; így adta
mámorában ellenségeik kezére ikét hívét, akiJk "jámbor emberek" voltak;
meg is ölték aztán ok nélkül óket.

De Vak Béla minden kiválósága semmi fiához, Gézához mérve; őt az író
a bibliJkus pátosz legzengőbb hangjaival köszönti, mintegy a stílus ünnepi ha
rangzúgásával, hősöket és szenteket illető harsonaszóval. "Respeit autern Do
minus Hungariam, et dedit propugnatorem gradíentem .in multitudine forti
tudinis suae .••" - azaz, Geréb László fordításában: "Az Úr letekintett Ma
gyarors~, és adott neki oltalmazót, 'aki járt erejének nagy voltában. Mert
az Úr a királyságot Béla fiának, Gézának adta... akinek megíogta kezét.
megerősítette, sok népet rendelt alája, és 'kardja előtt a királyok /hátát futa
modásra fordította,"

A középkori gestairó tehát már vérbeli író is, aki többnyilre li.saneri a stí
lus értékét és lehetőségeit - természetesen középkorí keretek közt; müve
Dem adathalmaz, mint a krónikák, hanern megszenkesztett irodalmi alkotás.
Hogy mennyire író - s ugyana-kkor mennyiIre "tudós", mert hiszen a kö
~orban a kettő nem választható el egymástól - azt legszemléletesebben ta
lán a magyar história úgynevezett "hún története" mutatja, Kézai Simon rnes
ter műve, és jórészt szerkesztménye. Ez a Képes Krónrkában is olvasható húJt
1örténet, mint a magyárok "első bejövetele", Kun László király klerikusának
jóvoltából kerűlt a magyar történet elejére; mai formájában mindenestül Kézai
alkotása. Megszerkesztése, éppen a 'kor sajátos "turaniZlll1usából" következö
leg, Kun László idején "aktuális" volt, (keletíesre változott még a divat, a
'Viselet is ezekben az években); az uralkodóház Attilától származásának régi
hagyománya akkor nyilván mínden eddiginél nagyobb erővel újulhatott föl.

Kézai mester ennek a régi, és most ismét igen eleven hagyománynak alap
ján és szellemében láthatott munkához, s mánt igazi tudós, "tudományosan",
lIŐt - kora méreteiben - "racionálisan", azaz kritikus szellemben, elutasítva
az afféle bizonytalan, báJr tetszetős rnendemondákat, amilyen például a Kon
rád császárt kürtjével agyonvágó Lé} vezéré, rnert hiszen - jegyzi meg - a
foglyokat hátrakötött kézzel szokták elővezetni. (Ebből, s általában ilyetén
megjegyzéseiből esetleg még arra is lehetne gondolni, hogy a ,.tudós" udvari
1Iörténetiró, meg a ,,népi" énekmondók közt valamiféle antagonizmus, ellentét,
ellenségeskedés, vita lehetett: Lél mondáját ezek az énekrnondók adhatták
elő a Kézaí által kárhoztatott formában; s ezzel - általában az énekmon
.ók.kal - ő a maga ,,modern" racionalista történet-kritikáját szegezi szembe.j

Kézait aztán az .idők folyamán elérte a saját maga föIídézte végzet: az
egykori "kritikus" történetíró históriájától a kritika utóbb lminden hitelt meg
tagadott. Hogy ezt a ma ismeretes "hún történetet" rnondákból, írott forrá
sokból ő maga találta, helyesebben következtette :ki: nyilvánvaló; annak ide
jén Eckhardt Sándor pontról pontra kimutatta a "pannóniai hún történet"
keletkezését: hogy mit mihez lokalizált Kézai, mílyen csatát és temetést mí
lyen kelta sírdombokhoz, milyen vezéri sírt milyen római Jupiter-kőhöz (me
lyen azonban, érdekes, és meggondolkoztató módon, Arpád-címer is látható),
6 mi köszönheti Kézainál kapott "történeti" létét egyszeruen szellemes etímolo
gizálásnak. A bún-magyar, helyesebben Attila-Arpádház rokonságának gon
dolata régí magyar hagyomány volt, de már a Kézai-féle húri-történet tudós
tudákos koholmány; ám középkorí mértékkel mérve "tudományos': teljesít
ménynek is fölöttébb imponáló, irodalmi szerkesztménynr-k is tíszteletre-néltó,
(Ez utóbbi szempontból azt sem téveszthetjük szemünk elől, hogy ahogyalll
ma ismerjük, az az eredeti Kézai-féle műnek csak -kivonatos forrnájn.) A for
ráskrttíka alapos elemzései például kimutatták, vagy legalábbis erősen való
színűsítették, hogy Kézai bizonyos mozzanatokat egyszeruen átvitt a húnba
a magyar történetből (a magyar "ősgestából"', abból, melyet Szent László ko
rában írhattak egybe, s aztán folytattak, így II. Géza korában); de mint
"írói" lelemény, egy-egy ilyen átvitel sem jelentéktelen. A legkevesebb, amit
Kézairól elmondhatunk: erőteljes "írói" egyéniség volt (a szö lcözépkori értel
mében, természetesen). Es akármennyire tudós 'koholmány is a hún történet
_ek ez a formája: költészetnek míndenesetre költészet, ha másként nem, hát.



esirájábBn, ,lehetoőségül; hogy mennyire az, mi sem bízonyítja jobban, mint a
belőle sarjadt iköl1lés7Jet: Arany ~ikája.

•••

A bún történet; a honfoglalás és kalandozások története; András és Béla
iörténete (a korona és kard jelenete); Szent László története: főként ezek azok
a magyar krónikabeli (helyesebben história- vagy gestabeli) helyek, ahol 
katty szerínt - ,,az eposzí eredet kisebb-nagyobb mértékben átérzik", s ahol
a modern költészet "kész mesét kapott", sőt egy-egy "homéri" témát. Persze
Aranynak a naív eposz igézetében fogant hires tanulmánya - "Naív epo
1IZUllk" - egy szép, romantakus álmot próbál elővarázsolni a gestából és né
mely szórványos adatokból. Azt !kérdezi, Galeottóra utalva: "Lehetséges-e az,
Ilogy Mátyás korában még a hagyományos eposz népileg naív, de költői idom
ban zengett, s alig fél szazaddal utóbb ez room iránt minden érzék kiveszett,
azázadoxra kiveszett az énekszerzők öntudatából. a nép és nemzet izléséből ?"
Ugyanazt felelhetjük, amit Arany, csak ellenkező értelemben. Nem, nem le- .
aetséges. Tehát? Tehát akkor kellett lennie ,,naív eposznak" - mondja
Arany. Tehát aikkor - mondhatjuk viszont mi - nyilván nem as volt mínek
kivesw.ie: nem volt ilyen Arany föltételezte ,,népileg naív, de költői idom
ban" zengő eposz; Gateotto nem erről beszél, hanem egyszeruen énekrnon
«óJcról; s ilyen énekmondók később is voltak, .ötven és szaz év múlva, az.
egyiket Ilosvai Selymes Péternek hívták, a másikat Tinódi Lantos Sebestyén
-.eK, a harmadikat ... Arany tehát tévedett,

Aranynax azonban, nem a naív eposz elképzelésében ugyan, mégis igaza
"f'Olt. A IOOvetkeztetes (,,hogy 'Volt nálunk naiv eposz, hogy az, mínt artalacan.
a iDépköhemény, költői formában nyilatkozott") ebben a formában téves; vi
II2IOnt a megJ~gyeles igaz és útmutató. A gesta előadásan valóban átcereng a
koltészet. Senoi olyan erősen talan, mint az ,,ősg€:Staban", s abban is fó.K.ént
vaíooan ott, anol nagyszeru érzésevel Arany megjelölte: a hontogíalás, a ka
lanaozasok, meg Saiamon, Géza és Szent Lászlo történetének eíoacásában,
Arra ~s gonQotnat az ember: ennex az os-gestanak az írója - koraKőzépKori

iro<JalmunK legnagyobb, Ismeretlen egyérnsege - kevésbé volt krrtikus, mint
péíoaut utóbb Keuu, vagy rrunt kettojus; kozt P. rnester, a ,,névtelen jegyzó":
"naivabb" volt, s egy fOll<lkal ,,költóbo" is talán, és míndenkeppen nyitottabb
.Zlvvel fordult a "parasztok csaesogasa", vagyis az énesrnoncoz ortzte hagyo
many felé (IS eskór, a XI. szazad végén augnanem meg ez a hagyomány is.
vaJ.amivel "udvar.Képeseob", rangosace Ienetett). Néha rajtakapnatru, hogy
szmte oeléieíedsezax az, eíbeszeiesoe, mely valóban "köhoi ícomú": aztan
egyszerre toieszméí és míntegy "Igazolja" rnagat, illetve azt, amit elmondott.
C!l@Y moralis incosxaí. Ime egy perea:

FolyiK a kertési csata a kunoKkal; a magyárok verik a kunt, aprítják a
k:un 1eJeKet, "aKar az eretlen toxöt". Pompas, 'lzes, eros kifejezés; a tordító
GeTéb LaSZ'Ó, rnmt annyiszor (és' ez egyik eísörenoü érdeme a fordításának),
,majdohogynem revelacioszerűen visszaerez arra, ami oa latinul író kron1ltás
elott lenetett; illetve amit hallhatott; az énekmondók, akuk a kerlesi csatar61
s László hosi tetteíröí éneseítek, valahogyan ílyestormán mononatták, A
&€Sta ismeretlen szerzöie érezhette, hogy ez a maga ritka, mással nem pó
lOUlató szerrueietessegéoen arnolyan "telitalálat"; megmentette hat, azaz le
lor<iította Iatmra, ae csikorgó nenézkesseggeí, s lett belole: "taiDquam cucur
bitas ad maturítatem nondum bene perouctas". Ezt, ha valeban latinul gon
ao.l:kooiJI: és rogaimaz, ha: csaJc latinul rogaímazza meg a történetet, beszéli el
u eseményt, augna találja M, olyan ih.ényszeredett. Ezt eroszor magyarul
m.onooattali{. A Iaun csak "rossz foruítás". lJe menjünk tovább.

Ukiozí László a kunt; az meg rnenezül, illyergében a lánnyal, akiről László
allt hiszi, hogy a várani püspök tanya. A történet közismert: raktalt a Iányra,
veae a tökire magát, s rantsa magával a lkunt. Igy is történne; László a
kwua emeli a Iándzsát, a lány meg arra kéri Lászlót, ne ölje meg a pogányt;
hanem bocsássa szabadon. Idáig meséli az író az esetet; itt egyszerre eszébe-
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jut, Ihogy ennek a lány-történetneok voltaképpen semmi lényeges köze nínes
már a kerlési csatához, a magyarok gyózelméhez, a kunok: megveréséhez, de
még László hős-voltának illusztrálásához sem. Következik hát egy "igazolás",
indokolás: "Ebből is kitetszik, nincsen hívség az asszonyokban, bizonyára faj
talan szerelemből akarta megszabadítaní." Persze a morális igazolás valóság
gal "kilóg" a történetből, mely aztán folytatódik is a viadallal, s László győ

zelmével, meg a valóban "csattanó" záradékkal: "De ez a leány nem a püs
pök leánya volt."

Jmekelték ezt? Ki vagy kik, hol, míkor és kiknek? Mindenesetre kitetszik
az előadásból a ,,költői idom", nem egy ,,naív eposzé" természetesen, hanem
valószínűleg - mutatis mutandis - a kor Tinódi "Lantosainak" énekéé, egy
,,históriás éneké", mondhatnánk némi, megbocsátható anakronízmussal, mert
hiszen közelebb állhatott ahhoz, mint az eposzhoz; a gesta írója ezt dolgoz
hatta bele művébe, ezt "fordíthatta le", vagy át; aztán folytatja tovább, visz
szatalálva a keresztény história hangnemébe: "Rex ígítur, et gloríosí duces .. o"

Ilyen ,,költői idom" sejlik át többek között a mogyoródí csata elbeszélésén
is. László sóhajtozva jár a halottak közt, rátalál a jó Ernyeire, aztán a gonosz
Vidre. Aki olvasta valaha például a Ronald-éneket, annak az egész csata
leírás, főként pedig e végső jelenet olvastán lehetetlen nem a chanson de
geste-ekre gondolnia. Mi ez, ha nem valódi chanson de geste, latin prózában?
Volt előtte, rejlik alatta ilyesmi, valamilyen elveszett magyar chanson de geste
ben, "históriás ének"? "Doleo super morte tua" - kezdi László Vid elsiratá
sát; aztán: "Csodálom azonban: miért kívántál hercegségeket ..." - latinul:
"Sed miror, qua de genere ducum nem fuisti, cur ducatum volebas, nec de
propagine, quare coronam optabas?" Próza ez, persze, hogy próza; de olvas
suk magunkban, vagy fennhangon ritmizálva, a vesszők tagolása szerint: bizo
nyos ritmusa van, és talán nem véletlenül; talán ez a bujkáló ritmus csak egy
másiknak, erősebbnek az áthallása. Egyébként a gondolátszővés és fogalma
zás) párhuzamossága is ritmust ad, "gondolat-ritmust", hogy ennek milyen
szerepe kell, hogy lehetett "ősi" költészetünkben. az közismert. S nem egyetlen
helyez; ritmus sejtelme lüktet fel például László templomalapítás helyét
jelző "csodaszarvasának" jelenetében, a testvérek párbeszédében is. "Et dixit
Geysa nex: - Die mihi, dilecte frater, / quid fieri volunt / omnes candele
ardentes / vise in cornibus cerví." Felel rá László: "Non sunt cornua, sed ale,
'I non sunt candele ardentes, / sed penne fulgentes, / pedes vero fixit ..." 
s a többi már prózába oldódik. Akart ritmus? Aligha. Nyilván "áthallás": a
prózába egy percre belejátszik egy hallott rítnxis emléke. "Non sunt comua,
sed ale ..." Mintha Aranyt hallanánk. "Száll a madár, ágrul ágra, / Száll az
ének, szájrul szájra ..." - "Non sunt cornua, sed ale, / non sunt candele
arderrtes _.."

•
"Az Úr 1358-ik évében, ugyanazon Urunk rnennybemenetele nyolcadában,

kedden 'kezdtem el ezt a krónikát a magyárok régi és legujabb tetteiről, ere
detükről és növekedésükről, diadalaikról és bátorságukról; egybeszedegettem
azt többféle régi króníkákból kífrtam, onnan, ami igaz, és mindenképpen
megcáfoltam. ami hamisság." így kezdődött a Képes Krónika. A régi króní
kák, melyekre hivatkozik: az "ósgesta", azaz a Szent László kori Gesta Unga
rorum, mely annak folytatásai, és Kézaí.

Valóban írója, egybeszerkesztéje képét láthatjuk a hasonmás második
lapján, "keretbe foglalt S inícíáléban", a kódexba író szakállas alakban?
Vagy talán Mózest ábrázolná, a kép, akinek szövegét ez a bevezető részlet
idézi? S valóban az a Kálti Márk fehérvári őrkanonok volna a szerző, aki
nek szerzőségét semmi adat, csak némi, bizonytalan, régesrégi hagyomány
vallja? Mindegy: a kép rnindenképpen "a történetíró" képe, és a legszebben
illusztrált magyar történet elején, ahogy munkájába rnerülten ül, jobbjában
tollal, baljában a vakarókéssel, a történetíró, és a történetírás iránt való
tiszteletre int. S egyben köszönerre is a kiadó iránt, aki ilyen pompás, ~
teljes hasonmásban adta kezünkbe középkorí irodalmunknak és rnűvésze-
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tünknek ezt a rornekét; köszönerre a munka tudós rnunkatársaí, és kiváló
nvcmda-müvészet iránt; végül a sajnos, túl korán elhúnyt fordító iránt, aki
nek tolmácsolása nemcsak hiteles és költői, hanem a maga művészí eszkö
zeivel és rnódján nem egy helyen útmutató, vagy ösztönző irodalomtörténe
tileg is. (Rónay György)

SZlNHAzI KRONIKA. A Vígszínház mutatta be Vercors (eredeti nevén
Jean Bruller}: "Zoo avagy az emberbarát gyilkos" című lcomédiáját. A darab
Vercors, még 1952-ben megjelent (és később magyarul is kiadott) regényének
színpadi változata, és egyben a ma hatvankét éves irónak első drámaíTói vál
lalkozása, amely az elmúlt évadban a párizsi Théatre National PopulaiTe szín-
padán hatalmas sikeri aratott. Vercora igazi francía szellemességgel fogja
vaUatóra a modern paleantTopológiát, vajon e tudományág segitségével meg
tudtunk-e valami lényegest az emberTől.

A darab színhelye a híTes londoni törvényszék, az Old Bailey, cselek
ménye az itt folyó esküdtszéki táTgyalás, amelynek vádlott ja Douglas Tem
pelmore újságíró. TempelmoTe önmagát jelentette föl gyilkosságért. Az tÖT
tént ugyanis, hogy egy tudományos expedícíó, amelyet az újságíró jövendő

apósa, Greame vezetett, a pithecantropusok családjába tartozó élőlényeket

fedezett föl, akik (vagy amelyek) különös módon túlélték az évszázezredeket
vagy év milliókat. Az ősembertan ezeket tekintí az ún. "átmeneti alak"-nak
az állatvilag és az ember között. Fölbukkanásuk za1Jarba ejti a tudósokat,
akik nem tudják hová sorolják be ezeket a furcsa lényeket. Tempelmore, aki
értesült róla, hogy Ausztráliában már üzleti társaság is alakult beidomítá
.sukra és dolgoztatásukra, beleegyezett, hogy az ő révén mesterségesen meg
termékenyítsék az egyík nőnemű Parantropus erectus-t (igy nevezték el
Greameék az élőlényeket), és az ily módon világrajött kis utódot e!őbb saját
gyermekeként anyakönyveztette, majd halálos injekcióval megölte, és aztán
saját gyermeke gyilkosaként helyeztette vád alá magát. Ez a kissé nbszurd
és meglehetősen ízléstelen índítás szolgál alkalmul arra, hogya londoni es
küdtszéknek abban a nem mindennapí kéTdésben kell döntenie: mi az ember
volt kritériuma. Ha ugyanis az újszülött csak állat volt, Tempelmore nem
követett eZ bűncselekmény t; ha azonban embemek kell tekinteni, az újság
író gyilkos és kötél váT rá.

A bíróság egész sor tanút idéz meg a vitatott kérdés eldöntésére, így el
sősorban az expedició tagjait: Greame professzori és lányát, Sybilt, Kreps
hitetlen német tudóst és Pop DiHighan domonkos (az eredetiben bencés)
atyát, és más szakértőket és tudósokat is. Minél többen szólnak azonban
hozzá, annál inkább kátyúba reked a vita. A darab (s a tárgyalás) néző il-

. letve hallgató közönsége előtt csak úgy röpködnek az antropológiai szakki
fejezések. Az esküdtek egyre tanácstalanabbá válnak. Ha az egyik tudós, a
klasszikus Lamarck féle elméletnek megfelelően a bokában lévő ún. "köb
csontra" hivatkozik, mint ami a fejlettebb egyenes járás biztosítéka, a másik
azonnal kimutatja, hogy ez az álláspont meghaladott, mert az emberí láb
jejlődéstörténetileg sokkal korábbi állapotot képvisel, mint a majmok sok
kal tökéletesebb, fogásTa -is alkalmas hátsó végtagja, ami a. Ieleiek: tanúsága
.szerint jóval később jelenik meg. Mennél jobban bele bonyolódnak a részlet
kérdések vítájába, annál inkább faderül, hogya tudomány semmi lényegbe
vágót nem tud mondani az emberről. De hiába fordul Draper, a tárgyalást
vezető biró abritt enci1clopédiához vagy a világhiriL törvénykönyvhöz, a
Code Napoléon-hoz is, amely minden emberek közötti Telációt oll) pontosen
szabályoz. Az embernek, az ember mivoltának definiciójával mindkettő adós
marad. Végülis Lady Draper, a bíró felesége mutatja meg férje számára a
1éiutat, amennyiben megmagyarázza, hogy embernek az olyan élőlényt lehet
tekinteni, akinek gri-gri-je van. A gri-gri pedig nem más, mint legprimitivebb
fokon az amulett, a talizmán vagy nyakban függő szcrcncsepatkó és maga
sabb szinten mindaz, ami azt bizonyitja, hogy az ember kérdéseket tesz fel
az öt körül vevő világnak, hogy fél a végtelentől a rengeteg isme'l'etlenség
től és homálytól, és kérdéseire feleletet, félelmeinek eloszlatására védelmet



keres. Ezt a Dt'aper számára oly tetszetős magyarázatot Pop atya a tárgyalá-
son még kiegészíti azzal, hogy állat és ember között a leglényeges.ebb kü
lönbség, hogy amíg az állat mindenestül benne van a természetben és maga
is része a természetnek, addig az ember kilépett a természetből és kívülről
szemléli azt. Pop atya később, Kreps-szel vitatkozva még részletesebben ki
fejti álláspontját anrnzk kapcsán, hogy Templemore ügyvédje, Jameson, az
ember lázadását említette a természet ellen. Valójában szent lázadás ez 
mondja, -amelyre Isten hívott el bennünket. Sok más nézet is elhangzik még
az emberi nem jellegzetességeiről s igy az ember fogalmának definiálásában
rnzgyjából megegyeznek az esküdtek. Hátra van még azonban a fölfedezett
átmeneti lények, a "tropi"-k (így nevezik őket becézve fölfedezőik) prob
lémája. Illik-e rájuk az elfogadott meghatározás, embernek lehet-e tekinteni
őket? A vádlott Templemore szólal fel érdekükben bizonygatva, hogy meg
érdemlik felvételüket az emberek társadalmába. Az újságíró látszólag saját
halálos ítéletét mondja ki az ilyen értelmű határozat sürgetésével. ügyvédje
azonban arra hivatkozik, hogy a határozat csak most született meg, a gyil
kosság pedig három hónappal előbb történt, márpedig az angol törvényhozás
nem ismeri a visszamenő hatályú törvényeket. Templemoret ezen az alapon
föl is mentik.

Vercors sok vidámsággal köritve tálalja föl mindezt s így eleve elhá
rítja az okoskodó és tudálékos kérdéseket, amelyeket fantasztikus történeté
vel kapcsolatban szép számmal lehetne fölvetni. Számára nyilván nem az a
lényeges, mennyire hihető vagy valószínűsíthető a meséje, hanem az, hogy
anrnzk kapcsán, ha tréfás formában is, gondolkozásra késztesse nézőit. Vagy
legalább arra, hogy szembe nézzenek Ö'nmagukkal, ember-voltukkal és ezzel
kapcsolatos küldetésükkel. Az összeütköző véleményeket szenvtelenül és bi
zonyos kaján örömmel állítja egymás mellé: lám mennyire össze-vissza be
szélnek az okosok. Senkivel sem igazságtalan, senkit nem karikíroz túlsá
gosan, ő maga azonban nem foglal állást és az igazán lényeges kérdésferte
vést óvatosan elkerüli. Itt is nyugodtan hivatkozhat azonban arra, hogy vé
gülis komédiát és szatírát akart írni, nem filozófiai munkát. Minthogy pedig
darabja valóban nagyon szellemes és elmondhatatlanul szórakoztató, szíve
sen meg is bocsátunk neki. Megbocsátunk annak ellenére, hogy a lcözönsé
gével sem bánik túl kíméletesen. A tárgyalás egyik utolsó jelenete, amikor
az esküdtszék tagjai a bíró vezetésével megtekintik a ketrecbe zárt tropikat.
Ez olymódon történik, hogy a színpad elülső szélén hatalmas vaskerités je
lenik meg, amelybe négy gorilla külsejű alak kapaszkodik. Mindenki azt hi
szi, a tropikat látja. Kiderül azonban, hogy ezek csak az őrök, akik hama
rosan el is tűnnek, s az esküdtek a közönséget bámulják a vasrácson ke
resztül, találgatva, vajon lehet-e épkézláb gondolat ezeknek az ember kül
sejű lényeknek fejében.

A Vigszínház legjobb erőit vonultatta fel a darab szolgálatában. A Vár
konyi Zoltán rendezte előadás néhány helyen tökéletesen fedi is a szövegben
kifejezésre jutó írói szándékot. Sokszor azonban túlságosan sok benne a bo
hózati elem, az öncélú színészi komédiázás, ami nagyon helyénvaló lehet
olyan szövegnél, amely szinte megkívánja ezt a kis "hosszabbítást". Itt azon
ban szó sincs erről, ez a szöveg helyt áll magáért és csak elsikkad belőle, a
figyelem elterelő bohóckodás révén. Elsősorban Csákányi László (Greame),
Bárdy György (Pop Dillighan) és Szendrő József (Kreps professzor) alakítá
sára vonatkozik ez az észrevétel. Kitűnő Szakáts Miklós Draper bírója, Bulla
_Elma Lady Drapere. Latinovits Zoltán korornzügyésze, ragyogó kabinett ala
'kítás Páger Antal és Tomanek Nándor professzor kettőse, valamint Harkányi
Endre körzeti orvosa. Színvo-nalasan áll helyt Benkő Gyula a vádlott újság
író, Bánki Zsuzsa Sybil és Pándy Lajos a védőügyvéd szerepében. A kisebb
szerepek. közül emlékezetes Deák Sándor ausztrál farmere és Kozák László
törvényszéki orvos szakértője.

Bajomi Lázár Endre fordítása általában szellemes és jól mondható, bár
egy kicsit ő is ludas a komédia "elpestiesítésében". Egy dolgot pedig ő is, és
feltehetően az ő nyomán a rendezés is félreértett. Az egyik esküdtet Vercors;



• színlapon így jelöli meg: Le mousíeur d'aspect ecclésiastique, amit így le
hetne magyarra fordítani: egyházias (papos) külsejű úr. De semmi esetre sem
pap, ahogy az a magyar szmlapon és a Vígszínház színpadán is megjelenik.
Köztudomású ugyanis, hogy semmiféle egyház papja nem vállalhat esküdt
bírói szerepet. (Doromby Károly)

KÉPZÖMŰVÉSZET. Fűlep Lajos 80 éves. 1935 januárjában tölti be élete
ilO-iK esztendejét Fűlep Lajos esztéta és művészetfllozófus, - eredeti szem
léletű, mély gondolkodónk, Munkássága a század elején kezdődött, "Fra
Filippo" aláírású rnűvészetí cikkekkel. Sokáig élt Párizsban és Itáliában;
frrenzeí tartózkodása során kötött barátságot Giovanni Papini-val. 1913-ban
két esszét tett közzé: "Mai vallásos művészet - Montecassinói följegyzések"
és "A legrégibb Mária-templom - Sancta Maria Antiqua a római Fórumon",
- míndkettő az "Élet" címü katohkus hetilapban jelent meg. Lukács
György, a későbbi marxista tudós társaságában megindította .,A szellem'
círnű bölcseleti folyóiratot, amelynek azonban mindössze két száma jelent
meg. 1917-ben Fülep is előadója volt a Szellemi Tudományok Szabadiskola
jának, amelynek programjából idézünk pár szót: "Az új spiritualizmusnak
és idealizmusnak vílágszemlétetét kívánjuk terjeszteni... A transzcendencia
problémáinak fontosságát hirdetjük ... Rokonoknak érezzük magunkat min
den idealista korral és minden kor őszinte Idealístáíval." Fülep rnellett az
előadók között találjuk Bartókot, Balázs Bélát, Kodályt, Lukácsot, az utóbb
killföldre költözött szocíológust: Manheim Károlyt, Antal Frigyes kimagasló
műtörténészt, Szabó Ervint.

A Nietzsohéről, Dantéról. Papinhról írott Fülep-tanulmányok mellett igen
jelentős "Magyar művészet" című könyve (1923), amelynek hatása rnűvészek,

írók, műtörténészek között ma is eleven. Gondolatait a nemzeti és az egye
temes rnűvészet korrelácíójáról, a magyar művészet nemzeti sajátosságairól
ma is lényegeseknek érezzük, akárcsak ilyen és hasonló megállapításait:
.,Nem állok a régi l'art pour l'art hamis elve alapján; tudom és vallom a
művészetben a vallást, metafizikát stb., de ahhoz, ami nem vált belőlük

teljesen művészetté, nincs kózöm, míkor a művészetről szólok ..." A 180 ol
dalas kis kÓ'IlYV nagy vihart kavart, - sokakat megbotránkoztatott Fülep
kemény krítrkája néhány klasszikus művészünkről (Székely Bertalan, Mun
kácsy), - az azonban bizonyos, hogy könyve nem egy provinciális előítélet

tol, téves értékeléstől segített megszabadítani művészeti közgondolkodásun
kat. Az 1918j19-es forradalmi időkben Fülep szerepet vállalt, ezért az 1945
előtti rezsim leparancsolta őt a tudományos pályáról. A Horthy-korszak évei
ben előbb bajai, majd zengővárkonyi református lelkészként működött; a
magyar parasztság nyomorúságára hangos szóval hívta fel írásaiban a figyel
met, nagy hatást gyakorolva ilymódon a falukutató írók mozgalmára és a
"Válasz" című folyóirat körére. A felszabadulás után Fülep Lajos a buda
pesti egyetem müvészettörténet-professzora és akadémikus lett; egyetemi elő

adásai esemény-számba rnentek.
Fülep Lajos a magyar művészeti írók ama csoportjához tartozik, amelynek

érdeklődésétől sosem volt idegen a rnodern művészet világa. Ö, aki Ady ba
ráti .köréhez tartozott, minden rokonszenvével melléje állott azoknak a fes
töknek, akik a ,.Nyugat" irodalmával párhuzamosan képzőművészetünk euró
paivá-válásáén küzdöttek ; e szellemben írta meg esszéjét a "Nyugat"-ban a
. Nyolcak" csoport vezető egyéniségéről: Tihanyi Lajosról, a Cézanne és Ko
koschka eredményeit oly sajátosan ötvöző kiváló festőről. Az 1950 körüli esz
tendőkben Derkovits, Czóbel Béla, Borsos Miklós szobrászművész, Domján
József fametsző-művész jelentősége rnellett emelte fel szavát, - nemegyszer
az akkori művészetpolitika ellenében. Csontvary Kosztka Tivadar művészeté

nek "egyetemes értékeit is ő hirdeti a legnagyobb súllyal a magyar rnűvészet

történészek között ... Fülep Lajos szerint Csontvary festészete korán túlemel
kedó, egyetemes jelentőségű, a pszichózisától független, immanens értékeket
revelál", - olvassuk Németh Lajosnak a múlt év végén megjelent, régóta várt
nagyszabású Csontváry-monografíájában. Kevesen tettek annyit az újabb művé
szetí törekvések fontosabb problémáinak elméleti tisztázásáért és nagy - vagy
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nagynak vélt - alkotók valódi helyükre tételéért. rnint ő. Irásaí, megnyilatko
zásai - régebben is, újabban ds - gyakran ütköztek értetlenségbe, de ez Füle
pet kevéssé zavarta, hiszen nagyon jól tudja, az angol klasszikus bölcselővel

együtt: "Az új vélemények míndíg gyanúsak, és rendszerint - minden más
ok híján - csupán azért találkoznak ellentmondással. rnert még nem váltak
közkíncsekké." (John Locke "E:rtekezés az emberi értelemről círnű művének

"Ajánlás"-a.)
Esztétikai és művészetbölcseletí irodalmunknak ma Fülep Lajos az egyik

legnagyobb, vagy talán a legnagyobb élő művelőie. Szellemi frissesége csodá
latosan töretlen, a múlt és a jelen iránti érdeklődése változatlanul felajzott.
Bár Keveset publikál, de sokat dolgozik ma is. Mikor köszöntjük őt 80. szüle
tésnapján. azt kívánjuk, hogy takarítsa be élete termését és fejezze be rninél
előbb készülő nagy művészetelrnéleti .rnunkáját, amelynek megjelenése elé
olvasói, tisztelői oly érdeklődéssel, várakozással tekintenek.

•
Barcsay Je1lÓ 65. születésnapjára. "Barcsay kiállítása ma nyílt meg az

Ailikotásban. Nagyszeru művész, aki következetesen megy a maga útján ...
Összefogott formái árasztják magukból az erőt ..." A mártirhalált halt festő,
Amos Lmre jegyezte he e szavakat naplójába, 1944 februárjában. A művész,

akiről az idézett jellemzés szól, e napokban volt 65 esztendős. Az erdélyi szü
letésű Barcsay az első vílágháború után került Budapestre; a főiskolán Va
szary, majd Rudnay lett a tanára, - korai képei a nagy romantikus alföldi
mester hatását mutatják. Később - Párizsban - Cézanne és a kubísták rnun
káíval ismerkedett meg a fiatal művész, s a század elejének francia íesté
szete döntően hatott további munkásságára, Festészetc több períódusra oszlik,
1945 körüli alkotásai nonfiguratív jellegűek, legtöbb rnunkájában azonban
megmarad a természetelvű szemléleten belül. "Ember és drapéria", méginkább
azonban "Művészeti anatómia" círnű könyvei rajzművészetét határainkon túl
is ismertté tettél" - grafíkusí kiválóságát legutóbbi kamarakíállításán (1964
december, Dürer-terem) ismét megcsodálhattuk. Az elmúlt egy-két esztendő

ben új szakasz nyílott a mester festészetében. Új ·képei kisméretűek, sok figu
rával, arany vagy sárgásbarna háttérrel; a bizánci és a renaissance-előtti itá
liai művészet ünnepélyes, emelkedett szelleme és Picasso törekvései forrnak
egybe e műveken, amelyek a kortárst művészetben egyedülállóak, A művész

valamikor pasztózusan, zsírosan festett; újabban arra törekszik, hogy ne trak
tálja a felületet túlságosan s mértéktartással alkalmazza a festőszereket, de
azért a felület faktúrája gazdag és izgalmas legyen. "Az anyaggal szépen kell
bánni, szepen kell festeni, mint a jó mesterek", - mondotta egyízben.

Az elmúlt esztendőben Barcsay képei és rajzai képviselték a magyar festő

művészetet a Velencei Biennálén, itthon kis monográfía jelent meg róla
(László Gyula munkája), a televízió egy jólsikerűlt kisfilmet mutatott be a
meeterről (rendezte Zsigrnondí Borís), "Tér és forma" círnű könyve sartó alá
került. Az érdeklődés és a megbecsülés teljesen megérdemelt, - művészi alá
zata, elrnélyültsége (amelyet oly kitűnőert ragadott meg róla mintázott plakett
jén Borsos Míklós), festői és grafíkusí ereje és tartalmassága a magyar mű

vészet élvonalában biztosít neki helyet.
1963-ban pár napot Moszkvában töltöttem. Ott - a nyugati művészek

alkotásait őrző Puskín-rnúzeumban - remekműve-k százait láttam, a régi
nagyoktól (Rembrandt, Chardin, Watteau, Van Dyck stb.) kezdve a modern
géniuszokig (Renoir, Cézanne, Van Gogh, Matisse, II korai Picasso stb.). A mú
zeumban ebben az időpontban egy kis magyar cserekiállítás is látható volt,
tizenhat-tizennyolc mű. közöttük Munkácsy, Szinyei, Rippl-Rónay, Szőnyí,

Derkovits, Uítz, Csernus Tibor munkáí, s Barcsay egy apró festménye: műte

remrészlet festőállvánnyal. Spanyol, itáliai, németalföldi és francia rnester
művek után kerültem szembe a kis Baresay-kompozicíóval, amely - a maga
tiszta csengésével. szűkszavú szerénységében is monumentális voltával - ott
honosan illeszkedett bele évszázadok válogatott alkotásainak láncolatába.
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Barcsay szeréti a muzsikát és az irodalmat (főleg J. S. Bachot, Babítsot),
szenvedélyes érdeklődessel figyeli korunk művészeti életét (könyvespoleán
Mondrian-ról. Picasso-ról, Henry Moore-ról s másokról kiadott. gyöI1'yörű ki
állítású kötetek sorakoznak), - írni, nyilatkozní, a müvészetpolitíkában részt
venni azonban nemigen szeret. Ha azonban olykor megszólal, észrevételei el
gondolkoztatóak: .,Ha a müvészet nagyon hozzátapad a természethez, éppen
annyit veszíthet, mintha elszakad tőle." Vagy: ,.Ninc:-;en számomra riasztóbb,
mint az a festő, aki 'egyszer megtalált valamit és egész életében ísmétlí azt."
A festői témáról így vélekedik: .,Voltaképp nem li téma a fontos, hanem az,
hogy az embernek rnindig legyenek művészi problémái és elképzelései, amelyek
szerint felhasználja mondanivalóihoz a témát." S végül egy utolsó idézet,
amely barátjával, Endre Béla festővel kapcsolatos. s amely Barcsay Jenőről,

mint emberről sokat elárul: ,.Sokat tanultam tőle; főként emberséget, - azt,
hogy türelmes legyek s szeressem embertársaimat ..."

*

"A kollázs ötven éve". Az első világháborút megelőző évek francia, olasz,
or06Z, holland és német avantgardista festői új művészetí technikákat is be
vezettek; munkáíkon a festett részeken kívül idegen anyagokat (papír, furnír
lemez stb.) is alkalmaztak, ill. kompozíciókat teljes egészében ilyen elemek
ből ragasztották össze. A modernista művészettel foglalkozó francia kiadvá
nyok "papier collé", "assemblage", "collage", a német 'kézikönyvek "Klebe
hild" néven emlegetik az ilyen jellegű munkákat, Nálunk magyaroknál köz
ismert Derkovits Gyula halas csendélete. amelyre a halat és a kést sztaníol
papírból. az óralapot és a tányért meg kartonból ragasztotta rá a vászonra
a mcster.

"A kollázs ötven esztendeje" eimmel 1964 őszén a nagy francia ipari vá
ros: saint-Étienne múzeurnában nagyszabású kiállítást rendeztek a gyerme
kek játékaiból kifejlődött új művószeti technika terrnékeiből. Míntegy 360 mű

vet állítottak ki, közöttük Arp-nak, Ptcassónak, Braque-nak, a szürrealizrnus
megalapítójának: Bretonnak, a bizarr ötleteiről nevezetes Salvador Dali-nak,
Léger-nek. Matíssc-nak. a mexikói forradalmi demokrata Diego Riveránalr, a
kubista Juan Gris-nex, André Masson-na.c, a legutóbbi velenceí biennálé nagy
díjasának: Rauschenberg-nek, a keleti és középkorí keresztény misztikából ki
induló Mathieu-nck, Vieira da Silva absztrakt festőnőnek. a "kubofutucista"
olasz Severminek alkotásait. A művészek névsorában Iláre-r.~ magyar nevet
találtunk: ez évtizedek óta Párizsban élő Réth Alfrédori és Vasarely (Vásár
helyi) Viktoron kívül Kassák Lajosét, akinek egy 1922-es kollázsat állította ki
a múzeum igazgatója. Kassák kompozicióját a gazdagon H!o-''>ztl ált katalógus
ban reprodukálták is, mint az 1920 körüli konstruktivista törelevéseket repre
zentáló, immár művészettörténeti jelentőségű alkotást. Kassák közel fél w
század előtt született művének e francia kii.l1ításQn, s ilyen illusztris együttes
ben való szerepeltetése is igazolja Komlós Albdái· megállapítását: ,.Kortársai
közul senki sem. az egész világirodalmat ismerő Babits sem volt annyira
szinkronban Európával, mint ő." (.,Egy verseskötet ürügyén", Élet és Iroda
lom, 19(3). (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (B e e t h o ven C - d ú r m i s e J e a z E r k e l
S z í n h á z b a n.) 1807-ben bízta meg Eszterházy Miklós herceg az akkor már
nct-es Beethouent, hogy komponáljon felesége névnapjára egy Ú.1 misét
.,Haydn mesto' stílusában", Beethoven s,ívesen vállalkozo!t a feladatra, bár
C1Z első pillCInattól nYilvánvaló voU, hogy miséje nem felelhet meg a Haydn mű

vein nevelődött herceg ízlésének. Eszterházy Miklós maga is megérezhette ezt;
egi/ik ekkortájt kelt let'elében találjuk az alábbi sorokat: "Beethoven miséje
elt'i-sePlCietlellűl nevctséaee és förtelmes, nem is hiszem, hogy rendes.?n elő

adható; dűhöngök és szégyenkezem miatta". Kettejük. a herceg és Beethoven
levélváltásában csupán udvc:riaskodó formasigokat olvasha!unk, a zenzszerző

egészségi állapotára hivatkozt'a mentegetődzik a munka lassú haladása miatt.
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Talán ezek a gyakori fejfájások magyarázzák, hogya mise bemutatójára is a:
tervezettnél később, 1807. szeptember 13-átn kerűlt sor Kismartonban. (Innen
a mise elnevezése, a szakirodalomban ugyanis K i s m a r t o n i m i s e eimen
lelheti meg az érdeklődő). Az már nem is meglepő, hogy sem a hercegnek,
sem vendégeinek nem tetszett az új kompozició, s amikor évekkel később

Bécsben megjelent partitúrája, Beethoven sem Eszterházynak ajánlotta a meg
jelent művet. Pedig mindvégig érezhetni, hogy Beethoven szeme előtt Haydn
öröksége lebegett, s hogy az ő szellemében próbálto megz.enésíteni á szent
cselekményt. Hogyamegvalósítás a zeneköltő életművének jelentős darabja-e,
az máig vita tárgya. Mindenesetre némileg erre a kérdésre is feleletet vártunk
most, amikor Forrai Miklós vezetésével az AUami Hangversenyzenekar a Bu
dapesti Kórus, Gyurkovits Mária, Radics Magdolna, Réti József és Antalfy
Albert közreműködésével vállalkozott megszólaltatására az Erkel Színházban.
Vállalkozásukat siker koronázta, bár a megvalósítás színvonala a lehetőségek

alatt maradt ...
Mindjárt kífogásolható volt a Kyrie megszólaltatása. Ennek bájos dal

lama E. T. A. HOffmann szerint "hasonlatos egy gyermek kéréséhez, aki meg
van győződve a kegyről és a meghallgattatásról." Nagyon erősen hangsúlyoz
nia kell a karmesternek az első hegedűk Haydnra emlékeztető figurációit,
hiszen ezekkel éppen miséje mintáját akarta megadni Beethoven. Sajnos,
a Budapesti Kórus énekében inkább kétségbeesett igyekezetet éreztünk, mint
gyermeki bizodalmat, a zenekar pedig teljesen elenyészett. - A Gloria zengő,

ünnepélyes muzsikával indul és folytatódik az "Et in terra pas: lcezdetú rész
expoziciójáig. E1'dekes, hogy kivált ebben a tételben, ragaszkodott Beethoven
a hagyományokhoz, hiszen fúgával is kísérletezett, a konvencionális kereteket
azonban hamarosan áttörte, egyéniségéhez formálta, amikor a téma modu
lációja után a basszus magára marad s a többi szólam "al rovescio" veszi fel
a fúgatéma első aktusát. A korabeli méltatók itt hördültek fel először s
Beethovent "egyémeskedéssel" vádolták. A romantika viszont éppen ezt ce
egyéni kezdeményt éleezte és értékelte Beethoven miséjének Gloriájában.
Sajnos, nekünk iSmÉ: sok bosszúságra adott okot a kórus meg bomló fegyelme,
ám ennél sokkal kirÍ1.:óbb volt 'Gyurkovits Mária indiszp~náltsága,ami a szóló
együttest teljesen megzavarta a Gloria befejezésénél.

A mise-tételek közül talán a Credo hangulatának megfogása és megkom
ponálása a legfogósabb feladat, s talán még Beethovennek sem sikerült telje
sen átéltté tennie a hitvallást. Gyakoriak ebben a részben a váratlan szakí
tások, kivált az "Et vitam"-mal kezdődő fúgatéma megszakítását fájlalhat ja
a hallgató. Annál szebben és töretlenül szólnak a magasztaló részek, melyek
kiváló kórus-teljesítményre adnak módot. - A hagyományok ismeretében
teljesen meglepő a Sanctus kezdete, amely ezúttal nem az öröm és dicsőség

himnuszát zengi, hanem a Kyriéhez hasonlóan megindítóan egyszerű, színte
gyermel~i. I!Ezt ismét hiányoltuk!) Am az egyensúly mégsem borul fel, hiszen
vele szemben ott áll a "Pleni sunt coeli" újjongó képe, amely az operaszínpad
elevenségével varázsolja elénk Isten dicsőségét és a teremtésben is megmu
tatkozó nagyságát. (Ugyanezt a hatást éri el merőben más zenei eszközökkel
a Benedictus).

Erzékelhetjük e vázlatos ismertetésből is, hogya miSe néhol a színpad
nyelvén szól. Különösképpen felfigyelhetünk erre a jelenségre a záró részben,
melynek zenei megoldásai E. T. A. Hoffmannt Cimarosa Titkos házasságának
egyik részletére emlékeztették. A bemutató után nyilván felvetődött ezekkel
a részekkel kapcsolatban a profanitás kérdése, bár alighanem csupán azon
l~hetne vitázni, miért éppen így felelt Beethoven lelkében a szent cselek
ményre, s miért nem merített többet Haydn egyszerűségéből és alázatából.
Am a kérdésre nem is érdemes válaszolni, felel rá a Krisztus az Olajfák he
gyén és a Missa solemnis, és mindkettő már egy új korszak hitvallását hir
deti. ..

E. T. A. Hoffmann szerint a C-dúr mise aránylag egyszerű partitúráj4
hálás feladatot jelent a megszólaltatók számára. A mostani előadás egészen
mást mutatott. A kórus is és a zenekar is birkózott feladatával, és sok rész-

5i



Letszépséq, érzelmi effektus, melyek közül éppen csak említettünk néhányat,
teljesen elsikkadt előadásukban. A négy szólista között tal.áljuk az előadás

igazi fószereplójét, Réti Józsefet, aki a mise érzelmi rezdüléseit is nyomon
követte és kifejezte s a szólíszfikus részekben egészen magával ragadóan éne
kelt. Tetszett Radics Magdolna szép orgánuma, nála a kifejezés árnyalása
nem volt megoldott, Antalfy Albert pedig szólamának súlyával maradt adó
sunk. Mint említettük, indiszponáltan szerepelt Gyurkovis Mária, aki ezúttal
mintha egész hangvételével és tónusával azt látszott volna igazolni, hogy szá
mára az operaszínpad az igazi terület.

.,A C-dúr mise - írja Beethovenről szóló könyvében Szabolcsi Bence 
nem tartozik a remekművek sorába, de első ugródeszkául szolgálhatott a Missa
solemnís felé s Beethoven büszke volt rá, hogyaszöveget újszeroen kezelte
benne." A mostani előadás Szabolcsi Bence szavait látszik igazolni. Szeren
csere, sokak emlékezetében él a C-dúr mise elmélyültebb, hitelesebb és sokkal
sikeresebb megszólaltatásának emléke is ...

Az est karmestere, Forrai Miklós is megéiezhette a baljós előjeleket s
talán ezért cserélte fel a Beethoven-misét az eredetileg a műsor első felére
.szánt Liszt művel, a XIII. zsoltárral. Szünet után valóban mintha kicserélték
volna az egész együttest, nagyszero előadásnak, megrendítő élménynek lehet
tünk részesei.

Röviddel az Esztergomi mise keletkezése után, 1855. nyarán komponálta
"vérző szívvel" Liszt a XIII. zsoltárt. S ha az Esztergomi misét úgy kompo
nálta, hogy munkája közben többet imádkozott, mint komponált, fokozottan
érvényes ez a zsoltárra. Nyilván Schütz víziói nyomán indult el a zsoltárok
gazdag birodalmában, komponálás közben azonban személyes élményévé és
panaszává formálta a zsoltáros szavait.

Meddig [eleüsz, Uram, egészen el?
arcod tőlem meddig fordítod el?

- mondja a szöveg, s ki érezhette volna át ezeket a sorokat mélyebben Liszt
nél, aki ugyanebben az időben veti papirra: "Szívem kimerül és fölemésztő

dik valamiféle örökös várakozásban". S ki érezhette személyesebb panaszá
nak a zsoltáros kiáltását (Meddig tolul fölém még ellenem - nézz rám, hall
·gass meg, Uram Istenem!), mint az a Liszt, aki ugyanezekben az években el
méletileg is kifejti a programzene hitvallását és éppen ezzel bírálatok, sze
mélyeskedések sokaságát vonja magára!?

Elementáris erővel formálta meg Liszt a zsoltár panaszos részeit. Ilyenkor
érzi vagy érezheti a hallgató, mennyire robbanó temperamentumú egyéniség;
lobogó pianista lehetett a mester. A legcsodálatosabbak talán mégís azok a
Tészek, melyek a megnyugvást, az lsten kegyelmébe vetett bizalom gondolatát
hordozzák. Mert hiszen a zsoltár kicsengése is a bizalomé:

Ne Ö1'üljenek ellenségeim, hogy összerogytam,
hiszen én bíztam irgalmasságodban.

Örvendjen szívem segítségeden,
énekeljenek az Úrnak, aki jót tett velem.

'(Sík Sándor fordításában idéztem a zsoltárt. Liszt feldolgozásának szövegét
egyébként Hárs Ernő tolmácsolta.)

Liszt zsoltárána k nem csak mondanivalója személyes és modern, hanem
zenei felépítése is. S ennek hiteles megszólaltatásáért a legnagyobb elismerés
illeti az Allami Hangversenyzenekart és a Budapesti Kórust. Igen magas szín
-vonalon adták elő Liszt művét. A karmester Forrai Miklós mellett dícséret
illeti Réti Józsefet is, aki szinte tökéletesen tolmácsolta egyéniségétől kissé
-elütő szólamát. Reméljük, a jövőben gyakrabban szerepel a XIII. zsoltár a
hangversenye1c műsorán. (Rónay László)
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FILMEK VILAGABÓL. A tánc az ember első lépése a kultúrába. Örömét,
bánatát, vágyát, gyűlöletét. félelmét és harci kedvét általa fejezte ki, adta tud
túl, eleinte valószínűleg elsősorban azért, hogy hangulatát. emócióit társaira
is átvigye. A ritmikus mozdulatok s a velük párosult arcmimika ugyanis ha
sonló vibrációkat keltenek a nézők idegeíben, szinte hipnotikus hatásuk van.
Példa erre nem egy primitív nép mitikus szokása: míelőtt vadászatra. harcba
indulnának, haditáncok által "dühítik" magukat és társaikat. Az ember kul
turális fejlődése természetesen a táncot is átalakította s elébb a kultikus csele
kedetek közé sorolta. majd önálló művészetté nemesítette. Ösi elemeit azon
ban mindmáig megőrizte: továbbra is érzelmeket tolmácsol, eszmeiséget fejez
ki s az emócíók dinamikus láttatása útján meg akar győzni.

A tánc, mint színpadí műfaj, vulgártsan három nagy csoportba sorolható:
balett, pantomim, revü. Közülük az utóbbi valahogy rossz hangzásúvá vált 
különösen az amerikai revüfilmek által. Szemkápráztató limonádé-löttyök,
hatásvadászatra épített émelygősségek voltak ezek a gyártmányok - külö
nösen a két világháború közötti időkben. Ml, idősebbek, jól emlékezünk még
az évenként ismétlődő "Broadway-melody" sorozatra. Micsoda remek slágerek,
gyönyörű görlök, káprázatos díszletek hasisával tömték tele a nézői. Kétségte
lenül szórakoztatók voltak, de semmi egyebek. Egy-két slágerüket ma is dú
doljuk, ha eszünkbe jut, ám ki emlékszik már a filmekre! S ez az árulójuk.
Nem hagytak maradandó nyomot lelkünkben, nem jelentettek mély élményt.
A szórakoztató ipar termékei voltak.

Ugyancsak zavarban van a néző, aki az új magyar táncfilm "Az életbe
táncoltatott lány" műfaji besorolásával próbálkozik. Mert nem balett, illetve
nem csupán balett s a pantomimhoz csak nagyon kevés köze van. Revü? Igen,
mondjuk ki bátran: az! De mégis valahogy egészen más, mint az eddigiek.
Több, tartalmasabb azoknál. Valami új született a magyar kamera előtt s ha
ez az új még nem is tökéletes, ha még érződnek is rajta itt-ott idegen hatá
sok, ha egyes részleteiben megoldatlan is, ha olykor stílustörés csússzan is a
kockák közé, ennek ellenére művészí, szép, szórakoztató s mindenképpen több
a kísérletnél - első alkotás!

Három "tételből" áll - képtelen vagyok jobb szót találni a három önálló
s mégis összefüggő, egymásbafolyó részre - olyasmi, akár egy szonáta-formá
ban írott zenemű; csak a benne végigömlő eszmei tartalom fogja össze. Egy
szerű és mégis bonyolult ez, az emberi élet ősi kérdéseit, ernocíóínak archeti
pusait vetíti ki: a szerelmet, a vágyat, a híúságot, az életet és a halált. Népi
ballada és Andersen-mese, naív és raffinált egyszerre, eklektikus és meghök
kentően újszerű. Minden egyszerűsége mellett többrétű, gazdagon motlvált: egy
gyönyörű, hiú lány meséje ez, aki szinte reinkarnálódva, több élet forgatagán
át fut a boldogság után, amit csak akkor ér el, amikor eldobja magától a
hiúság rontását, a jelképes piros lábbelit. Ez azonban csupán a felszín, némi
áttétellel, absztrakcióval kibővül a jelképrendszer. A lány voltaképpen egy né
pet is szrmbólizálhat, aki csak akkor boldogulhat, ha nem fut többé csillogó
almok után, hanem a realitások útjára lép - erre utal a második tétel idő

Ielettisége s a benne, a párbajozó ifjak alakjában megjelenő. bizonytalan tör
ténelmi figurák is. Jelentheti ezt is és még sok mást. Ez a többrétüség azon
ban korántsem zavaró s aki nem szeret töprengeni, folklorisztikus utalásokat
fejtegetni. annak a primer téma is mond eleget ahhoz, hogy kifejezésre jut
tassa az etikumot, az esztétikumot s megadja a katharzist is.

Az első tétel színtere a balladai múlt faluja, a másodiké az anderseni
mesevilág bizonytalan időbe helyezett királyt udvara, a harmadiké a mai Bu
dapest kissé meseszerűvé varázsolt élete; ennek parafrázisa a tánc és a zene
- népi muzsika, klasszikus balett és jazz... Sajnálatos módon Ielszísszentő

stílustöréssel kezdődik a film: jelképes tájjal, amibe reális, szélfutta, ringó
búzatáblát fotografáltak bele. Zavaró, kizökentő kép ez a film elején, ami
kor érzelmi irányt kell adni a nézőnek. Szerencsére rövid ideig tart s így nem

-teszí tönkre a hatást. A további képek nagyjából hibátlanok. Nincs egy pilla
natnyi üresjárat sem - nagy szó ez, hiszen éppen ez volt az eddigi magyar
filmek egyik legáltalánosabb hibája - a látványos jelenetek, a remek karak-
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terfigurák, a szepen fotografált táncok, a szellemes ötletek végig lekötik a né
zőt. Ott, ahol a mese lejtése folytán óhatatlanul csökkenne a feszültség, min
dig akad egy üayes gag, ami észrevétlenül átlendíti a figyelmet. Kü1önösen jó
Ll két tételkozi átmenet megoldása. Bár az első a Hamlet-film Ophelia vízbe
f'ullási jelenetét idézi, mégis más, bizonyos mértékben több annál éppen azzal,
hogy csak lábnyomokat fotografál, a nőalak nem jelemk meg. Ötletes viszont
az ágymennyezet csomójává változó vízörvény s a második átmenet, a színes,
modern szökőkúttá dermedt, kaceran billegő pávatoll. Am mindez csak egyéni
k-ragadás. hiszen bizonyára akad olyan is, akinek esetleg az üresen táncoló
csizma s a próbára felkínált ruhák tánca vagy a sikerült vásári mutogatösdí,
esetleg a valóban revüszerű bevásárlási jelenet jobban tetszik. Bő a válasz
tek . .. csak az utolsó pár percet tudnánk feledni! Mert az anzikszkártyára
illó befejező kép, sajnos, tömény giccs! Tudjuk, értjük a miértet: a jövőbe te
kintő fiatalok ábrándozásának hangsúlyozását, ám ez felesleges túlmagyarázás.
A filmnek ott a vége, amikor a lány a bűvös. piros cipőt bedobja a Dunába.
Nincs tovább - sapienti sat! Így, retrospektíve világosan adódik a megoldas:
ha ezt a kitűnő filmet külföldre. esetleg resznválra viszik, le kell nyisszan
tani ezt a végjelenetet.

A fiatal rendezö-írónak Banovich Tamásnak, ez az első teljes terjedelrnű

játékfJlmje; eddig csupán kisfilmeket forgatott. Csak elismerés illetheti, hi
szen amit alkotott, az sokkal több első szárnypróbálgatásnál. Ha a jövőben

jobban ügyel a stiláris vonalvezetésre s ha nem lesz hajlandó a végjelenethez
hasonló megalkuvásra, sok még jelentősebb művet várhatunk tőle. A rendező

alkotásával teljesen konzseníális Vujcsics Tihamér zenéje. Nom alárendelt
kísérőzene ez, önálló, művészí alkotás, mely mégis alázatosan követi a társ
művósz elképzeléseit. Pedig nehéz feladatot vállalt: három különböző "műfaj

ban" kellett alkotnia,.. Külön dicséret illeti Szécsényi Ferenc operatőrt s a
három koreográfust: 'Rábai Miklóst, Harangozó Gyulát és Seregi Lászlót, vala
mint Orosz Adélt és Stp~ki Leventét szép, kulturált táncaikért, ugyanígy Bárdy
Györgyöt, Major Tamást és Gobbi Hildát SIkerűlt "prózaI" alakításaikért.

Dicsérni míndíg jobb, mint kifogásolni vagy elmarasztalni. Örül a kritikus,
hogy jÓt mondhat, örvendenek a megbíráltak. hogy fáradságuk nem volt hiába
valo s elégedett az olvasó is, hogy végre valami SIkeres született. Annál ke
servesebb. ha valakit lelkiismerete arra késztet, hogy rámutasson bizonyos kel
lemetlen igazságokra. Nos, ebbe a keserves helyzetbe hozott engem a "Másfél
millió" című film. Jobb meggyőződésem ellenére beszélnem kell róla, mert
hibái igen tanulságosak .. ,

Alapötlete jó Ismerősün}', h.sc-n Mark Tu'~in "EgymilLió fontos bank
jegy"-ének brilliáns témája mondb atr-t (gYC1CS~(g-Ú felmenoie. csapia ennek.
Csakhogy! Nagy ám a különbség hihetetlen és lehetetlen, között. Mert amíg
Twain művében az alapötlet. a fogadás, eléggé különös, majdnem hihetetlen,
de mégis lehetséges. addig a filmbeli éjjeliőr elbóbiskolása hihető, ám, hogy a
hatalmas tűzvész tőszomszédságában - már a nagy hőség miatt is - fel ne
ebredjen vagy meg ne süljőn, az csaknem kizárt dolog. Logikai abszurdum
ez az alapállás, bosszantóan erőltetett a rákövetkező fordulat, ugyannyira,
hogy mindkettő rossz íze ott kísért bennünk végig s szinte eleve elveszi ked
vünket a továbbiaktól. Pedig továbra is Twain zsenije súg a forgatóknak, hi
szen a gigászi címlet Ielválthatatlansága s a kár összegének az államkasszába
"aló visszafizethetetlensége, mondhatni, tejtestvérek.

Kétségtelenül igaz, hogya film helyenként rendkívül szórakoztató s a
twainí fcrdulatok transzponálása. aktualizálása fig) elernreméltó ötletességről

tesz tanuságot. Mmdez azonban nem elegendőahhoz. hogy lelkendezve fogadjuk.
Annál kevésbé. hiszen éppen a szatíra tételes mondanívalója, szenvedélyes bí
rálatának hiteie forog kockán az alaphibák miatt. A fentiek arra kötelezték
volna az alkotókat, hogy a csábítóan kézenfekvő lehetőségek, az át nem gon
dolt bonyolítás azonnali elfogadása helyett alaposabb körültekintéssel dolgoz
zák ki a témát.
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Értjük, jól tudjuk, hogy ,.groteszk" indítás volt a szándékuk, fejest akar
tak ugrani a hitetlenbe, hogy éppen a kontraszt által tegyék nyilvánvalóvá a
bürokratizmus károsságát. Azt kívánták bemutatni, hogy a becsületes ember
milyen nevetségesnek, panoptikumba való torzszülöttnek hat a becstelenek
vagy legalább is laza felfogásúak között. A groteszknek azonban épp úgy meg
van a maga szigorú realitása, logikája, mint minden egyéb múfajnak. S jaj
annak, aki lebecsüli vagy figyelmen kívül hagyja ... Sajnos, nagyonis általá
nos hiba ez, rengeteg nálunk a "deus ex machína", az erőszakoltság, a téma
"csőbe húzása" az általunk kívánt kifejlett előpréselese céljából.

Az elmúlt idényben számos példa akadt erre. Elég csupán az ősszel bemu
tatott s eléggé eklektikus kivitelezésű "Igen"-re utalnunk. Nem szólva arról,
hog ya rendezőt Fellinitő1 Antonioniig minden "nagy menő" trükkie - de csak
a trükkje s nem a trükkök tartalma - megihlette, a filmbeli főhős hirtelen
pálfordulása s a témavitel nagyonis vitatható morális beállítottsága szintúgy
nem volt szerenesének mondható . .. Többször említettük, hogy tanulni nem
szégyen, sőt, kell is, ám feltétlenül szükséges, hogyatanultakhoz sajátunkat,
magunk elképzelését is hozzáadjuk azért, hogy fáradozásunkból ne másolás
legyen, hanem új mű, önálló alkotás születhessen. (Bittei Lajos)

A LESZERELÉS GAZDASAGI KIHATASAI A KAPITALISTA VILÁGRA.
Az olasz katolíkus értelmiség johannista szárnyának vezető folyóirata, a Ve
lencében megjelenőQuestitalia, igen Iigyelemreméltö tanulmányt közölt Romano
Sbardella tollából, aki felveti a kérdést, vajon nem sodorná-e gaz-dasági vál
ságba a nyugatí tőkésállamokat az általános leszerelés, amit ma már valóban
időszerű politikai követelménynek kell tekinteni. Másként fogalmazn a prob
Iémát: meg tudná-e oldani a nyugati világ válságmentesen a leszerelés utáni
gazdasági átállást ? Ha ugyanis az átállás nagvobb megrázkódtatások nélkül
megoldható, akkor ez nyilvánvalóan kedvezően befolyásolja a leszerelésre irá
nyuló tárgyalásokat és a béke ügyét.

Tanulmánya bevezető részében Sbardella nem fest valami rózsás képet a
tőkés gazdaságról. Felemlíti azokat a jövedelnú és termelési mutatókat, ame
lyek 1962-ben és 1963. első negyedében gazdasági pangást jeleztek. fgy pél
dául 1961-hez képest 1962-ben 18 százalékkal csökkent az Egyesült Államok
vasgyártási ipar-ának jövedelmezősége. Hasonló tünetek jelentkeztek 1963 ele
jén Nyugateurópában is. A szerző szerint az Egyesült Államok belső piacai
teIítettek, az európai gazdasági társulások pedig elérték a gazdasági integrá
cíóból származó előnyök csúcspontját és már hanyatlás mutatkozík. Ugyanak
kor ma még változatlanul hatalmas méretú a háborús termelés. Az Egyesült
Nemzetek Szervezetének 1962. március 2-án kiadott [elentéséből is következ
tethetünk erre, rnert az akkori számítások szerínt a fegyverkezési kiadások az
összes felfejlesztésre szoruló országok nemzeti jövedelmének kétharmadát tet
ték, nem kevesebb, mint 120 rmlliárd dollárt.

Nyilvánvaló tehát, hogy leszerelés esetén színte mérhetetlen anyagi erő

forrást és óriási személyi állományt kellene viszonylag rövid idő alatt visz
szavinni a békés termelésbe. Érthető, ha Nyugaton aggodalommal latolgatják,
hogy nem idézne-e elő az atállítás túltermelési válságot az ő amúgyis telí
tett piacaikon. Némelyek még arra is utalnak, hogy egy sikertelen átállás
gazdasági és politikai zavarai megbuktatnák a leszerelés ügyét és újabb fegy
verkezésre ösztönöznének.

Az átállás megszervezése valóban nem könnyű feladat - állapítja meg
maga Sbardella is - hiszen a szocialista országokkal ellentétben Nyugaton
lényegében a szabad verseny törvényei uralkodnak, akárhogy is igyekeznek
befolyásolni ezt bizonyos állami intézkedésekkel (például adókedvezmények),
és a különféle gazdasági társulásokkal és megállapodásokkal.

A túltermelesi válság kíküszóbölésének módjait vizsgálva, Sbardella úgy
vélí, hogy elsősorban a fejletlen országokat kell jobban belevonni a tőkés

világgazdaság vérkeringésébe. Bízik továbbá abban a várható felélénkülésben
is, amelyet a leszerelés után a nemzetközi légkör enyhülése váltana ki a je
lenleg egymástól elzárkózott tömbök egymásközti árucseréjében. A túlterme
lési tendenciák ellenére is úgy hiszi Sbardella. hogy a fejlett tőkés országok
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belső piacai még mindig be tudnák fogadni a békés célokra átállított ipar ter
mékeinek kisebb-nagyobb hányadát. Ami gazdasági erő pedig még szabadon
maradna - emeli ki Sbardella -, azt közmunkákra, az egészségügyi, neve
Iésügyí, tudományos intézmények fejlesztésére kellene fordítani.

A fejlődésben elmaradt országok szerepével igen részletesen foglalkozik
Sbardella, Abból az ellentmondásból indul ki, hogy a föld országainak jelen
tős részében milliárdokat költenek fegyverkezésre, miközben a Föld népeinek
másik, igen tekintélyes része éhezik, elképzelhetetlenül alacsony színvonalon
él. Önként adódik a következtetés, hogy a leszerelés folytán felszabaduló gaz
dasági erőforrásokat a fejletlen országok megsegítésére kell fordítani. Sbar
della ezt erkölcsi követelménynek is tartja, de hangsúlyozza, hogy ha a nyu
gati világ eleget tesz ennek, akkor egyben a saját érdekében is cselekszik.
A segítséget természetesen nem úgy kell megejteni, mint eddig, azaz politi
kai és katonai feltételekhez kötötten a fölös terményekből történő kőnyör

adományokkal, hanem akként, hogy az elmaradt országokat hathatósan támo
.gatják saját gazdasági erőforrásaik jobb kihasználásában, saját iparuk, keres
kedelmük megteremtésében. szociális, egészségügyi stb. íntézményeík létre
hozásában. Nem teremtene ez Sbardella szerint káros versenyt a nyugati ál
lamok számára, rnert minél fejlettebbek lesznek a volt gyarmati területek,
annál élénkebb kereskedelmi kapcsolatokat építhetnek ki velük, mert hiszen
új, és fokozott igények lépnének föl az eddig elmaradt lakosság körében. Ez
azonban csak a távolabbi jövő problémája. Ami a leszerelést közvetlenül kö
vető időszakot illeti, a korábban fegyvereket és egyéb hadiberendezéseket gyár
tó tőkés ipar elláthatná az elmaradt országokat traktorokkal. szállító eszközök
kel, gépi berendezésekkel, különösen ha előnyös hiteleket adnának számukra.
Az ennek nyomán felélénkülő csereforgalom is jelentős mértékben csökkente
né egy gazdasági válság veszélyét.

Az elmaradt országok gazdasági helyzetét már az is előnyösen érintené 
fejti ki a továbbiakban Sbardella, hogy megszűnnék a nagyipari országok
protekcionista mezőgazdaságí politikájának létjogosultsága. E politika lényege
tudvalevőleg az, hogy egyes nyugati országok magas vámokkal, irányított ár
politikával védik saját mezőgazdaságukat, mert így kívánják háború esetére
biztosítani élelmiszer szükségletüket. Emiatt van az, hogy az elmaradt orszá
gok képtelenek eladni saját mezőgazdaságí terményeiket, minthogy pedig más
áruval nem igen rendelkeznek, a nyakukon maradt termények bőség helyett a
nyomor forrásai. A leszerelés nyomán kialakuló nyugodt nemzetközi légkör
lehetővé tenné a protekcionizmus megszüntetését s ezzel megnyílhatna az út
az elmaradt országok mezőgazdaságt kivitele előtt. Kiemeli végül a. szerző,

hogy miután a leszerelés gazdasági hatásai vílágméretűek lesznek, a várható
problémákat is csak együttesen oldhatják meg a fejlett államok. Ehhez az
eddigieknél hatékonyabb nemzetközi szervezetek létrehozására lenne szükség,

Sbardel1a kissé részletesebben foglalkozhatott volna a szocialista orszá
gok szerepével, hiszen a tanulmány maga is hangoztatja, hogy ezeknek az
országoknak belső felvevőképessége igen jelentős. Nyilvánvaló, hogy leszere
lés esetén a szocialista országokkal való kereskedés is sokkal intenzívebbé
válnék. S az sem kétséges, hogy az elmaradt országok felfejlesztését is a szo
cialista országokkal egyetértésben, velük megállapodva sokkal eredményeseb
ben lehetne végrehajtani.

A tanulmány mindenesetre adós marad néhány lényeges kérdés megvá
Iaszolásával, Mi fogja rákényszeríteni a tőkéseket arra, hogy az elmaradt or
szágokkal való gazdasági kapcsolataikat az azonnali jövedelmezőség szempont
jának félretételével, valóban segítő szándékkal rendezzék? Mi lesz a sorsuk
a mezőgazdaságí protekcionizmus megszűnése után a tőkés államok agrár
rétegeinek ? E híányosságok ellenére is figyelmet érdemel, azonban a taool
nulrnánynak a háborús gazdaságpolitikát bíráló bátor hangja, a tőkés gazda
ság nehézségeit őszintén feltáró és a szocialista rendszer előnyeire többször is
'Utaló állásfoglalása. Mindez, amit Sbardella előad. szerencsésen mozdítja elő

azokat a törekvéseket, amelyek a leszerelésre és a tartós béke megvalósítá
sára irányulnak. (Becsei Mihály)



nozzxszor.xsox A LITURGIKUS REFORi'iIHOZ. Mostani számunk
ban Halasy Endre fülöpjakabi adminisztrátor alábbi, igen figyelemreméltó
levelét bocsátjuk olvasóink elé:

Kénytelen vagyok gyarapítani a hozzászólók sorát, mert úgy látom. hogy
inkább csak a hátlapját nézik az éremnek. Egyet értek azzal. hogy kell it
bírálat, mert az segít a hibák kíjavításában, de nem értek egyet azzal a
magatartással. amely csak a hibákról emlékezik és a pozítfvumokat mintha
elhanyagolná. Az én tapasztalataim és próbálkozásaim kisebb részben fa
lusiak, nagyobb részben azonban tanyatak. Megpróbálom a fontosabbakat
papírra vetni.

Nagyheti szertartások. Igen sokat tesz az újításnál az előkészítés. Még
a megújítás első éveiben történt, hogy mint kihelyezett káplán a fi'liában
működtem, Szalkszentmártonban. Kis kápolnánkban nem volt sem kántor,
sem mínístráns, sem megfelelő felszerelés, igy nem lehetett a nagyheti szer
tartásokat megtartaní. Ezért an-a kértem a híveket, jöjjenek el a máterba
a szertartásokra. Előre elmagyaráztam mindent, kezükbe adtam a NQ{lY
heti Szertartások fiizetét. azután átmentünk a máter templomába. A szer
tartások végén méltatlankodva mondták a helybeliek, hogy már mindent ki
forgatnak, semmi sem a régi. Ugyanakkor az én híveim azt mondták: "Hála
Istennek, hogy ezt is megértük, mennyivel szebb volt, rnínt a régi!" S mint
hogy ugyanazon a szertartáson vettek részt, kizárólag az előkészítés módo
síthatta szemléletüket és véleményüket.

Nagyon fontos tehát, hogy előkészítve, szépen menjenek a szertartások,
pontosan alkalmazkodva az egyfu.áz rendelkezéseihez. Legyen szabad egy
példát kíragadní szemléltetésül. Sok helyen nem merik megvalósítani nagy
pénteken az oltár teljes lefosztását, holott ez az első a nagypénteki előírások
között. Nem merík, mert annyira szokatlan, hogy a pap is fél tőle, a sekres
tyés még jobban. Pedig van valami drámai abban, hogy az oltár oly üresen
mered elénk. Egyetlen mondatnyi magyarázat elég. hogy a 'híVf'k is meg
döbbent áhitattal nézzék a szekatlan látványt. Mások attól félnek, hogy
nem sikerül majd a minístránsoknak a 12-ik rubrikának megfelelőerr felten
niök a terítőt. Mi itt két próbát tartottunk, harmadszorra sírnán ment. A
mirrístránsokkal és a kántorral egyébként is nemcsak átbeszéljük, hanem a
gyakorlathan is megpróbáljuk néhányszor a tennivalókat. A híveket is fel
szoktam készíteni a szertartásokra. Egyrészt előre elmagyarázok míndent,
másrészt alkalmas leetor híján a szertartások világosan megkülönböztethető

fejezetei kö\ött magam szoktam előkészítení őket 'a közvetlenül következő

cselekményre. Mindezekkel elértern, hogy híveim áhítattal és viszonylag
értő lélekkel vesznek részt a szertartásokan, melyek tetszenek ís nekik.
19y azután nagyszombaton sem a Glória harangszavára indulnak, hanem
sokan az elején ott vannak. A keresztvízszenteléskor tele már a templom.
Vannak persze nálunk is szép számmal. akik csak a körmenetre jönnek.

De lássuk a Collectio Ritul1mot is!
Keresztelés. Nálunk általában nem áll, hogy "a keresztelésen ketten

hárman vannak jelen", ahogyan Miklós József írta. Sokszor kérem a temp
lcmi hirdetések során, hogy jelentsék be dőre a keresztelést. Legtöbben meg
is teszik. Ilyenkor megmagyarázom, ki a védőszent. elmondom a szertartás
menetét, meghívern az egész rokonságot, külön hangsúlyozottan mindkét
keresztszülőt. Megbeszélünk egy alkalmas időt, amikor sem gyóntatás. sem
jegyesoktatás, sem egyéb dolog nem késztet kapkodásra. A megbeszélt idő

ben kihirdetem, hogy szentmise után keresztelés lesz, aki teheti a hívek
közül, várja meg és imádkozzék velünk az egyház új tagjáért. A rokonok
és egyéb ottmaradók néha a 40-50-es Iétszámot is elérik. Néha könnyez
nek. néha utólag mondanak meghatottan köszönetet. Pedig semmi mást nem
teszek. mint alkalmazkodom a rubrikákhoz. Talán nem fog ártani, ha sorra
veszem, míként valósulnak meg nálunk a C. R. rendelkezései.

A szent olajat, sót. stb. a felöltözött ministránsok veszik a kezükbe, én
meg viola palástot öltök. A fehér palástot előkészítjük. A sekrestyében
szertartás t nem végzek. legfeljebb adatfelvételt. Kibontatom azonban a kis-
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ded ruháján és sapkáján a kötéseket vagy -gombokat. Azután elküldöm öket
"ad Ecclesiae limen", vagyis a templom töbejáratához, (Ha otthonától a temp
lomig kibírta a kisded az időjárás viszontagságait, akkor a sekrestyétől a
főbejáratig is ki'bfrja minden ártalom nélkül. Arra viszont gondom van,
hogy a kicsivel ne álljunk huzatban.) A hívekkel közösen mondjuk az imá
kat s a keresztségi fogadást. S hogy az énekek jól rnenjenek. felkérem a
kántort (s az -esetleges adományban is részesítem), hogy működjék közre.
Míg az oltárnál imádkozunk s később a templomon végígvonulunk, a kántor
orgonál. A hívek .a templom ajtaján belül, a kórus alatt várnak rám. A só
nál keveslem a magyarázátot. Kicsit ki szoktam egészíteni azzal, hogy a
Jceletl népek hogyan fogadják a kedves vendéget a béke [eléül sóval, kenyér
rel, béke-köszöntéssel. Az összes hozzátartozók velünk vonulnak végig a
templomon, orgona és ének kíséretében, hasonlóan a násznép esküvői fel
vonulásához. Az ének változó, de leggyakrabban az "Uiram, híszlek és re
méllek ..." vagy az "Örvendezzünk, gyertek ..." szerepelnek a Sz. V. U.-ból.
A templom közepéri magyünk előre a keresztkút vonaláig. A sekrestyés oda- .
hozza a fehér palástot. Míg áteserélem, egyetlen mondatot mondok arról,
hogy az eredeti bún víoláját a kegyelem fehérsége váltja föl. A keresztapát
külön is figyelmeztetem, hogy ő is fogja meg a gyermeket, vagy Iegalábbís
tegye rá a kezét.

Avatás. Ha külön történik, nem a kereszteléskor, akkor az ajtótól indu
lunk. Ha a kereszteléskor végezzük, akkor az anya a keresztkútnál átveszi
a gyermeket is, meg a gyertyát is és onnan indulunk később az oltáJr felé.
Tapasztaltam, hogy :míg a keresztelést sokan megvárták. az úja'bb ajtóhoz
vonulás után többen eltávoztak. De mióta a keresztkúttól együtt vonulunk
az oltár felé s csak az avatás utáln a sekrestyébe, azóta rendszerint meg
várják az avatást is. Amíkor az anya a tartóra tűzi s az oltár előtt hagyja
a gyertyát (s egy-két meleg szót kap a felajánlás szépségéről), ez a rnozza
nat válik az avatás legmeghittebb pí'llanatává. Ahol viszont az anya tartja
a .gyertyát míndaddíg, amíg a sekrestyében valaki ki nem veszi a kezéből,

ott az egész gyertya-ügy elveszti értelmét,
Házasságkötés. Az augusztusi levélben erre vonatkozólag közölteket sem

míndenben osztom. Ha a jegyesek -szavát nem nagyon értik is a templom
ban, a pap szavát még megérhetik. A pap úgyis előre mondja a mondaní
valót s azt nyilván feltételemetik a hívek, hogy ugyanazt mondják a je
gyesek is, bár az ő szavukat C1Sak a legközelebb állók értik. Nálunk inkább
az okozza a nehézséget. hogy előremondom a szöveget és felém rnondják
vissza: "Viseld ezt a gyűrűt", stb. Ennek megelőzésére a jegyesoktatásnál
próbát vezettem be, hogy bár tőlem hallják, még se nekem mondiák vissza
a szöveget, hanem egymásnak. A beszéd feladata a C. R. szerkesztőinek

felfogása szerínt nyilván az, hogy a szeritség kiszolgálására és felvételére
felkészítse a házasulandókat. S ha a lelki, akarati, liturgikus, érzelmi felké
szítést vesszük alapul, akkor a beszéd helye feltétlenül ott van, ahol a
rubrika jelzi: ,,Nunc fiat sermo." A ténykedés utáni beszéd: eső után kö
pönyeg . .. "Elfogadod-.e a ·gyermeket?" Ezt a kérdést indokolt esetben el
lehet hagyni. Egyes lelkipásztorok mínden esetben eleve índokoltnak látják
ezt. Pedig a házasság egyik fontos célja a gyermekek vállalása. Ezt a jegyes
oktatáskor megmagyarázzuk. Nem sok magyarázat kell hozzá, hogy meg
értsék: éppen a téma fontossága míatt szükséges, hogy nyiltan is nyilatkez
zanak, hogy komoly szándékuk-e a szülőí kötelességek teljesítése. Egy ko
rcmán azt az ellenvetést tette valaki, hogy nem lehet megkérdezni, mert
,.csiklandósak a koszorúslányok". Azóta míndíg körülnézek ennél a kérdés
nél, de még egyszer sem tapasztaltam, hogy a lányok vagy legények, vagy
bárki más komolytalanságot tanúsított volna. Nagyon félszeg dolog és ugyan
akkor szabálytalan, ha a pap félkézzel a könyvet fogja s csak félkezét tartja
ki a jegyesek fölé. Hiszen mindig akad, aki a könyvet megfogja: harangozó,
vőfély, koszorús legény, mínístráns, stb. Még a szertartás megkezdése előtt

felkérern az illetőt, ha gyakorlatlan alkalmi szereplő, hogy majd ha szólok,
jöjjön föl mellém és tartsa a könyvet. Igy aztán mindig két kitárt karral
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adhatom az áldást. A násznép bekapcsolásának jó mődja, hogy mondják,
közösen a négy Amen-t s ezzel fejezzék ki, hogy ők is valóban azt kívánják,.
amit az áldás szövege mond, Tapasztalatból állítom, hogy könnyen megszok-
ták és szívesen mondják az összes jelenlévők. .

Nagyon örülök annak, hogy az új asszony avatása hívatelosan is az
oltár előtt történik, mert gyakori gúnyos vagy vihogó magatartás miatt
sok helyen azelőtt is kénytelenek voltunk az oltár előtt végezni. Végül szen
tesítl a C. R. a kikísérést. .A11Jnak végeztével úgy sem fordulunk vissza
szótlanul, tehát adva van a lehetőség, hogy ahol igénylik a hívek a búcsú
szót, ott nem második prédikációval, de néhány meleg, atyai szóval indítsa
őket az élet útjára az eskető pap.

Temetés: Sokat vitatott szertartás. Különböző egyházmegyék, sőt espe
Tesi kerületek is különféle intézkedéseket tettek, fokozva ezzel a zavart.
Úgy látom, hogy lassan egyre több helyen térnek rá arra a gyakorlatra,
hogy a szertartás régi menete szerínt végzik, de magyarul. Tehát váci
egyházmegyés régi szokás szerínt a fejezetek sorrendje III., I., II., IV., V. Mi
óta igy végzem. a hívek sokkal értőbben és otthonosao.ban vesznek részt
a temetéseken. Eleinte mínden temetésnél elmondtam s ha sok idegen arcot
látok, ma is elmondom, hogya "Körülvett a fájdalom", a Circumdederunt
magyar megfelelője. Egyik-másik Ieldcípásztor panaszkodik, hogy követelik
rajta a Circumdederunt antifonát. Nálunk még egyszer sem hiányolta senki,
sőt egyenesen így is rendeltek: "Olyan szép magyar' temetést tessék végezni!"

Hibái is vannak természetesen a C. R.-mak. A keresztelést l'ÖV'idíteni
kell, világos azonban, hogy csak az új Rituale Romanum megjelenése után.
A temetés, dallamait meg kell reformálni. Vagy az ősi gregorián egyszerübb
dallamaiból kellene választani, vagy a magyar népi és ugyanakkor művészt

Sz. V. U. dallamaiból. Valamenny! szövegből, de főként az orációlk!ból ki
kell küszöbölní a cikornyás, nehéz körmondatokat. Ennek jó példáját adja
a Szent István Társulatnál megjelent Vasárnapi és Vnnepi Misekönyv. Bár
a szentírási szővegek ennyire szabad fordítása vitatható, maga a sílus na
gyon alkalmas lenne. A Nagyheti Szertartésok fűzetéből is elkeine már az
újabb kiadás, de a réginél nagyobb betűkkel, hogy az idősebbek is tudják
használni. S a fontosabb latin szavakat is közbe kellene iktatni, például:
"Ecce Iignum crucis", "Exsultet", "Lumen Christi", s hasonlókat, hogy a
laikus olvasó könnyebben megtalálja. hol is tart a szertartás.

Befejezésül külön is kíhangsúlyoznárn, amit az olvasó eddig is láthatott,
hogy semmi különleges dolgot nem végzek. Az egyéni elgondolásokat tuda
tosan mellőz:ni igyekszem, s amennyire lehet, alkalmazkodom a rubrikák
előírásaihoz. S ha akáe tanyai hívek, akár városiak sok esetben azzal távoz
nak a templomból, hogy nagyon szép szertartást láttak, az feltétlenül azt
bizonyítja, hogy szertertáskönyveínk lényegében jók, és falun is, tanyán is,
de városhelyen is kitűnően alkalmazhatók.

MAGYAR DIÁKOK A KRAKKOI EGYETEMEN. Krakkó, ez a csodála
tosan szép, ősi lengyel város ünnepet tartott. Egyeteme 600 éves. Alapítóle
veiét még III. Kázmér, a »Nagy« (1309-1370) írta alá 1364 pünkösdjén azzal
a meghagyással, hogy »ítt legyen a nagy befolyású tudományok gyöngyszeme,
hogy nevelődjenek benne jótanácsadásban jeleskedő, erényes és a különféle
tehetségekben kiművelt férfiak. Legyen itt a tudományoknak bővizű forrása,
melynek teljességéből merítsenek mindazok. akik a tisztes tanításban jártasok
akarnak lenni«. Hazánkfiai az adott alkalommal éltek is. Az egyetem régi
rnatrikulái tanúsítják, hogy szinte a kezdettől mindíg szépszámú magyar ne
velkedett a Jagelló egyetem nagymúltú falai között. Ezek közül az évforduló
kapcsán most egynek emlékét szeretnénk felidézni, aki a 16. század közepéri
vetődött el Krakkóba tanulni, s akiről bizony egy kissé el is feledkeztünk.

Török Jánosnak a messzi Bihar megyéből, Derecskéről indult el életútja
a Dózsa-féle parasztforradalom esztendejében, 1314-ben. Szülőfaluját annyira
szerette, hogy sokszor csak így írta alá a nevét »Joannes de Derechke«, Majd
25 éves' akkor, amikor a Wavelt először pillantja meg. A kutató nem tudja
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meghatottság nélkül kezébe venni az esztergomi főszekesegyházi könyvtárban
őrzött több mínt 400 éves nyolc kéziratos kötetét. Ezeket ő vásároltá köteten
ként 14-16 grossért. ő írta és köttette be Krakkóban 1549-1552 között, (Kéz
iratainak jelzetei MSS II. 186/a-b, 196, 244 (két kötet), 245, 246 és 247).

A szentírástudományok érdekelték őt kí váltképpen, legalább is megmaradt
jegyzeteiből ez tűnik ki. A négy evangéliumhoz, az Apostolok Cselekedeteihez
es a szeritpált levelekhez írt kommentárok mellett találunk egy »Surnrna
tottus Sacrae Scripturae«-t és egy »Connotationes variae in Sacram Scriptu
ram-s-ot is. Mesterei közül kettőt említ: Sebestyént, a hittudományok boros
tyánkoszorúsát, és Jánost, az artes líberales magiszterét.

A tulajdonában volt nyomtatott könyvek kozül ma egyet őriz az eszter
gomi bibliothéka. Petrus Lombardus Sententiainak lyoni 154ű-es kiadását, me
lyet ő maga Bécsben 1561 március 15-én vásárolt és köttetett be. Monogramm
ja ma is a kötéstáblán díszeleg: »1. T. D. D .«, azaz Joannes Török de Derechke.

Nevével Schrauf 1894-ben kiadott »Regestrum Bursae Hungarorum Craco
víensís« című .művében nem találkozunk. Ez azonban nem jelent semmit,
mert a hazánkból származó hallgatóknak csak egy része "olt egyszersmind a
Bursa tagja is.

Életútja a krakkói évek után Szent László városába, Váradra vitte őt

kanonoknak. De nem sokáig maradhatott itt sem. 1556-ban menekülnie kel
lett, amikor az Izabellához pártolt Varkocs Tamás ostrom alá fogta Vára
dot. 1558 január 20-án az akkor Nagyszombatban székelő esztergomi káptalan
ban kapott tavadalrnat. A következő évben barsi, majd 156ű-61-ben honti fő

e~\)eresként vizítálta kerületét.
. Oláh Miklós érsek megbízásából járt Selmecbányán, hogy az ott egybe

gyült lelkészemkel a katelíkus egyház hitágazatának 13 cikkelvét aláírassa.
1567-ben a Szentjánosról Nagyszombatba menekül t 18 dominikánát helyezte
el a rend ottani férfikolostorában, a klastromot kettéosztva, érseki biztosként
Telegdi Miklóssal.

Hogy mennyíre élt benne Várad szeretete, mutatja a következő. Tíz évvel
ké-sőbb egykori váradi kanonoktársával. Garay Mártonnal a Nagyszombatban
sz-.kelő esztergomi káptalan elé járult, s ott írást készítettek 1577 Úrnapjának
nvolcadán arról, hoev ők a váradi egyház ötvenezer magyar forintot érő ja
vatt 1556-ban Báthory András és Miklós hűséges kezére bízták, kik Ecsed vá
;',~ i)a szállították azokat. Szigorú meghagyásuic ezt a hatalmas értéket a
Bathőryaknak nem szabad eltékozolniuk. más kezére adniuk, hanem híven
; l,'g kell őrizniük a váradi egyház számára.

Török a káptalani ranglétrán emelkedve 1572-ben szentgyörgyrnezeí pré
post lett, ezt a tisztséget nemsokkal ezután felcserélte a zólyomi főesperesség

ge:. Rövid ideig plébánoskodott Érsekújváron is.
A halál az egykori krakkói egyeternístát nagyszombati, a Szent György

alt aria mellett lévő, magaépítette házában érte 1581 március 19-én, azon a na
pon, melyen egyházunk Szent Józsefet, a jó halál pártfogóját ünnepli. Földi
maradványait a Szent Miklós templom Szent Györgyről nevezett kápolnájá
Lan helyezték nyugalomra. (Kovách Zoltán)

GYALOGI JANOS ISMERETLEN LATIN VERSEI AZ EGRI FÖEGY
HÁZMEGYEI KÖNYVTARBAN. Gyalogi János a XVIII. század eleji 6'

délyi ellenreformáció egyik jellegzetes alakja, Elsősorban egyházi beszédei
tétték híressé: Színnyeí szerint (Magyar Irók Élete és Munkái IV. köt. 1-5
h.) kortársai a "magyar Cicero" néven emlegették. Szentbeszédeken kívül
aZOII1ban szarnos latin és magyar költeményt is írt, elsősorban klasszikus
versformában. Költeményei közül igen sok a kiadatlan. Szinyei idézett mű

vében is említést tesz róluk: "Kéziratban sok latin költérnénye maradt, me
lyeknek holléte nem ismeretes." Ezek közül a költemények közül került
elő most az Egri Főegyházmegyeí Könyvtár kézirattárából egy szép csokorra
való. Az Egri Főegyházmegyei Könyvtar kéziratainak rendezése során elő

bukkant egy kis igénytelen kopott-fekete vászonkötésű versesgyűjtemény,

Püspöki András prépostnak dedikálva. Címe: "Cujusdam ex Agriensi Socie
tatis Jesu Collegio veterani amici et servi: epigrammatum decades XX. Pro
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'Ovo paschali oblatae hononbus Reverendis5dmi Domini Dni Aaldreae Püs
pök! '.',' Anno 1744." "Valamely, az egri Jézustársasági kollégíumból való
regi Jóbaeátnak es szolgának husz dekád epi.gr'ammája. Húsvéti tojás gyanánt
fölajánlva Főt, Püspöki András úrnak: 1744. évben."

A lCéz,il1"a t 36 számozatlan levélből áll, s - mint a címe mutatja 
20x10 epigrammát tartalmaz, illetve pontosabban 201-et, mível a XVII.
"decas" végére még egy magyar epigramma is került. Ez az egyetlen ma
gyar nyelvű epigramrna ezt a círnet viseli: "Loranff! Susanna Fejedelem
asszony Erdélyben könyvet botsát a Pápisták ellen." A többi, latin nyelvű

epigramma a legkülönfélébb tárgyakat öleli fel: kezdődtk a kolozsvári je
zsuíta kollégium templomának felszentelésekor költött eoígrarnmákkaí, majd
különféle bíbltad és polítíka! tá'l"gyÚ ~ammák után vallásos tárgyú köl
teményekkel fejeződiJk be. A kötet egyébként gyűjteményjellegú: különféle
helyeken és időben keletkezett költeményeket tartalmaz. Az epigrammák
egyike-másika a keletkezés idejét is közli. A könyv elózéklapján szereplő
névből kitűnik, hogy legutoljára Koválcsik József tulajdona volt, szerzőjére

vonatkozóan azonban semmi kőzeleblbit SeJn a kézirat, sem a katalégusok
nem árulnak cl.

A szerző kilétének megáldapítására az első helyen emlitett, a kolozsvári
templom felszentelésével kapcsolatos epígrammák vezettek. Az elISŐ "decas"-t
a szerzö igy vezette be: "Honori Summae et Indívíduae Trinitatis auspícíís
erectae Academicae 80c. Jesu Basflteae Claudiopoli in TranSylVlania: anno
1724. Quae pro auspícato íngressu, sub nomine Ccronae XII. Stellarum, typís
sparseram missíhbus acurnína: hic ea prioribus duabus comoleetor decadi
bus." "A magasztos egy Szentháromságnak tiszteletére szerenesésen emelt
Jézustársasági bazilikának, Kolozsvárt, Erdélyben: 1724. évben. M.indazokat
.az elmésségeket (acumína = bonmot), amelyeket a szerencsés megnyitás
alkalmával - Tizenkét csíllagú korona címen - betúk lövedékével (= röp
lapokon?) szerteszórtam, itten az első két dekádban foglalom össze." A szö
veg szerínt tehát ennek a kéziratnak a szerzője nyomte/ásban jelentette
meg verseit "Corona XII. SteliLarum" címmel. sajnos, a legs1-QiT,gosabb kuta
tás sem vezetett ezen a téren eredményre: ilyen című versesséadás - eddigi
megállapításaírn szerínt - nem találjható a magyar kooyvMrakban.

A szerző kilétének megállapítására a másik követhető nyomnak az lát
szott, ha megállapítjuk. ki tartózkodott azok közül a [ezsuiták közül, akik
1724~ben Kolozsvárott voltak, 1744.Jben Egerben? A né'vjegyzékek összeha
sonlítása soráll felmerült 3-4 név közül azonban egyik sem volt olyan,
amely mőgött a jólsikerült epígrammák szerzőjét sejteni lehetett volna.
A szerző kilétét végül Jakab Elek: Kolozsvár története (Bp. 1888) c. rnunkája
oldotta meg. A mű III. kötetének 205. lapján ez olvasható: ,,Az akadérmai
templom megépítésére 1718. a juzsuita collegium rectora engedélyt kért, az
alapkövet márez. 12. megáldás után II. Má'l'tonffy József ~ök tette le,
az ünnepély szónokát, a tudományáról híres Gyalogi János [ezsuítát hívta
meg, a ki... az alapkő letételét alkalmi versben örökítette meg... a fel
szentelést br. P.ntalfy János erd. r. kath. püspök vitte v~gbe ... Ez ünnepély
szónokává is Gyalegi hivatott meg... A sZÓIl10k ez alkalomra is költeményt
írt:' Jakab Elek jegyzetként hozzáfűzi: "Czime (t. i. az első alkalom,Nl. írt
költeményé): Carmen Augurale. Lapido Dacico Peímigerrlto. Fausto, Felici.
A királyi lyceum könyvtárában kerestem, de nincs meg. - Corona XII. Stel
larum. Ezt sem találtam meg a kir, lyceum könyvtárában. Vajjon egyik sem

.adatott volna ki?" Jakab Elek szónoloí kérdésére Gyalogí fentebb adta meg
a választ ("types sparseram'tf), a versek azonban míndeddíg nem kerültek
elő. így annál értékesebb ez a kézirat, hiszen magában foglaja a nyomta
tásban megjelent, de elveszett verseket is.

Gyalegi János latin versei nem jelentenek írodalomtörténeti szenzációt.
Arinyi azonban bizonyos, hogy ezek is hozzátartoznak a XVIII. századt ma
gyarországi Iatínnyelvű irodalom gyöngyeihez. s így valószínűleg számot
tarthat az e korral foglalkozó .írodalorrrtörténészek érdeklődésére.

(Rttter Márton)

Felelős kiadó: Saád Béla
Fóv. Nyomdaip V. 5. 1738-4-65. - F. v.: ligeti Miklós.


