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'nul a bántó- szándék. Az illetékesség
akkor áll fenn, ha a sérelmet szenve
dó hozzátartozónk, [óbarátunk, isme
rősünk - vagy aza gyengébb fél, aki
védelemre szorul, a védelmet várja is
és éppen mi vagyunk a körülményetc
folytán azok, akik segítségére lehe
tünk. :Es kell, hogy legyen legalább
vala-ni remény arra, hogy beavatkozá
sunk valóban segít - mert ha előre

lMjuLk, hogy közbelépésünk csak ront
a helyzeten. akkor már megszűnt szá
murikra 13. kötelezettség - sőt éppen
az a helyes viselkedés, ha hallgatunk.
. Az ilyen egyértelmű szituácíó azon
ham nagyon ritka. Rendesen miridegyik
vitatkozó félnek csak részben van iga
za, a mi illetékességünk sem ill min
dig vitan felül és Iegtőbbszor nem

tudjuk előre megmondani, hogya vi
tába való beavatkozásunknak milyen
következménye lesz. Azért az; esetek
legnagyobb részében az a helyes ma
gatartás, ha türelemmel megváriuk,
míg a vitatkozás heve kissé lehül és
aikkor talán már nem is lesz szükség
a mi közbelépésünkre, legfeljebb
annyiban, hogy el tudjuk terelni a fi
~.,elmet a vitás kérdésről. Egy tapin
tatos szó, egy jóindulatot sugárzó gesz
tus rendesen töb!bet használ, mint a
legvilágosabb argumentáció.

A legfontosabb azonban a szeretet,
rnert végső fokon míndig az dönti el,
hogy egy adott helyzetben mi a helyes
állásfoglalás.

Borbély Kamill

NAPLÓ
SEGíTENüNK KELL! Súlyos, megpróbáltatásokkal (,eli hetekre tekinthe

tünk VIssza. Mindnyájan, az egész ország. Mert a veszély napjaiban az elemi
csapástól sújtott termetektől távolabb lakók is egyek voltak azokkal, akiknek
otthonát, kenyerét közvetlenül fenyegette, vagy esetleg utól is érte a pusz
tulás. Egyek mindmáig, merthiszen még most sem, amikor ezeket a sorokat
papírra vetjük, még most sem lélegezhetünk fel megkönnyebbülten. Az ország
déli vidékein még mindig aggasztó a helyzet.

A szeszélyes időjárás, a százéves távlatban is példátlan mennyíségú tavaszi
és keső tavaszi csapadék, májusi, sőt június! havazás az Alpokban, teremtett
olyan helyzetet a Duna vízgyűjtő termetén, amilyenre még a leggondosabb
előretátás sem tudhatott felkészülni. Hónapokkal ezelőtt, a nyugati határvidéke
ken kcz.dődött a baj. Már az akkori tavaszi áradis is mérhetetlen pusztítást
vitt véghez, anyagi javakban, .esaládi ottnonokban. lÉs alig, hogy ott csökkent
vagy elmúlt a veszély, a Duna jelent meg olyan magas vízállással, amilyent száz
év óta nem olvastak le a mércékről, Ennek is sok hete már és a hatalmas
áradat azóta ostromolja bőszülten a gátakat, Elszánt és önfeláldozó ernberek
tízezrei szállnak szembe vele. Fáradtságot nem ismerve, az éjszakákat nappallá
téve dolgoznak az árvíz hősei végig a Duna merrtén, hogy mentsék, ami ment
hető. És sok bizonyult menthetőnek. És éppen azért rnost, arnikor napról napra
szívszorongva lessük a máskor annyira érdektelen vízállásjelentéseket, első

sorban feléjük, a védelemben dolgozó tízezrek fe1é száll köszönetünk és hálánk.
Az ó munkájuk eredményezte, hogy az elhárítihatatlan természeti csapás vPg
zetes következményeit az emberileg lehetséges minimumra sikeruIt csök
kenteni.

Ugyanakkor azonban a feíeberáti szerétet minden melegével kell fordul
nunk azok felé, akiket a legjobb szándék mellett sem lehetett megmenteni
a pusztító elemektől. Családi otthonok százaíba tört be a pusztító áradat. Az
ott lakó emberek sok helyen a gyors segítség ellenére sem tudtak az életükön
kívül egyebet megmenteni. Ha elvonul a víz és visszatérhetnek, úgyszólván
mindent előlről kell kezdeniuk. petleg még a ház felépítését is. Ingóságaikat
<l ház körül, két kezük munkájanak eredményét kint a földeken pusztította el
a könyörtelen elem. Segíteni rajtuk: elsőrangú nemzeti és felebaráti köte
lességünk.

Az államháztartásnak sokszáz milliójába került már eddig is a puszta vé
dekezés, és további milliókat emészt még fel, mire elmondhatjuk, hogy túl
jutottunk a bajon, A hatóságok ennek elilenére igyekeznek újjáépítési segít
séget is nyújtani a károsultaknak. Ez azonban nem elég. A társadalomnak is
meg kell mozdulnia. Mindenkinek, akinek otthonát elkerülte a veszély, bele
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ikell képzelnie magát a sújtottak helyzetébe. ts mínél többen ismerjük fel 8

felebaráti szerétet sürgető parancsát, annál kisebb lesz az áldozat, amit az egye
seknek meg kell hozniuk A kis adomány, amit némi áldozatkészséggel mín
denki fel tud ajánlani, épp oly becses, mint a nagyobb jövedelműnek illően

nagyobb adománya. A fontos az, hogy míndnyájan kivegyük részünket ebből

a nemes társadalmi megmozdulásból. ~rezzék a károsultak, hogy testvéri kéz
nyúl ki feléjük, hogy olyan emberi közösség tagjai, amelyben az egyesek ügye
mindenkinek ügye. Bennünket, keresztényeket pedig éppen krisztusi paramcs
szólít fel arra, !hogy jó példával járjunk elől.

iMinél többen lesznek azok, akiknek 'lelkében visszhangra talál a segítsé
get kérő szó, annál hamarabb heverjük ki a súlyos csapást, ami nemcsak az
egyeseket, hanem rajtuk keresztül az egész országot sújtotta.

"HIVŰK KÖNYÖRG:f:SE." A másodilk vatikáni zsinat liturgikus rendelkezé
sének 53. §-a szószeríntí magyar fordításban így hangzrk: "Újra be kell vezetni
- különösen vasárnapokon és parancsolt ünnepeken - az evangélium és a
homilia után az .általános imádságot' (oratio communis), vagy másként a ,hí
vők könyörgését'. A hivők részvételével kell végezni könyörgéseket először az
anyaszentegyházért, azután azokért, ak:iik míriket hatalommal vezetnek, majd
rníndazokért, akiket sokféle baj szorongat, végrfrl minden emberért és az egész
világ üdvösségéért." A szentmiseáldozat megújulásának egyik fontos pontja
lesz ennek a rendelkezésnek végrehajtása.

Húsz, lhariminc esztendővel ezelőtt is még csaknem mlmden falusi templom
ban szokás volt. hogy a vasárnapi nagymise előtt, ami/kor - sajnos - többnyi
re a szeritbeszédet tantották, a szeritbeszéd után a híveik a pap, iUetőleg a
kállltor vezetésével hosszabb imát mondtak, Tartalma és szövege községenként
vagy egyházmegyériként változott. Volt hely, ahol a parancsolatokat, a Hiszek
egyet, a hit, remény és szerétet "lind'Ulatait" imádkozták el, mánt azt az eszter
gomi főegyíházmegyePraeorator-a is előírta, másutt különböző "jós:zándékokra"
imádikoztark több-kevesebb Míatyánkot vagy Udvözlégyet, vagy éppen más
imádságot a felelős lelkipásztor elihatározását61 függöerr. Tudtommal legutóbb
a szombatíhelyí egyházmegyében újították föl azt a régeIbbi szokást, 'hogy a
szentoeszéd után a hívek: - míg a pap a szentmiséhez átöltözík vagy a fel
ajánláshoz visszatér - bízonyos közös írnákat rnondanak,

Ha ezeknek az imáknak szövege és végzést rnódja az általános liturgikus
értékelésnek nem is felelt meg, tulajdonképpen ősi, az első keresztény száza
dokig visszamenő hagyományt jelentettek: a hívek közös írnáját az áldozat,
nevezetesen a szentmiseá1domt előkészítésében vagy hálaadásában. Tulajdon
képen a "hívők könyörgése" az ún. Leó-imádság is, amelyet a hívek nem na
gyon szerettek, s papjaink is, amikor csak lehetett, ígyekeztek elhagyni, Nem
ís volt helyén való ez az ima, ma már nyugodtan megáJlBJpífJhatjuk.

A szentmiseáldozatnak általában szerves, vele lényegesen összefüggő ré
szét alkotta viszont a kereszténység első századaitól kezdve a ,/hívők könyör
gése", amely nemcsak néhány, bizonyos szándékra elimádkozott Miatyánkból,
Udvözlégyből vagy másfajta imából állott, hanem a mindenkori szükségletnek
megfelelő könyörgésekből is. Bizonyos kis része megmaradt az "oratio impe
rata", vagyis a megyés főpásztor által kötelezően előírt, minden vagy legtöbb
szentrnisében elrnondandó könyörgésben. XXIII. János pápa a rubrikák egy
szerűsítésekor, 1960-;ban igyekezett ennek sza:bályait is a legkevesebbre esők

kenteni.
Legősibb alakja Szent Kelemen pápa Korintusiakhoz írt levelének 59.

fejezetében maradt reánk. Hosszabb összefüggő könyörgés ez, melyet mínden
bizonnyal az istentiszteletek alkalmából is előimádkoztak. Álljon itt belőle egy
kisebb részlet:

"Kérünk Téged, Urunk, légy segítőnk, ~ltalmazó,nk. Kik köz~lünk szeron
gattatást szenvednek, azokat tedd szabadda, az auizatosakmak ~rgalmazz, az
elesetteket 1oo.rold fel, az ínségeseket segéld, a betegeket gyógyítsd, néped té
velygőit térítsd meg; az éhezőket tápláld, a foglyo1oo.t váltsd ki, a támasztalano·
kat támogasd, a kislelkűeket vigasztaW; hadd ismerje meg minden nép, hogy
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csak te vagy az Isten és a te Fiad Jézus Krisztus, mi pedig a te néped és le
gelő juhaid... Adj egyetértést, békét inekünk, és minden ffjldlakónak, mint
ahogy megadtad atyáinknak, kik hitben és igazságban könyörögtek hozzád. Adj
békét neküJtk, kik meghajolunk erőteljes és mindenható neved előtt, engedel
mesek vagyunk fejedelmeinknek és előljár6inknak."

Ösí, ünnepélyes alakjáoan maradt meg a hívők könyörgése a nagypénteki
szertartásokon, ahol még ma is mínden rendű-rangú hívőért, egyháziért és ví
lágiért imádkozunk, A rpap vagy a szerpap felíhívására először az egész közös
bég csendben ímádkozík, majd a szertartást végző pap elimádJkozik egy kö
nyörgést, rnelyre a nép "Arrnen"-nel felel. A jövőben ezt is bizonyára nem
zeti nyelvükön fogják a hivek ha1la!ni" hogy azokba jobban. belekapcsolódja
nak. A III-V. századbarn már az igehirdető istentisztelet végén hangzik el a
hívők könyörgése templomainkban. Igy is őrizték meg az összes ikeleti és egyes
nyugati liturgiák, sajnálatos módon azonban éppen a rómaiból törölték Egyet
len emléke itt, hogy a rníséző pap a Credo után, míkor a híveket üdvözli,
.,Oremus"-t énekel, azaz imára hív fel. De csak rövid kis zsoltárrészlet követ
Ikezik, a közös könyörgés elmarad.

A görög szertartású szentrnísében találn a legkifejezőbb és legjellemzőbb

a szentmísét bevezető, illetve a szentbeszéd utáni ekténia, az a Iítáníaszerű fo
hászkodás, amelyre a hívek Kyrie eleészon-nal, Uram irgalmazz felkiáltással
válaszolnak. A magyar görögkatolikusok például így kezdik minden szentmisé
jüket:

"Békességben könyörögjünk az Úrhoz t
A mennyei békéért és lelkiink üdvösségéért klmyörögjünk az Úrhoz t
Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyá

junk egyesitéséért, könyörögjünk az Úrhoz t
Ezen szetit hajlékért és mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és isteni

félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz t
Szentséges, egyetemes főpásztorunk, N. római pápáért, Istenszerető N.

püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerint segédlő papságért,
az egész egyházi rendért és népért, könyörögjünk az Úrhoz t

Ezen városért és minden városért, községért és vidékért és az azokban lakó
hívekért, könyörögjünk az Úrhoz t

A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinelc bőségéért és bé
kességes időkért, könyörögjünk az Úrhoz t

A hajózókért, utazókért, betegekért, fá'radozókért, foglyokért s ezek sza- ,
badulásáért könyörögjünk az Úrhoz t

Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól, veszélyt5l és
szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz t

Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket Isten, a te kegyel
meddel t"

Ebben ugyan már némi túlzást is találunk, főleg ha meggondoljuk, hogy
legalább 8-10 kisebb-nagyobb, hosszabb-rövidebb váltakozó Iitániaszerű imád
ság van minden szentmisében. Protestáns testvéreink istentiszteletében is fenn
maradt a hívők könyörgésének bizonyos alalkja. A refol1l11láJtordk a szentbe
széd utánra teszük a helyét és a Míatyánk után, íílletve előtt imádkoztatnak a
pappal bizonyos iJmálkat, maguk a hívek azonban csak a végén egy "Ámen"-nel
vesznek gyakorlatilag részt benne. Ez az íma.nálunk rnínd egyénibb és szaba
dabb lett, a pietizmus és a racionalizmus ideiében pedig már alig volt más,
mint a prédíkácíó imábaöntése. melyben a lelkész még egyszer buzdítani vagy
oktatni akarta híveit. Ezen segít most a protestáns liturgikus megújulás. miJror
ís az ún. "evaJngéliikus misében" a nép a pap felhívására már gregorián tónusú
KYrje-vel válaszol.

Az egyetemes ikeresménység lelJki igényének mondhatjuk tehát azt, hogy
a hívek az áldozat és istentisztelet keretébe saját, alanyi írnájukat is beépít
sék:, és pedig megfelelő liturgíkus formák között, Ez kap hangot katoli1kus ol
dalon a zsinati Iiturgíkus előkészítő bizottság jelentésében is, amely az új ren

-delkezést a következőkkel magyarázza: "A hívők könyörgésének bevezetése
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mind gyakorlati, mind lelkipásztori okokból ajánlatos. Illő ugyanis, hogy a hí
vek közőssége, amikor az áldozat pillanata közeledik, Istennek ajánlja az egész
egyház és az egész emberiség szükségleteit. Elrendelt könyörgések (oratio impe
rata) beiktatásával pedig a püspökök saját nyájuk szükségéhez rnérten külön
leges szándékokat is elrendelhetnek. amelyek a hallgató és válaszoló híveknek
legjobban megfelelnek. Végül ezek a könyörgések Kelet és Nyugat minden
keresztény népe kozött igen jó összetartó kapcsok, hiszen minden eucaarísz
tikus áldozatban ímádkozhatók."

A zsinattal egyídőben, sőt már előtte is, de főleg a liturgikus konstitució
kihirdetése óta a nyugati országokban és egyházmegyékben egymásután ve
zették. illetve vezeti1k be a közös könyörgéseket. Az 196Q-as münehení Eucha
risztikus Kongresszuson először kapott a hívek könyörgése ünnepi, énekelt
alakban méltó helyet a latin szertartású szentrnísében. Kidolgozója a lipcsei
oratórium tagja, Joseph GüLden, axí maga is a zsinati liturgikus bizottság tag
J8 volt és könyvet is írt erről a tárgyról.

A németeknél a hívők könyörgését; a felajánlás "Orerrn.ls"-a után a pap az
oltártól a hívek felé fordulva imádkozza, a szerpap pedig éneikli. De lehet
mímdjárt a szentbeszéd után is végezni, még a Credo előtt. A svájci püspöki
kar eddig még nem írta elő kötelezően, de megengedi, hogy megtartsák. Az
osztrák püspökök még nem nyilatkoztak, bár a klosterneuburgi népliturgikus
Irányzat erősen szorgalrnazza a könyörgés bevezetését. Franciaországban a hí
vők által látogatott rninden misében ugyancsak megengedték használatát. A
liturgikus konstitució végrehajtására alakított pápai bizottság egyébként a vi
lág összes püspökei számára lehetövé tette, hogy egyházmegyéjükben az idei
nagybőjt első vasárnapjától kezdve bevezessék és azt népnyelven végezzék.

Ami most már a hívők könyörgésének szövegét illeti, nem valószínű, hogy
erre vonatkozóan egységes római intézkedés történjék. Annyi nundenesetre
biztos, hogy olyan imádság marad, amely a pap, a szerpap vagy a kántor
(lektor) felhívásaiból és a nép válaszából áll. A zsinat harmadik ülésszakának
megnyitásaikor a pápai koncelebrácíós rnísén a Míndenszentek litániájának
megfelelő kéréseket imádJkozták, amelyekre a jelenlevők közösen válaszolták:
"Kérünk téged, hallgass meg minket." Ugyanez a válasz a többi, eddig ismert
könyörgéseknél is.

Alljon itt példaként a német püspökök által elrendelt "hívőik könyörgése"
a nagybőjti időre:

KönyÖrögjünk! (rövid csönd következik) Urunk Jézus Krisztus, az élő Isten
Fia, Te azt akarod, hogy mindenki megtérjen és éljen. Hallgasd meg könyör
gésünket:

Hogya kegyelmek nagybőjti időszakában egyházadat megszentelni és a
Húsvét méltó ünneplésére előkészíteni méltóztassál, - kérünk téged, hallgass
meg mir.ket !

Hogy szwünket imára és bűnbánatra serkenteni méltóztassál, -
Hogy minden bűneiben tévelygő hívőnek a megtérése kegyelmét ajándé

kozni méltóztassál, -
Hogy mindazokat, akiket igazságod megismerése megragadott, magadhoz

vonzani méltóztassál, -
Hogy bennünk barátaink és ellenségeink iránt segítő ezeretetet gyújtani

méltóztassál, -
Hogya tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek a bűnbánatuk idejét megrövidí

teni méltóztassál, -
(Most következnek az egyes egyházközségek saját kérései, majd a befeje

zés doxológía alakjában.)
Mert jó Pásztor 'L'agy, aki életedet adtad tieicMrt. Altalad dicsérjük az

Atyát a Szerulélekkel egyetemben mindörökké. - Amen.
Ugyancsak nagybőjtre szól az osztrák közös könyörgés:
Igaz Isten, alázattal kérjük védelmedet és bizalommal telve kiáltUM

Hozzád:
Erősítsd meg Benned való hítünk€t és bizalmunkat, 
Távolítsd el szívünk rosszrahajlását, -
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Erősíts bennünket a szenvedések 1U1pjaíban, -
Láncolj magadhoz erősen, hogy lemond6k tudjunk lenni,

(Napi kérelem az evangélium alapján és az egyház különleges kérésé)

Mert itt van a kegyelem ideje, az üdvösség napjai, most dícsér téged II
te egyházad végnélkül, mindörökké. - Amen.

Bizonyára az új misekönyv megjelenésével egyidejűen a Szeritszék fogja
mind a végzésének médját szabályozni, mínd egy mintaszöveg kiadásáról gon
doskodni, de ez, mint már említettem, aligha lesz Ikötelező. Mindenesetre nagy
mulasztás lenne, ha bárhol is a hívők könyörgése továbbra is csak néhány, a
szentrnise végéhez fűzött Miatyánk lélektelen elmondásából állna.

Hittanilag is alaposan megokolható a hívők könyörgésének bevezetése és
alkalmazása. Ahogy János apostol az utolsó vacsorán az Úr szdvére hajtotta
fejét, úgy hajlik az Úr fólé rnínden szentrnísében az egyház, hogy örömeit és
gondjait az Isten Fiára bízza. A szentmise tanító részében, aJhol a szent olvas
mányokat meghallgattuk, máris közöttünk van az Úr. A liturgikus konstítucló
7. §-a mondja: "Krisztus mindenkor jelen van Egyházábam, de leülönösen a
liturgikus cselekményekben ... Jelen van szavával, mert ő maga szél hozzánk,
amikor az egyházban a szentírást olvassuk. Végül jelen van, mikor az egyház
könyörög és imádkozik, hiszen ő magja igérte meg, 'ahol ketten-hárman össze
jönnek az én nevemben, közöttük vagyok'." (Kormos Ottó)

AZ OLVASO NAPLOJA. Egy kötetnyi hexameter (Dunántúli hexameterek
t965) és egy kötetnyi szenett után (Lassul a szél, 1957) végre itt van előttiiink
Keresztury Dezső válogatott verseinek gyűjteménye, harmincöt év java termé
sének betalkarítása.* Kései szüret; nyugodt, sietség nélküdí seregszernle, "ötven
után", olyasformán, ahogya gazda veszi számba jól megművelt birtokát.

ötven után, mikor legjobbjainkat
megölte már a rák, téboly, sivár

körülmény, az érték-tudatlan, színvak
végzet, mi még cikázhatunk sirály-

szárnyon tükrös vizek, lombbal ta/eart sziaet, ház,
kert, lanka, hegy fölött, magasra s még

magasabbra, hogy vágy és képzelet láz
szomja szabad, végtelen fényt igyék . . .

Igy kezdődik a kötet egyilk kiemelikedő verse, az ötven után. A költ6
.,termő tájban" áll, még míndíg friss és boldog szárnyalásra készen; - útra
és utazásra készen is, de már nem a kalandént, mírrt a csapongó ifjúság, ha
hem férfimód, a tapasztalásért, érésért, gazdagodásért és gazdagításért.

újuLva újra látni még,
amit az elmúlásból, fuLdokolva,

fölemeLt az emberiség:

tornyot, sárkányt, angyalt, forrva tisztuló rendet
váLtozó örök ég alatt,

mit léte értelmét formálva-dúlva termett
törvény, eretnek ész, gúzs, indulat ...

Jó menni hát és visszatérve jobban
látni s elmondani az itthoni

kis boly ügyét, az édes-keserűt, s ha kilobban

a Láng, a nagyvilág szelével s::itani,
s belévpgyiteni mindazt, mit messzeség, kaland, ;,or,

érzés személyiséggé ötvözött ...

* Emberi nyelven. Magvető. 1965.
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Az Emberi nyelven nem pályakép abban az értelemben, hogy szemléltető

en ábrázolná a költő útját indulásától máig, mínt az ilyen gyűjteményes kö
tetelk általában. Nem a személyíséggé ötvöződés folyamartát akarja rnegmu
tatní, hanem a nemessé ötvöződött személyíséget. Keresztury Dezsőnek szem
látomást fontosabb az útnál az eredmény. Bár irodalomtörténész, saját köLtői

művében nem azt kereste, hogyan fejlődött, hanem azt, hogy hová jutott.
Az ifjúságból, az "édes ;ifjrús~ból", mely "mint az elfutó perc, oly tűné

keny", és cnelyen mégsincs hatalma a halálnak - Keresztury Dezső lírájának
legkorábbi korszakából, a huszas-henmínoas évek fordulójárÓIl inkább csak
ízelítőül kapunk néhány verset. :ffippe;n csak emlékeztetőül anra, hogy ő is aib
ból a ,,közös nemzedékí" világból indult, amelyből a nála valamivel fiataUabb
"harmadiik nemzedék"; világ}ból, mely egyszerre volt még idill is, és már fenye
getés is, s melyben a természet törvényszerű őszi pusztulása éSa!k: átlátszó szírn
.b6luma a fölrémlő :törtéI1'le1mi pusztulásnak.

Ldill ez ? Ez a különös, zavart
bukolika? Valami iszonyú
parancs szavát sejted és gyilkoló
hordák tusáját. Néma dacba rejti
szorongását e büszke táj, de minden
érzi: valami jön. Az évszak fordul:
a nyárból ősz lesz, tél lesz. Mért? Olyan
ijedt magánnyal ülsz e vak erők

harcában, mint az út szélén hugyott
gyerek. Reszkető szívvel érzed: benned is
fordul az év ...

Kevés verset lehet idézni, mely jobban [ellemezné a kor és nemzedék han
-gulatát. Dátuma: 1929; s akJkor még, ebben a Halk lépéssel círnű költemény
.ben, a benne is, körülötte is forduló évszak 'követelésére a költő így válaszolt:

Vesd hát le ember"'köntösöd, olvadj az alkonyat
oldódó fényi be, halj meg, ha jő az éj
s sziiless a hajnallal: jobb szállni, mint
a felhő, csendben érni, mint a dús
gerezd, suranni, mint a gyík, a végtelen
dallam igézetét követni, kék, hűvös

mélyekben ringni, végtelen vizek örök
sodrán leszállni, felmerülni, szél nyomán
fodrozni s elsimuIni, mint ct hullám. I •

Igy válaszolt, és ugyanakkor elindult él. válaszával éppen elíenkező irányba.
Nem levetette, hanem fólvette "ernber-<köntösét"; a panteista természetbe-oldó
dás - egy egész nemzedék nagy kisértése és illúziója - 'helyett az ember szol
gálatát vállalta, az emberiségért és nemzetéért való murukálkodást és felelőssé

get.
Miért ? Nyilván alkata, jelleme 'törvényeit követve; ugyanakkor élete el

vévé, erkölcse alapjává téve, amit magyar mestereitől tanult, s amit 1942-ben
igy ajánlott egy magyarkodva hetvenkedő "neogenrtry ifjú" figyelmébe: "Ne
népedből élj, hanem érte égj el, - s az áJldoq.t [ogán légy ÚJr s nemes !"

Hogy kik voltak rnesterei ? Hosszú lenne itt elsorolni, kezdve azokon, aki
ket a fiatal tudós A nemzeti klasszicizmus esszéiro.dalma círnű tanulmánvában
elemzett, folytatva Arany Jánossal, aki egyszerre került tudományos érdek
lődésének s erkölcsi és nemzeti szemléletének középpontjába, végezve profesz
szorán és barátján, Horváth JánOSOll1, akiben klasszíkusainkban kiérlelődött

nemzeti filozófiánk, erkölcsünk és ízlésünk megtestesülését látta, tisztelte és
szerette, szellemi fiánaik, útja követőjének vallva magát, ahogy, többek: kö
zött, Egy Horváth Jánosról írt tanulmányra círnű epígrammája tanúskodik róla:
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Bölcs volt, játszi, konok, nyájas, szigorú is, örökké
munkás szellem: igaz, tiSzta, nemes nevelő.

Hogyha követni akarnál: néki lehetsz unokája.
Légy iS: vedd a terhet s hQ1'dd neTÚSen, magyarul.

De említhetnénk világnézetének meeterei ,közt Kölcseyt és Vörösmaetyt is.
A kötet egyik legnagyobb verse éppen Vörösmarty emlékét idézi, az ő emberi
ségbe fölnőtt magyarságát:

Nézd, hogy zsendül a célját-lelt tavasz! Esztelen árja
ép [ormákoa feszül s növekedve mutatja. mivé lesz,
hogyha megért. Igy nő fel a társak, elődök, utódok
termő egységében a férfi: megérti az ember
törvényét s az örök múláson alélva merengő

részvétéből biztos erő forr: nem siratója,
orvosa lesz, úgy készül, a kínnak ...

És - nem beszélve róla, éppen csak utalva rá, mennyiee önvallomás és
öniellemzés is ez a Vörösmarty-c.értékelés" - említhetnénk vflágnézetének for
rásai közt rníndazokat, akilk ham és emberiség egységét hirdették, élték és va
lósítottálk meg mind személyiségükben, rnind művükben, alíkotásuk és életük
"végeredményében", mely "cSO'.llJkán is egész". Mert ha a Tegru:r,p és holnap kö
zött című költemény-sorozat egyiik versében ezt olvassuk:

Emberségben okossá nőtt szívekból meríts: szent
források tiszta mélyiből ! -

vagy egy másikban, A Badacsony lábánál címűben e7J1::

Tedd hát, mit tenned kell, légy, ami voltál
hű. okos sziv, latrok közt is serény
szolgája népednek; sorsába fúlva,
ő legyen, aki tetteidet súgja
s az igazság, amely szivedben él -

vagy egy harmadikban a handabandázó indulatokkal 52JeIIlJben a felelős józan
ság dicséretét és annak hirdetését, hogy "itt egy csepp okosság - több, mnt
tenger parádés szenvedély": - iki ne hallaná, iki ne érezné míndebben a tör
ténelmi rezonancíát is, a tudatos vísszhangot, tudatos képvíselést: a nemze
tükért és népükért saját szívükön is győzedelmeskedők, vagy hareulld>a hősen

belerokkanők tanításának élő hagyományát ?
Élő hagyomány - s a jelző, az "élő" nem kevésbé fontos, mínt a [elzett

szó, a "hagyomány". Hagyomány, igen; de élő hagyomány: élet. Nem pusztán.
csak értelmi magatartás. Kétségkívül, és természetesen az is; de ugyanakkor
több is. Szinte a sejtek emlékezése: ősök, múlt, gyerekkor, tá], vagy ahogy a
nagy Vörösmarty-ernlékvers rnondja: "elődök, utódok termő egysége". Ebben
serdül fől az ifjú, ebben nő fel a fél'fu és a költő, "a táj sugalló betújébőJ. a
történelem feljegyzéseit" olvasva. Erről vall a legtöbb dunántúli hexameter,
s köztük míndiárt az első: a "hagyd, ami volt, menekül] !" kísértésére az örök ést
oldhatatlan idekötöttségnek ez a megragadó válasza - ismét egy válasz, ez
úttal már a férf:iJkor fordudójám, a hazai tájra való visszatátogatás keretében:

Kis, takaros hegyek állnak körbe s a tint fiatalság
színe szűrődik a táj hars, mai fényein át,

s mint a megújult sebben a vér, buzog, önt el a foTTÓ
emlék, felszakad és torkomig árad a múlt ...

. .. Vércse elől rejtőzik a búza közé a pacsirta
s vándor fecske suhan így haza: húz valami

mély vonzás. Itt, itt a helyünk: szemeinkben a távol
éggel az itthoni föld fészkire szállni alá.
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Hogy mílyen és mít jelent ez az "itthoni föld" ? A Dunántúli hexameterek
rövid bevezető verse a formáiról, a hexameterről szól; arról, hogy

délről jött ez a pr6bált dallam, a Fmdközi tenger
isteni végzetű népei élnek benne, teremtő

ezredek álmodták: harc, otthon, rettenet, ünnep ...
Lágy pannon tájon szól most rokon emberi létről.

Rokon emberi lét; s lelhetetlen nem idéznünk itt a tanulmányíró Keresz
tury Dezső néhány mondatát, a magyar költészet, egyáltalán a magyarság és
a kílasszakus kultúra viszonyáról szóló szép esszéjéből. a Klasszikus álmok cí
műből; ez a néhány mondat soíc rníndent megmagyaráz nemcsak a Dunántúli
hexameterele "ihletébő-l", hanern a költő Keresztury Dezső rnagatartásából is.
"Az antikvitás - Írta - riern csupán örökségünk, hanem innmár életünk Té
sze, jővönk formálója, feladatunk is ... A különböző izmusok hídeglázai után
lassú tisztulás felé vágyunk. Elöntött bennünket az anyag, a nagy forma felé
nyújtjuJk !kli kezünket, Tömör és tartós esszenciakat keresünk, nem a tények
zsúfolt törneget s a démon erőszakát."

Feladat, egyrészt; "életünk része", hagyomány másrészt, Hiszen jól tud
juk: ez a pannon táj, és leginkább éppen ez, Keresztury Dezső szűkebb hazá
ja" a Balaton-vidék, s az északi Balaton-part, Badacsony és Szigliget tája mín
den más tájunknál latinabb; s rajta az emberi lét is valóban TOkon valahogy
azzal, amely valalha régen a fonmák formáját, a hexametert kialakította, azrt.án
csodálatos zengésűvé és vergíliusian ,,ladea ubertasv-úvá paJllérozta.

Miben is szólna másban ez a Pannónia, mint hexarneterben, ha már nera
Hi:md'y magyarul petrarcai dallamán szól? Ám a mi hexameterünkben. és a
Keresztury Dezsőében ott élnek, bujkálnak, lüktetnek a mi saját ízeirrk: ma
gyarrá szeretett, élt és írt hexameter ez. Persze nem a Fazekas Ludas Matyi
jának közvetlen. gúnyoros-csípös csevegése, hanem a másik válfaj: az, melyet
Vörösmarty zengetett ugyane pannon vidék egy másilk táján, a Zalán futása
fergeteges vágtáiri és holdas szerelrnein rnerengve, .

Az a hexameter, de mégsem egészen az; talan valamivel enyhébben szól,
"mélábbaJn" valamivel, olyasformán, ,,m,int holt szerelemnek - édes kínriad
új életet adva a fényszavú emlék"; és ugyenakkor talán valamivel "reálisabb".
kevésbé csillámló; de a zamata, az íze, az arómája mégis rokon azzal. Talán
azért, mert rókon a világ is, rnelyet idéz: valami reforrnkorit a rnában, egy
onnét fakadó, onnét örökölt, és nemzedékek során tovább örökített hagyo
mányt, melyről - költők tudósításán kivül - már csak öregek ritJka emléke
zéseiből hallunk. Mert e hegyek lankáin, eldugott udvarházakban itt-ott ilyes
mi is volt: honfierény és emberség, s legalább őrzése egy jobb, igényesebb ro
európaibb és magyarabb magyarság hagyományainak. Olyasmi, amiről a Du
nántúli hexameterek egyik legszebbike, a tizenkettedik beszél, a gyerekkor em
lékeit idézve: " ... hallgattuk a férfi-beszédet a virtus - tetteiről s átjárta szí
vünk a kaland szele, buzgó - honfrerény és Emberiség: érted lobogó láng ..."

Jókai tudott erről valamit; és Törők Gyula is tudott €IlTŐI valannit, talán
más szíriekkel és visszhangokkal ; s talán egyszer majd - de addig, rníg vannak
tanúk és tanúságok - érdemes lenne kinyomozní. ki is kellene nyornozni en
nek a szűk, visszavonultan, csöndesen élő rétegnek a szerepét is, ezét a du
nántúli Jókai-világét, rnely a Dunántúli hexameterek Iírájában ép~) úgy ott
érezhető, mínt - más változatul - Takáts Gyula verseiben. vagy - ismét más
változat - Bohuniczky Szefí emlékezéseiben. Mint ahogy meg kellene talán
vizsgální egyszer alaposabban és kevésbé bizalmatlanul egy vele rokon, és
színtén szűkkörű másik réteg szerepét is: azét a vidéki-városi lateiner-polgár
ságét, amelyből egy Babits, egy Kosztolányi jött, s nem úgy. hogy sajátos "lel
ikéből" soket, nagyon sokat magával ne hozott volna.

De míndez csak rnegpendítése egy régi gondolatnak, mely mántha igazának
bizonyságát érezné Keresztury Dezső Iíráját.an, és legkívált a Dunántúli hexa
meterekben ... - melyekben egyszerre érezzük az antikvitás klasszicitását s
annak a latin kultúrába ojtott nemes magyarságnak a lelkét, melyre jobb hí-
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ján, s a szó egész légkörét idézve, Ujra csak a már említett jelzőt ismételhet
jük : reformkori. A "jó mulatság, férfirnunka" magyarsága ez, a munkában
edzett emberség szépsége:

Nagyapám magyarázta meg egykor a rendek
közt. " ... mert művük a föld, eke. tiszta vetés, ügyes asztag,
ápolt szőlő" - füstölgött - "és ér ez annyit,
mint a művészet, a versfaragás I" ... Úsz volt, a hegyoldalt
jártuk s a tőke fölé görnyedve mutatta, hogyan lesz
szőlő, bor: " ... s ez a férfidolog l ,terv, munka, tör6dés,
mámor: a rab szív szárnya." - Felállt aztán, felemelt egy
jürtöt s nézte aranyfényét hunyorogva a bölcs agg.

Férfidolog, Iérfirnuraka: minduntalan ene gondol, a szó Vörösmarty adta
értelmében, aíki e harmincöt .esztendő termését begyűjtő kötetet lapozgatja.
Mert nem a legmagasabbrendű "féJ.~fimunka"-e, megértení a lét törvényét, és
megértve e törvényt, a múlás részvétét az erő forrásává váltaní át, vallva, !hogy
"az élet bomló gazdagsága rothad: - feltámadni temetkeznek a ho!Jta.k."?

Szóljunk, búcsúzóul, nélhány szót arról is, mit jelent a költő számára, II
egyáltalán a Férfi számára a Nő, az Asszony, a szerelern "elmondhatatlanságá
tól", a Mindig velem vagy egymás-tükrözésétőla Kettős magányban való végső

összetartozásig: "Te vagy csak otthonom s énbennem élsz"; és a tízennegve
dik. DunántúH hexameter klasszikusan szép megfogalmazásáig: "De hát nem
ölükben - visznek a nők mind? ! SzívüJk alatt, míg érik a hónap, - s később,

felnőttünk bár, elríngatva, betegség, - gond, km égő erdein át; s odaránt az
ölükbe - újra a kín testvére, a vágy ..."

S itt Iehetne beszélni arról a nérriet Iíra, Schiller és Hölderlin felől jövő

sugárzásról is, melyriek éteries fénye és görögös humanizmusa egyaránt föl
fölragyog Keresztury Dezső költészetében ; de legméltóbban talán mégis úgy
búcsúzunk tőle, ha még egyszer fölidézzük imént idézett szép képét a napba
emelt szőlőfürtről. Mert ez a kötet is olyan, mírit egy érett és zamatos fürt;
emeljük a napba és gyönyörködjünk "aranyfényében".

*
Nemrég egyik hetilaounkban Mándy Iván is rnegpróbást választ adni arra

a kérdésre, "mit akarhat egy író". Mit akarhat? "Bá:mnilyen meglepő. írni. A
tehetsége törvényei szerínt."

Mik Mándy tehetségének sajátos törvényei? "Se cselekmény, se fantázia, se
megfigyelés. Maradt a belső világ. lvleg ami az élményekből ebbe belefutott.
Egy öreg bolt csodája, egy kopotttűzfalé, egy emberi aroé ..." Ami a stílust
és a határokat Illeti: elsősorban a fi1Jm; "abban éreztem valamit, amit általá
ban sűrített ábrázolásnak neveznek", Rokonságok: Krudy, Gelléri Andor End
re. "Egy bizonyos oldottabb. lírai próza", amínek persze semmi köze a "költői"
prózahoz.

Ami Krudyt, s még inkább, sokkal inkább Gellérit illeti, tehát a rokonsá
gokat, meg a filmet, a hatást: mindebben nínes semmi új; ezt eddig is tudtuk:.
Ami azonban a "se cselekmény, se fantázia, se rnegfigyelés' dolgát illeti: ko
rántsem ilyen egyszerű. Bízonyság rá maga az emlitett nyilatkozat, melyben
ugyan, úgy érzem, Mándy Iván egy kicsit túl mándysra karikírozta magát;
mert nála is, mint minden más jó írónál, "a hang, az a bizonyos egyéni stílus"
bizony jóval több, rnínt "mázli dolga". De hagyjuk; térjünk vissza a "se cse
lekmény, se fantázia, se megfígyelésv-hez, "Próba közben láttam egy színésznő
arcát ~ irja. - Nem volt játékban, magára maradt, és az arca is magára ma
radt, Fáradt, magányos arc. Beteg, öreg szülök botorkáltaik át ezen az arcon.
Akiket már nem is lehet kituszkolní, hiába is halnak meg, örökké ott vándo
rolnak ezen az arcon."

Kapcsoljuk ki egyelőre a cselekményt, s maradjunk a megfigyelésnél és
a fantáziánál. Mándy Iván azt vallja, egy szemerrnyi sina; benrne ezekből az
adományokból. Keresve sem lehetne csattanósabb cáfolatot talální állítására
ennél a próbaszunetben elkapott arcnál.
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'Mert mi az igazi, a teremtő megfigyelés ., Egyáltalán nem a valóság voná
sainak leltárszerű rögzítése. Az író, aki "megfigyel", a lényegeset figyeli meg;
megfigyelve kiválasztja a lényeges mozzanatokat és vonásokat. Meglátja egy
arcban azt, amivel pillanatnyilag minden más arctól különbözik ; megfigyelése
ugyanis nem puszta fényképezés, hanem értelmezés is. A felszín alá lát; nem
fölületileg lát, hanem gdobálisan. Arcban sorsot is, jellemet is.

A megfigyelés tehát elválaszthatatlan a fantáziától. Mert a fantáziáról
'csak a teljesen tájékozatlan együgyűség képzeli azt, hogy olyasmit képzel el,
ami nincs. Erre minden dilettáns képes; éppen ez jellemzi a dilettáns próza
írót: képzeletét csúsztatja a valóság helyébe. A jó író annyira irtózik az efajta
"képzelettól", hogy még azt is igyekszik elkerülni, ami bármilyen valóságos
is. az elképzeltség látszatát kelti. "Tudok egy nagyszeru sztori t" - mondják
az írónak; száz eset közül kilenevenkiJ.encben - de lehet, hogy százban - az
iró nem tud mit kezdeni a pompás sztoríval. Az élet a legnagyobb regényíró,
szekták mondaní: de többnyire giccseket ír, és "regényei" a regény számára
.használhatatlanok. Az a használható benne, ami nem regény, ami nem regé
.nyes, Egy arc egy próbaszünetben, Az író megfigyelí ; vagy egyszeruen csak
föltűnik az írónak, megragadja az írót. Ez az első lépés. A második az, ami
kor működésbe lép a képzelet. és kitalálja azt, ami van. Az arcban a jellemet
-és a sorsot. A dilettánsok azt hiszik, a mese van előbb, a cselekmény. Holott
.az esetek túlnyomó többségében a jellem van előbb, a megfigyelés nyomán
"kitalált", helyesebben fölfedezett, megteremtett jellem; aztán ez a fölfedezett
jellem teremt sorsot magának, Prózaírok bizalmas vallomásaiból bőven lehet
erre példákat Idézni: hogy a jellem elindul a maga útján, és "menet közben"
módosítja az elgondolt cselekményt, mert nem a cselekmény igényei szerint

-cselekszík, hanem jellemének törvényei szerint,
Mindebben természetesen semmi rendkívüli sincs; rníndez közhely. leg

.alábbis közhelynek kellene lennie, Ami Mándy Ivárit illeti: nyilván azért mond
ja, hogy "se megfígyelés, se fantázia", mert a megfigyelésnek is, meg a fantá

.ziának is valamirféle vulgárís, í.rodalrrsíaslan értelmezésére gondolt; vagy eset
leg maga is kezdi készpénznek venni, amit itt-ott olyanok mondogatnak róla,
akiknek valóban téves fogalmaik vannak arról, mi a megfigyelés és mi a
fantázia.

Nagyon is éles megfigyelő, és nagyon is jó fantáziája van. A kérdés nem is
az, van-e fantáziája, hanem az, ihogy hogyan működik ez a fantázia. Termé
szetesen úgy, hogy mélyebbre néz a Iölszínnél, mint már mondtuk; mínden
igazi teremtő írói fantázia mélyebbre néz a fölszínnél, fölidézi, megidézi, meg
teremti azt, ami a fölszín mögött van; - s a kérdés, az iménti kérdés volta
képpen csalk: itt vetődik föl. Hogyan? - és a válasz aztán sok mindent el
árulhat arról, amit divatos kifejezéssel az író "móds2lerenek" mondanak.

'Térjünk vissza a Mándy adta példához, a próbaszünetben látott archoz.
Tehát: " ... Fáradt, magányos arc. Beteg, öreg szülők botorkáltak át ezen az
arcon. A'kriket már nem is lehet kituszkolrui, hiába is halnak meg, örökké ott
vándorolnak azon az arcon."

Fáradt, magányos arc. Mi van mögötte ? Miért olyan fáradt és magányos ?
Gondokat tÜik:1"ÖZ; beteg, öreg szülőket kell talám. eltartania a színésznőnek ...
és folytathatjuk: mi mínden miartt olyan kietlen ez a magáról megfeledkezett
arc. Aztán megpróbálhatjuk "erectményünket" különböző 'irók stílusában "meg
fogalmazni". Hogyan közölné ezt Mauriac? Hogyan Móricz? Hogyan Heming
way? És így tovább. Valószínű, hogy Mauriac szövegében szerepelne a "gon
dolt" szó: a színésznő ül, öreg szüleire gondol ... s aztán rníndarra, amit egy
általán a beteg szülők, a saját sorsa, s ez a pillanatnyi elesettsége jelentenek.
Hemingwaynél esetleg jönne egy ügyelő vagy egy takarítónő, létrejönne egy
nyers, esetlen párbeszéd, s abból derülne ki minden.

Mándy Ivánnál nincseneik fogalmak, párbeszédek sincsenek. Képek vannak.
Először az arc. Aztán az arcon a két botorkáló öreg. Egy képre rávetítve egy
másik. Nem jelkJép, ~em metafora, nem hasonlat, hanem két egymásra vetí
tett kép, mindkettő a maga teljes rea!i~á'VaJ.. ~yoma sincs semmi. elvontság
nak; az ige, mely a szülőket megjeleníti, a leheto legnagyobb plaszticitásra to-

4;36



rekszik: botorkáltak. Az egyik jellegzetesség: az egymásra vetített képek tel
jes realitása. Nem közömbösítik egymást; mindegyiknek mínden eleme, vonása
egyformán fontos.

A második jellegzetesség: hogya "cselekmény" nem az alapképben foly
tatódik, hanem a rávetitett másodíkbari; mégpedig annak is a képi realításá
ban. Vagyis: a !kép önértékű; nem jelent, Illem jelkép. Megjelent a botonká16
két öreg; mostrnár botorkálnak tovább, nem lehet kíbuszkolní őket (megint
erős szemléletesség a kifejezésben); örökké ott vándorolnak az arcon.

Nem kell sok találékonyság annak fölísmeréséhez, hogy ez nem más, miIllt
jellegzetes film-technika, Ilyesmit fálm-vászncn lehet látni: egy arc, betöltve
az egész vásznat, s aztán benne, belevetítve. egy másik kép: például ez a bo
torkáló Ikét öreg, ahogy "örökké ott vándorol" ... - s a filmnek megvannak a
maga technikai eszközei rá, hogy érzékeltesse egy másodpercnyí kép és moz
gás "örökkévalóságát", olyan táJvlati megoldásokkal, amínőknek stiláris meg
felelője a szövegben az "öröklké" szó.

Míndez nem tart, nem tarthat tovább egy-két másodperonél ; a film nem
túr hosszadalmasságot, Es a filmben a legkisebb "epizódnak" is teljes hitelű

nek, teljes "töltésűnek" kell lennie; az adott példában a botorkáló öregekInek
valóban botorkálniuk kell, valóban a végtelenségig vándorolniuk: mozgásban
szuggeráíníuk pillanatnyi vándorlásuk végtelenségót. Mi szuggerálja ezt a
prózában? A stíllus: a szavak ereje, jellegzetessége, plasztíkussága. A ,Ibotor
kál", a ,,kituszkol", a "vándorol", míndegyík teljes hangulatú tartalmával,
Iégikörevel.

A "se cselekmény"-t tehát ilyesféleképpen kelbene módosítani: nincs a szó
megszekott értelmében való cselekmény, azaz mese; ezzel szemben van vala
milyen másféle, filmszerű cselekmény, már amennyíben egyáltalán használ
hatjuk rá ezt a szót: a képek "cselekményesítése". Ami természetesen megtöri
a folyamatosságot: a cselekmény "vonala" mínduntalan vibrálni kezd, egy-egy
képben. Omasícs például, Mándy Iván új könyvének" gyerek-höse összetépi
híres osztályzónoteszát, egy reménytelen szerelmével, KráJl Borival való vitá
jában. Ez a kis részlet így szól:

,,- Ide figyelj! - Bori földhöz vágta a notesz roncsait. - Nem szeretném,
ha a barátod neve rajta lenne azon az asztalon, nagyon nem szeretném.

Szétszórt lapok a pad körül.
Omasics úgy ült ott, akár a havazásban. Távolabb a virággrupp, a bokrdk

zöldje, de itt hóvihar volt.
- Hallod! - A lány közel hajolt hozzá ..."
Egy diák-párbeszéd: de a dialógus folyamatosságát megszakítja egy köz

bevetett kép: Omasícs széttépí a noteszt; a fehér papírlapok körülötte: mínt a
havazás. A képet hasonlat vezeti be, míntegy átmenetül; aztán a kép 00
árlósul: " ... de itt hóvihar volt". Egyetlen pillanat, egyetlen villanás; fUlI1lk
cíója az, hogy egy érzelmri állapotot fejezzen ki, szuggeráljon, nem értelmi
uton, hasonlítva, hanem láttatva, képi úton; ugyanúgy, mint az előbb idézett
példában ? botorkáló két öreg képe.

Ez tehát a "módszer", legalábbis egyik eleme Mándy Iván módszerének.
Mint a módszereknél általában, itt is minden az alkalmazáson múlük. A tech
nika néha megbosszulja magát: a világ néiha elködösödík, egyetlen fe1Jhőszerú

gomolygássá válik; máskor éppen gomolygó lazaságában van ritka szug
gesztivitása. Amellett minden technikának megvannak a maga fogásai. trükk
Jei, rugói; néha előfordul, hogy egyik-másik rugó kilátszík, vagy bizonyos dol
gok annyira egy rugóra járnak, hogy az olvasó kitalálja őket.

A locsolókocsiban azonban csak igen-igen ritkán. Az író, úgy érezni, jó
kedvűen, könnyed, laza "izmakkal" dolgozott; mintegy játékból, szórakozás
ból, "tizenkét éven felülieknek", papírra vetette egyik legjobb könyvét. Gye
rekregényt, gyerekeknek, illetve gyerekeknek is; és közben - talán észre sem
vette - olyan elragadó írás kerekedett ki a tolla alatt, ami "igazi" irodalom
nak is számottevő. (Rónay György)

• A Iocsolókocsí. Magvető, 1965.
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/ SZlNHAzI KRONIKA. LassaC8kán a magyar színpadokon is polgárjogot
nyer a musical, ez az utóbbi években a nyugati szinpadokon annyira népszerűvé

vált.színpadi műfaj. Ha erre sor kerül, és ez a fajta színház nálunk is általános
tgénnye válik, jaj lesz akkor klasszikusainknak. Londonban, ahol néhány éve
megtörtént, hogy tizenkét színház közül tíz musicalt játszott, még Dickens
Twist Gliver-je sem kerülte el sorsát, azt is szinpoora zenésítették.

Elvileg persze aligha kifogásolható az új szórakoztató műfaj. Elődei és ha
gyonuinyai egyidősek magával a színházzal. A maga nemében viszont korszerű

és gyors tempójával, fanyarkás melLékízeivel jobban megfelel a ma élő ember
nek, mint a kissé édeskés és szentimentális operett vagy a felemás, se ide
se oda sem tartozó "zenés vígjáték". Valószínüleg ez truuntartizza nagy nép
szerűséaét is. Főleg, ha igazi musicalról van szó, és nem az előbb emlitett kettő

közül valarrnelyiknek torz változatáról.

Budapesti szinpadon mincleddig alig láttunk ilyet. Mándy Iván "Mély víz"-e
volt az egyeaen, amely megfelelt a műfaj igényeinek. A fanyar groteszkség
párosult benne az igazi költészettel formailag is modern öltözetben. Aztán jött
néhány kevéssé meggyőző próbálkozás, míg most a Vígszínház évad1'égi be
mutató.ia megint jó irányban tapogatózik. Csiky Gergely: "Az ud'ioari kalap"
című vígjátékának musical változatát adta elő a szinház nagy apparátus meg
mozgatásával. Az eredmény nem e,gyértelmű, és ennek több oka is van.

Csiky Gergely, a magyar vígjátékírás legjelentősebb klasszikusa. Kitűnőe1/,

értett a színpadi bonyodalmak szövéséhez, ugyanakkor élő alakokat állitott a
színpadra. Bőkezűen osztogatta fricskáit az emberi gyöngeségek, a nagyzolás.
a nagyokhoz dörgölődzés, a képmutatás [elé. Nevetségessé tette (ebben a darab
jában is) az ostoba emberek kardcsörtetését, és a szellem erejét állította szembe
vele. A francia forradalom és a negyvennyolcas forradalmak eszméi hatották át
és mindenestül korának, a kibontakozó liberalizmusnwk gyermeke 't'olt. Csiky
Gergely nem volt túlságosan mélyen szántó elme, de bec'sületes, humanista mű

vész, akinek néhány darabja - a legutóbbi felújítások tanúsága szerint - ma
is megáll,ia a helyét. Ebben a vígszínházi zenés átimtban azonban nem ő Jut
szóhoz. Sőt, mintha a szatíra éle elsősorban nem is az általa célba vett alakok
ellen irányulna, nan"m magát Csiky Gergelyt, a csikygergelyi vígjátékstílust
tenné nevetségessé. Persze ennek a persziflázsnak is meglehet a Jogosultsága.
Ma már valóban komikusan hat az a bizonyos "félre" beszélés, amikor a színé$z
olyan harsogva monológizál, hogy a harmadik emeleten is mindenki meghallja,
csak a tőle három méterre álló szereplőtársa·nem. A bonvadalmak és félre
értések naívitása is .jó tárgya lehet a karikaturának. De valahogy az az érzése
az embernek, hogy ezt a karikaturát egy mai írónak kellene szellemwsen meg
írnia, és nem Csiky Gergely esetleg naív, de mindenképpen jószánclékú szövegét
kellene felhasználni hozzá.

A musicaHé átírt "Udvari kalap" főleg egyensúlyhiányban szenved. Csiky
Gergely a képzeletbeli olasz királyság környezetébe áthelyezve, valójában ak
tuális, realista vígJátékot írt. A mindenütt összeesküvést szimatoló, könyöklő

udvaronc, a nép elégedetlenségével szemben csak az ág1júira támaszkodó kan
cellár, annak a kornak jellegzetes, élő alakjai voltak. Csiky Geraetu a derék,
és a nép szabadságáért küzdő ifjú hazafit, és a carbonari vezér, Santa-Rosa
{jrófot, a jövendő igazságos kancellárt állította vzlük szembe. Éppúg1j, mint
ahogy a bogaras-szenHis régi királlyal szembe a daliás, ifjú és alkotmányosa71
uraLkodó új kirá~t. Mindenesetre azonban úgy, hogy az ifJú hazafi elnyeri oz
ostoba udvaronc, PhHibert bájos leányának kezét, az új király pedig nem más,
mint a régi király ifjú sógora. Kissé idillikus megoldás, mondhatná valaki,
aminthogy az is. Dehát Csiky Gergely így írta meg, és ehhez a meséhez szabta
a IcuTikírozás mértékét is. Minthogy az átalakulás, hogy úgy mondjak, a .,"':;a
ládon belüL mamd", a "negatív hősök" - az egy kaneellár kivételével - csak
olyan mértékben válhatnak nevetségessé, hogy az ne veszélyeztesse a kialakuló
új helyzet realitását. Ez volt az író szándéka. A Vígszinház eLőadása viszont,
vgyanakkor amikor a bohóza.ti grotesZlkségig menően torzít a negatív oldalon,
még Csiky Geraeluen is túltevó érzeZgőséggeL veteti komolyan velünk a pozitív
oldalt és itt bHlen föl az egyensúly. A bohózati torzitás és [arce szerűség el-



fogadható, hiszen a mújajnak is követelménye. De 'akkor az ablak alatt gitá
1'OZÓ szerelmes nyakába pottyanó király-jelöltnek, és magának a pottyanás ál
dozatának is a maga módján nevetségessé kellene válnia, hogyatúlzásban is
megmaradjon az egyensúly

Az előa<Ms egyenetlenségének az egységes rendezői irányítás hiánya is az
oka. Várkonyi Zoltán ezúttal nem tudta összefogni szereplő gárdáját. Hagyta,
hogy mindenki a maga elképzelése szerint játsszék. Igy aztám ahány szinész,
,annyi féle játékstilus. Minthogy javarészt kitűnő szinészek, néhány remek ka
binetalalcítás emléke megmarad bennünk, de nincs az az érzésünk, hogy egy jó
"együttest" láttunk. Bilicsi Tivadar a főszerepben úgy jeleníti meg Philibert
udvari kamarás alakját, ahogyan egy operettben játszotta volna. A felesége,
Leona szerepében Sulyok Mária kifogástalan vígjátéki alakítást produkál. A
leányuk, Carina szerepében Halász Judit szabályos operett szubrett, Fonyó Jó
zsef kissé provinciális bonvil'án. Valódi, és a műfaj minden kÖ1'etelményének
megfeleIó musical-alakítást csak Tomanek Nándortól láttunk, Cantarini gróf
absztraktul 'lee,gyszerűsített és elmondhatatlanul komikus figurájában, vaIamint
Harkányi Endrétől, aki a király alakját karikírozta pompásan. Csákányi László
kornédiázása kabaré színl'onalú.

Az előadás fóerőssége Gyulai Gaál János szellemes, finoman irónikus ze
néje. Ű már a "Mély Víz"-nél is bebizonyította, hogy legötletesebb musical zene
szerzőnk lehet. Görgey Gábor versbetétei kitűnőek. Szinte Gábor díszletei mo
dernek és stilusosak egyszerre. A jelmezek Láng Rudolf tehetséoét dícsérik.

(Doromby Károly)

KÉPZÖMüVÉSZET. Ferenczy Noémi emlékezete. Hetvenöt esztendővel eze
lőtt, 1890. [úrtius l8-án, született Ferenczy Noémi gooelinművész(t 1958), a XX.

.századí magyar képzőművészet páratlan mestere, akinek alkotásaiból a közel
multban rendezett szép ernlékkiállítást a székesfehérvári múzeum. A művésznő

énesapja Ferenczy Károly volt, a nagybányai festöcsoport vezető egyénisége,
- szobrászatunk, éremművészetünk, graííkánk nagy alakja: Ferenczy Béní
pedig ikertestvére Ferenczy Ncémínek.

A szőnyegszövés mesterségét a párizsi Manufacture des Gobelins-ben sajá
tította el - a 10-es évek elején - Ferenczy Noémi. A későbbi években végig
járta Európát, - megfordult F'irenzében, Velencében, Bécsben. Németország
ban. A koraközépkorí festészet áhítaba és a francia XIII. századi üvegfestmé
nyek (Chartres-i katedrális stb.) szelleme és szfnvilága gyakorolta rá a leg
mélyebb hatást. A közéókor művészeít követte abban is, hogy nem csupán
tervezte, de teljes egészében maga is szőtte faliszőnyegeit, Ez persze sok. időt

és energiát követelt; a művésznő napjai kora reggeltől szürkületig a szövő

szék mellett 'teltek el; nyáron napi 12 órát, télen valamivel kevesebbet dolgo
zott. "Futja az időmből ..." - mondotta szerényen, csendesen egy őt meginter
júvoló úiságírónak, aki az iránt érdeklődött, míért végzi önmaga a manuális
munkát.

Alkotásai között akad ,pár női akt és mítológíaí ábrázolás ("Vénusz szü
letése"), leggyakoribbak azonban a dolgozó nőket, férfiakat (pásztor; pék, ge
reblyéző, fahordó, magvető) és állatokat, fákat, növényeket (őz, bárány, harang
virág, napraforgó) ábrázoló faliszőnyegek, valamint a biblikus és egyéb vallásos
kompozíciók: "Teremtés" (középpontjábari az Úr alakjával), "Menekrü1és Egyip-

-tomha", "Madonna madarak között", ,,A~ádházi Szent Erzsébet rózsaesodája",
"Szent István király köszöntése", "Szent Mariri ökrökkel. és madarakkal". A
természet és a küszködő ember iránti szeretet, valamint az Istenben való hit
hatja át e művészetet, amelynek a közelmúlt Iírájában talán Francis Jammes
ikbltészetében találjuk meg rokonát: "A munka nagy Csupán, s aki mumikál
kodík: / ki tejjel fej teli üres sajtárokat. / ... ki barmokat legeltet az éger-'
fák alatt ..."

Ferenczy Noémi tapísseríe-k mellett kivételes szépségű, gyengéd hangu
la tú akvarelleket is alkotott. Ezeken is - mint szőtteseín - ott mgyog a lélek
belső békéje, derűje, amely a művésznő lényére oly jellemző volt. Mindegyik.
rnunkájára (technikára, múfajra való tekintet nélkül) érvényesek. Elek Amr-
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nak a Nyugat-ban 1926-ban leírt jszavai: "Az ő művészete őszinteségre és mé
lyen átérzettségre csak a. nagy primitívekéhez fogható."

A gobelín-művészet a XV. század elején élte virágkorát, a legszebb példá
nyok az északfranciaországi AITas-ban készültek, A későbbi századokban a
gobelín-készítés hanyatlásnak indult. S itt rejlik Ferenczy Noémi rendkívüli
jelentöség«, amelyet az Amerikai Egyesült Allamokban élő Tolnay Károly mű

vészettörténész-professzor, a legkiválóbb Míchelarigelo-kutatók egyike, így fo
,galmazott meg: "A haldokló műfajt csak olyan nagy művész kelthettte újra
életre, aki a gobelin kötött technikajához belső vonzalomból nyúl, aki csak ál
tala tudja hiánytalanul küejezni magát. Ez volt Ferenczy Noémi történeti kül
detése . .. A magyar művészet általa kapott először a szó szoros értelmében
korszakot alkotó szerepet az egyetemes kultúrfejlődésben."

E szavakat 1934-'ben vetette papírra Tolnay Károly. Ferenczy Noémi mrun
kássága az ezután következő negyedszázad során még tovább épült, gazdago
dott, magasodott. S végigtekintve a művésznőnek immár a halál által lezárt
pályáján, életművét valóban egyedülállónak, kivételes esztétikai rangúnak
látjuk.

.* * *
Könyv az avantgardizmusról. Mario de Michelli olasz marxista kritikus és

szépíró {"A GAP hetedik osztaga" című regénye pár év előtt jelent Illeg ma
gyarul) "Az avantgardizmus" című könyvét adta ki a közelmúltban - Szabó
György fordításában - a Gondolat kiadó. A cím kicsit megtévesztő, ugyanis
a szerző az avaartgarde széptrodalmával és zenéjével nem foglalkozik, "csupán"
azizmusok festészetével és szobrászatával, Talán nem ártott volna. pontosabb
címet választani, nehogy egyeseket csalódás érjen.

A vaskos kötet egy több mint 3000lalas tanulmányból, valarnint pár tucat
egyszínű reprodukcióból, és az avantgardista művészet dokumentumaiból és
manífesztumaíból (Marinetti, Tzaro, Apollinaire, Majakovszlcij, Malevics, Bre
ton stb. írásaíból) áll.

De Miohelialaposan ismeri és higgadt megértéssel tárgyalja a századelő

művészeti irányzatait. Távol áll tőle az az elfogult rnódszer, amelyet pl. a
Kortárs 1962. évi 12. számában megjelent "Korunk esztétikai zűrzavara" című

pamflet szerzője képvisel, aki egyszerűen "manstruózussá nőtt hóbort"-nak
nevezte az ízlésével ellentétes művészeti megnyilvánulásokat, s "ítélőképesség

nélküli elmének" azt a bázeli rnúzeumigazgatót, aki - horríbile dictu! - ki
merészelte állítaní Hans Arp egyik szobrM... De Micheli másként közelit a
modern művészethez, Szerinte az izmusok kezdeményezői és vezető egyéniségei
(néhány Mar'inetti-szerű handabandázó, nagypipájú-kevésdohányú korrifeustól
eltekintve) sok tehetséggel, nagy komolysággal, alapos elméleti felkészültség
gel és nem csekély [ogosultságal hirdették .hogy a modern kor ritmusának,
mozgalmasságának, szellemiségének a múvészetben iSJ meg kell nyilatkoznia,
- új szépségeszményekre, a művészet új norma-rendszerére van szükség.

A századelő ízmusaínak hullámai elcsendesedtek (bár pl. André Breton
"Le surréalísme, méme" című folyóirata most is megjelenik), sok minden múló
nak bizonyult e kavargásból, de - mint Tristan Tzara is megállapította egy
kilenc év előtti magyarországi látogatásakor - "végeredményben az izmusok
vihara termékeny volt." ("Szabad Nép", 1956. szept. 30-i szám.) Az avantgar
dizmus pár évtized folyamán felmutatott jópár olyan festőt és szobrászt, mint
Kokoschka, Chagall, Rouault, Picasso, Braque, Léger, Brancusí, G romaire,
Mondrían, Klee, Juan Gris, Míró, Chirico, Santine, Max Ernst, Henry Moore (a
sort még lehetne folytatni), akik nem csupán a közvélemény meghökkentésével,
"blawueur"...-ködéssel, a klasszikus művészet negácíójával, de maradandó művek

kel is beírták nevüket az európai kultúra történetébe. S minthogy nálunk méll
. mindig sokan (közöttük értékes emberek, sőt műtörténészek is) félvállról veszik

vagy félreértik a törekvéseket {így pl. Pataky Dénes ,;Mondrian-féle játékról"
beszél a. magyar rajzművészetről, szóló könyvében), nagyon esedékes volt de
Míchelí jól tájékoztató, objektív művének megjelentetése. (Persze e mű ki
adása után sem vesrútette el aktualitását Kassák Lajos az izmusokról szóló,
régen várt munkájának vagy Sir Herbert. Read "A modern festészet története"
című könyvének közreadása.)
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A könyvben találkoztunk az ,,.a.bsz1Jraktizmus" és "absztraktivizmus." ki
fejeresekkel. (300. és 229. old.) Jobbatn hangzónak véljük azonban - m~
kicsit hosszabb is - az "absztrakt művészet" megjelölést. '\lan pár magyárta
lan, csdkOXlg6 mondat is a fordításban: "Ebben a :restészetben (ti. a szürrealíz
rnusban) kétségkivill Max Ernst marod a legjelentősebb képviselő." A "magát
távoltartó költészet" kifejeZÉSben (262. old.) úgy hisszük, jobban hangzott
volna az "el-nem-kötelezett" vagy ,,nem-elkötelezett" jelző. A 245. oldalon
meglepődve olvastuk, hogy ,,Apollinaire gúnyosan orfíkusnak, orpheuszinak
nevezte Delaunay kubízmusát", A valóság azonban az, hogy Apollinaire "tiszta.
művészetnek", "a modern festészet fontos írányzatának" nevezte Delaunay
kubízrnusát, s szavaiban mákszemnyi gúny sem fedezhető fel.

A magyar rnűvészeknek az avantgardista mozgalmakhoz való hozzáláru
lásáról de Micheh nem emlékezik meg. Magyar név míndössze egy szerepel
a könyvben: a Hollandiába szakadt, konstruktívísta Huszár Vilmosé. sajnál
juk, hogy Moholy-Nagy, Béth Aléréd, Kassák, Csáky József, Péri László,
Beöthy István mukássága mellett említetlen halad el a szerző. A könyv 1959-ben
jeleJ1lt meg Milánóban; az író azóta eljutott Magyarországra, ahol megismerke
dett Vajda Lajos és Barcsay Jenő festészetével. s mindkét művész rnunkássága.
felkeltette figyeimét. Bízunk abban, hogy következő műveiben (vagy e munká
jának újabb kiadásában) a modern magyar müvészet eredményeiről s néhány
europa! jelentőségű alkotójáról is olvashatunk majd ...

• • *
Kassák Lajos kiállítása. "A geometria és ökonómia jegyében születnek meg

képeirn", - írja legutóbbi verseskönyvének. ,,A tölgyfa leveleív-nek egyik köl
teményében Kassák. Ezeknek a ,,geometria és ökonómia jegyében" fogant ké
peknek egy sorozatát láthattuk májusban a Fiatal Művészek Klubjában. Kas
sák, mint festő, kubizmusból és konstruktívizmusból indul ki, legközelebbi
rokonai a holland "De Stijl" csoport művészeí és néhány orosz festő (Malevícs,
Lissickij), akikkel nagyjából egyidóben munkálta ki festői fonnanyelvét negy
venöt évvel ezelőtt, bécsi emígrácíója idején. Kassák rnűvészete első látásra (s:
főleg, ha előítéletekkel közeledik valaki az effajta művészet felé ...) ridegnek
és szűk-skálájúnaktűnhet. E kép-archite1ctúrák figyelmes szemlélője előtt azon
ban feltárul az érzelmek gazdag teldtettsége, az eszközök érett tisztasága, a
formákban és színekben megnyilatkozó nyugodt erő, stabilitás és monumentálís
pátosz. Joggal és szépen írta - már négy évtizeddel ezelőtt - Kassák képző

művészeti alkotásairól Kállai Emő: "Kassák képarchítektúráí a föltétlen
egyensúly és törvény érzetéból támadt, seabad képszerkezetek."

Kassák, Moholy-Nagy és a magyar konstruktívisták munkássága mínd
ezideig a fiatalabb magyar művészgenerációraalig /hatott. Nem kívánjuk két
ségbevonni vagy kisebbíteni a poszt-nagybányaí és alföldi festők érdemeit,
kvalitásaít, de úgy véljük, nem látná kárát az újabb magyar festészet, iha
j<>bban figyelemmel kísérné Kassák és pár társa munkásságának eredményeit,
tanulságait. Nem akarjuk Kassák művészetét receptnek előírni rnűvészeínk

számára (egyetlen jelentős mester munkásságát sem célravezető törvénykönyv
vé deklarálni), de azt tudomásul illik venni közönségnek, művészeknek, mű

történészeknek. krítíkusoknak, hogya kassáki piktúra nem "me1léktermék",
amelynek jelentősége Kassák lírája, prózája és teoretikus munkássága mellett
csekély, s nem is intézhető el oly könnyedén, hogy ,,hja kérem, ez a festészet
az 1920-25 körüli idők kultúrtörténeti emléke; érdekes, érdekes, - de ezen
már régen túlvagyunk ..." A valóság ezzel szemben az, hogy Kassák festői,

grafikai oeuvre-Jére - amelynél következetesebbet, markánsabbat. híteleseb
bet, elevenebbet keveset tudnánk találni az újabb magyar képzőművészet tör
ténetében - az elmúlt fél évszázad rnűvészeti fejlődése már visszavonhatat
lanul ráütötte a maradandóság pecsétjét.

(Dévényi Iván)·

ZENEI JEGYZETEK. (Z e n e i k ö n y v e k r ő l.) Székely Júlia Bartók
egyik legkiválóbb, legnaqyobb reményekre jogO$ító tanítványa volt. Ba.rtók
tanár úr címú visszaemlékezéseil>en (Dunántúli Magvető, 1957.) festett annak
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idején találó képet mesteréről. Különösen jelentőssé az tette emlékezéseit,
hOffiJ részletesen szólt bennük Bartók tanítási módszeréről és kivált Beethoven
játékáról. (Székely Júlia, emlékezéseit később "hitelesítette" Selden-Goth Gi
zella és Reiner Frigyes, akik szintén hasonlóan emlékeztek vissza "Bartók ta
nár úr""'ra.)

Székely Júlia újabb Bartók életrajza Elindultam szép hazámbál címmel
jelent meg. Az írónő inkább a fiavalabb nemzedéknek szánta művét, de nagy
haszonnal forgathatják a zenerajongók is. Igaz, a regény stílusa itt-ott régies
kedő - érzésünk szerint mi sem án távolabb a gyermekektől, mint éppen ez a
stíluseszmény -, ahol azonb'ln szeméiues élményeiről és emlékeiről szól, ott
equszerioen. forrásértékűvé válik. Székely Júlia könyvének legjelentősebb feje
zetei a Bartók-művekről s némelyiknek eddig még közzé nem tett korrekciójá
Tól szotnak. Érdemes lenne ezeket szakszeriíbben, legjelentősebb zenei lapja
inkban sorozatban közzétennie.

Utószavában az íránő igen szerényen elutasítja magától az "életraj:::i re
gény" érdemét. Pedig valójában annál is jelentősebb tett könyve: a zene
kedvelő magyar, ifjúsághoz hozta közelebb a század nagy magyar zenekóltőjét.

És ez minden életrajzi regénynél többet ér ...
Bartókról rengeteg új adatot tartalmaz c világhírií magyar hegedű-művész,

Szigeti József Beszélő húrok címmel megjelent emlérvgyűjteménye.Ez a köny",
egyébként az utóbbi esztendők egyik legérdekesebb zenei kiadványa. Szigeti
József rendkivuli műveltséggel, olvasottsággal, bíztos izléssel vezeti olvasóit
a század zeneirodalmában, s közben sok olyan apróságot mond el, amelyek a
nagy egyéniségeket is emberközelbe hozzák. Könyve mellékletében rendkívül
értékes, gazdag képgyűjtemény ís segíti ezt az ismeretséget. Szigeti emléke
zéseiről nem irni kell. Olvasni kell őket!

(É vad z á r ó h a n g ver s e n y e k.) A Budapesti Kórus és a Hangver
senyzenekar élén vezényelte Ferencsik Járws BerLioz nálunk sajnos nagyon rit
kán hallott Requiemét. Ez az a mú, amely talán írMas önvallomásainál is töb
bet árul el a francia zeneszerző egyéniségéről és koráról. A partitúra negyven
különböző fúvóshangszer, száz nyolc vonós és tizenhat üstdob számára ké
sziitt: A kórusban a szerző utasításai szerint hatszázan énekeljenek . . .

És itt nemcsak arról van szó, hogy Berlioz mint minde... r011Ulntikus egé
szen különös tuitásejjektusokrot, kombinációkról álmodott, haMm talán egy új
izlési irány, születéspről. Az ember és a természet, sőt, a természetfölötti ta
lálkozásáról vallanak ezek a nyers, sokszor tömbszeríi megoldások, val.ahogy
úgy, ahogy Heinrieti Heine írta a Romantikus iskola cimű elmélzti állásfoglaló
sában: "Többnyire a vándor nép, csavargók, katonák, utazók diálcok vagy ipa
roslegények költötték a dalokat. Gyalogos kóborlásaimban magam, is találkoz
tam effajtákkal és megfigyeltem, valamiféle szokatlan élmény hatására hogyan
rögtönöztek időnként, vagy hogyan fütyürésztek csak úgy, maguk elé egy-egy
népdalt. A dalt kihallgatták a madarak, melyek fejük fölött ültek az ágon; s
aztán jött egy másik legény, vándorbottal, tarisznyáv.al, s ahogy el ballagott, a
madarak fülébe fütyülték a nótát, ő meg hozzáénekelte a hiányzó szöveget,
azzal készen is volt a dal. Az efféle leoénueknek. az égből hullik ajkára a szó,
éppen csak ki kell mondania, és Sz<l,vai költőibbek lesznek minda.zokn!ÍI a szép
költői szólamoknál, melyeket mi szívünk mélyéb51 sajtolunk ki .. ." Heine 1833
ban vetette papírra e sorokat, Berlioz pedig három esztendővel később, 1836
ban kezdte komp011álni remekművét. Mindkét alkotás korszakjelző: a roman
tíka legelső szí'l'dobbanásait jelzi. A párhuzamot pedig még jogosabbá teszi,
hogy Berlioz egyik-másik dallamáról is az a hallgató benyomása, hogy "az
égből kölcsönözte", mint a vánd01'ló ,suhancok.

1836-0011, Gasparin volt Franciaország beZügyminisztere. "Ama kevés ál
lamférfiak közé tartozott - írja emlékezéseinek gy'ljteményes kötetében Ber
lioz -, aki érdeklődött a zene iránt, sőt, ahhoz a még korlátozottabb körhöz,
.amelynek érzéke is volt hozzá." A belügyminiszter a költségvetés terhére há
romezer frankot utaltatott ki egy-egy nagyszabású zenemű megrendelésére és
Jwnorálására. Első jelöltje Berlioz volt. Némi huzav011a után meg is kapta a
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megrendelést és munkához látott. "A Requiem szövege régóta áhított zsákmány
volt számomra, s most, hogy m gkaptam, valóságos tébollyal vetettem rá ma~

·gam. Fejem majd széthasad t erjedő gondolataim forrongásától. Még fel se vá~
zoltam egy tételt, máris jelentkezett a másik, s mert képtelen voltam megfelelő

gyorsasággal írni, gyorsírás/ jeleket használtam, melyek főleg a Lacrymosát
illetően nagy hasznomra voltak. A zeneszerzők ismerik azt a kínszenvedést, és
kétségbeesést, amit az okoz, hogy egyes ötletek kiesnek emlékezetünkből, mert
nem volt elég időnk lerögzítésükre. Ezek aztán örökre elvesztek."

A Requiem tehát téboly'Ító munkatempóban keletkezett, nem csodálhatni,
ha valóban úgy érezzük néhol, hogya szerző egymás mellé dobta dallamin
vencíóit, s nem is volt kedve részletesebben kidolgozni őket. Igy például a
Kyrie nyitott decrescendojában, amely befejezetlenül marad. A hatalmas ará
nyokat azonban nem véletlenül alkalmazza s nem véletlen az sem, hogy néhol
óriási távlatokat nyit. Kroó György ismertetője szerint "Berlioz a forradalom
tól tanulta tisztelni és szeretni a roppant méreteket, a gigászi arányokat, a mo
numentális apparátust. Zenéje már nem teremre számít, hanem ünnepi csar
nokra, szabad terekre, nagy népünnepélyekre. Nem száz,akhoz, hanem tizeerek
hez kíván szólani ... árnyalatnyi finomságo k helyett roppant hangzattömböket
görget, nyers, rikitó plakátokat fest, óriás [oliképeket, amelyekben hatalmas
tömegek hömpölyögnek".

A belügyminiszter rendelete szerint a Requiemet azon a napon kell elő

adni, melyek az 1830.-i forradalom áldozatainak emlékére gyásszertartást ren
deznek. Berlioz már próbált kórusa és zenekara élén, amikor majdnem kútba
esett az egész. "Szerencséjére" egy tábornok halála megint megnyitotta a
Requiem előtt bezáruli kapukat, s ismét kezdődtek a próbák, készülődések.

Ekkor szólt közbe Cherubini, akivel Berlioz azelőtt sem volt valami kellemes
viszonyban. "Alig tudta meg Cherubini, hogy gyászmisémet a szóban forgó
nagyszabású és hivatalos szertartás keretében adják elő, lázba jött. Már hosszú
idő óta az volt a szokás, hogy ilyen alkalmakkor az ő gyászmiséi egyikét (mert
kettőt írt) játsszák el. Módfelett ingerelte egy ilyen csapás, mely mindaz el
fen irányult, amit a maga jogának, a maga méltóságának, a maga jogos hír
nevének, a maga vitathatatlan értékének tartott, s amely. egy olyan fiatal
ember javát szolgálta, aki alig kezdette meg pályáját, és aki arról volt neve
zetes, hogy bevezette az eretnekséget az iskolában."

Berlioz ellen valóságos hajtóvadászat kezdődik. Végül mégis előadásra

kerül a mű, ám nem vezényelheti. Helyette Habeneck, kora egyik neves diri
gense vette kezébe a karmesteri pálcát. Az előadás maga - legalábbis Berlioz
leírásában detektívregényre emlékezteti az olvasót. "Szokásos bizalmatlansá
gom következtében Habeneck mögött tartózikadtam, és hátat fordítva neld el
lenőriztem az üstdobosok csop:>rtját. Kozletiett az a pilla.nat, amikor részt kel
lett venniük az általános ka,vargásban ... ahol a karmester működése teljesen
elengedhetetlen. Habeneck: leereszti a pálcáját, nyugodtan előveszi dohánysze
lencéjét és nrki készül, hogy kivegyen egy csipetnyi tubákot... Ebben a pil
lanatban hirtelen sarkon fordulok, eléje lendülve kinyújtom karomat és jel
zem az új tempó négy negyedét. A zenekarok követnek, mindenik rendben
lép be, adárabot végigvezénylem és hatást, amelyről álmodtam, el is értük."

Izgalmas pillanatok lehettek. Persze, Berlioznak volt némelyes üldözési
mániája is, ezért érzett muuierúumsuni elLenségeskedést, ezért szimatolt min
dén karmester részéről összeesküvést. Ahogy azonban a kor szokásait és Che
rubinit ismerjük, ez a feltételezés nem is volt olyan lehetetlen.

A Requiem ízgalmas remekmű, nem csoda, ha előadása is izgalmas volt.
Nem sokkal később azonban Lille-ben is előadták óriási sikerrel .[ezt az elő
adást is Habeneck vezényelte), és azóta is közvetlenül Mozart és Verdi remek
műve után emlegetik. Érdekes azonban, hogy nálunk, Magyarországon igen
ritkán szerepel a műsoron. Ezért is jegyeztük ezt a napot a zenei ünnepek közé.
Csak emelte az ünnep fényét a jubileuma előtt álló nagyszeTŰen szereplő Bu
dapesti Kórus (karigazgató: Forrai Miklós) és a hibátlan teljesítményt nyújtó
Hangversenyzenekar. Az est igazi "hőse" mégis Ferencsik János volt, aki im
ponáló biztonsággal fogta össze a hatalmas apparátust és remek előadást pro-
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dukál.t. A Sanctus szó16ját Szabó Miklós énekelte. Teljesitménye lényegesen
jc.bb volt, mint a legutóbb feljegyzett hangversenyen, bár hibátlannak mégsem
mernénk n,evezni ... (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Max 'Linder társaságában címrnel tanulságos és
igen érdekes francia felújítást láthatott a mozíkedvelő közőriség. A fiatalok
megísmenkedhettek a némarílmmel, illetve annak egyik legnagyobb művészé

vel, s az idősebbek - a kellemes vísszaemlékezésen kívül - felmérlhették:,
hogy mennyít fejlődött azóta ez az aránylag fiatal művészet, és mi az, amit
időközben, éppen a technikai tökéletesedéssel, a hang hozzáadásával elveszi
tett. Nos, Max Linder, aki korban megelőzte mind Chaplint, mínd pedig
Buster Keatont, elsősorban tökéletes pantomín-művész volt. Szinte mindent
tudott, amit arcíátékkal, mozdulati jellemzéssed el lehetett érni. Színészi tel
jesítménye, kifejezőereje meglepő. Mi sem természetesebb, mint hogy a ren
dező ezt a rendkívüli képességet igyekezett előtérbe helyezni, a végletekíg ki
aknázva a helyzetkomikum adta lehetőségeket, Filmjei tulajdonképpen nem is
voltak mai elképzeléseillik szerinti mozídarabok, inkább csak egymásba folyó
jelenet-sorozatok, amiket csupán 118za fűzérként tartott össze a meglehetősen

együgyű mese... Mondanivalója a szanésznek volt csupán, a darabnak jófor
mán semmi. A történet volt a színészért és nem a színész szolgálta a darabot
a szerep mínél tökéletesebb megformálása által. Teljesen és leplezetlenül ön
célú volt a hajdani idők filmje, s a közőriség is a sztár kedvéért járt a mo
zíba. Ot akarta látni, kedvence produlocióira volt kívánesi és nem sokat tö
rődött a történettel.

Az ilyen színész-központíságú filmgyártás természetesen igen tehetséges
művészetet kívánt - de valljuk be őszintén, a közönség nem volt még túlsá
gosan nagyigényű. Hang hiányéban beérte a puszta látványossággaf, azzal, arní
a legkevesebb fáradságot, a legkevesebb elvont !képzettársítást követeli. A
bőrleszkhez hasonlóan a fílmdrámáknál is a sztárok produkcióin volt a hang
súly, a vampokon és hősszerelmeseken, illetve a "nagy jeleneteken", amelyek
ben ezek a körűl rajongott filmcsil1agok tudásuk legjavát adhatták ... A han
gosfilm tehát - aránylag könnyű megállapítani ezt - megölte a puszta mímí
kai képességen alapuló színészi játékot, hiszen egyszerre fontos lett a szereplő

kellemes és kifejező hangja is. Ugyanekkor rnindinkább háttérbe szorította a
sztár egyeduralmát, nem volt többé elegendő a produkció, a darabhoz kellett
alkalmazkodnd, alakítani kellett. Korántsem akarom ezzel azt mondani, hogy
manapság nincsen sztár-kultusz, Van, csak iránya, tartalma más; igényesebb
lett bizonyos mértékíg, A színész-központiságú képalkotás is túlélte a némafil
met egyes esetekben. Főleg ak!k.or, amikor nem a színészí képesség, hanem
maga az emberpéldány szépsége, megjelenése a döntő tényező és ott, ahol a
közönség beéri a puszta Iátványossággal,

Mondják, hogy Amerikában, ahol a rolhanó élet, az idegekre menő pénz
szerzés sokkal inkább kifárasztja az embereket, mint földrészünkön. a közön
ség nagyjából ma is inkáblb a látvanyos produkcíókért, érzelgős vagy izgalmas
történetek kedvéért jár mozíba s esze ágában sincs, hogy a filmtől holmi gon
dolkoztató élményt várjon. Sőt. Szinte megköveteli, hogy míndent jó alaposan
megmagyarázzon a rendező, színte a néző szájába rágja a mondanívalót, Jaj
tehát annak a drámának, amelyik reális akar lenni - elég reális az élet -,
amelyik nem a könnyzaeskókra, !hanem csupán az emberségre épít. Iszonyú
bukás lenne az ilyen darabnak a sorsa. Tudja ezt minden hollywoodi kezdő,

s ezzel a gyakorlattal még a nagyok sem igen mernek szakítani. Még a leg
igényesebb témák feldolgozásánál is engedményeket kénytelenek tenni ebben
az irányban - így történt például az Anna Frank naplója esetében is. Am,
hogy Amerikában mennyire szabály a szabály, azt csak most láttuk az Egy
krumpli, két krumpli vetítésekor ...

Egy elhagyott fiatalasszony új munkahelyén mind rokonszenvesebbnek
találja egyik munkatársát. Az egyre kedvezőbb benyomásokhoz hozzájárul,
hogy kislánya is csakihamar őszintén megbarátkozik az újsütetű ismerőssel.

A vonzalom szerelemmé fejlődik. Bonyodalmat csupán az okoz, hogy az illető

féTifi - néger. Kettejük közeledését nem csupán a kisváros társadalmi veszi
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rossznéven, hanem a néger férfi szülei is kézzel-híbbal hadakoznak ellene.
~rthető, hiszen abban a társadalomban, ahol a bőrszín szerinti rnegkülönbözte
tés szokott dolog, szinte természetellenesnek hat az efajta vonzalom. Házas
ságuk mindezek ellenére létrejön, sőt fíűgyerrnekük is születik, aki azután a
nagyszülőket is megbékíti: végre befogadjálk fehér menyüket. A fiatalok fél
revonultan, csendes boldogságban élnek míndaddlg, amíg váratlanul fel nem
bukkan a fiatalasszony eísö férje, akiben feltámadnak az apai érzelmek s ma
gának követeli a kislányt. Az anya természetesen hallani sem akar a dolog
ról, s igazsága tudatában a harcot választja a színésbőrű mcstohaapa is. A
nagyszülők azonban, akik nyilván több tapasztalattal rendelkeznek a négerek
jogait illető kérdésekben, a menekülést tanácsolják.

A fiatalok azonban elutasítjálk ezt a lehetőséget s a továbbiak folyamán
merő vesszőfutás a szarencsétlen házaspár élete. ügyük teljesen reménytelen.
Az első férj ízléstelenill és durván viselkedik volt feleségével s a második férj
még meg sem védheti ezektől az inzultusoktól. A bíróság körültekintően jár
cl a gyermek dolgában, megállapítja, hogy a kislány otthoni körülményei
nemcsak kifogástalanok, hanem a 'lelhető legkedvezőbbek. Am az apa döntő
érvvel áll elő: mi lesz ezzel a fehénbörű Iánnyal, ha néger környezetben nő

fel? Vajon ez a puszta tény nem fogja-e kedvezőtlenül befolyásolni további
életét, nem bélyegzi-e meg a társadalom előtt az, hogy négerek nevelték?
Nos, ezek előtt az érvek előtt a bíróság is meghajol: a gyermeket a fehér apá
nak ítéli oda, annak ellenére, hogy ez az apa felelőtlenül elhagyta gyermekét
s éveken át a legcsekélyebb rnértékben sem gondoskodott róla. A film azzal
a jelenettel zárul, hogy az apa eljön a gyermekért, akit az anya szabályosan
átad neki s vele együtt a kislány minden holmiját, ruháit és játékait. A gyer
mek sehogy sem érti a helyzetet, valahogy úgy érzi, anyja már II-em szeretí,
hiszen engedi, hogy egy alig ismert férfi elvigye. Elkeseredésében megüti édes
anyját s ez összeszorított ajkakkal tűri gyermeke kitörését. Az autó végre el
indul s hiába fut utána a fájdalmában örjöngő fiatalasszony. Az anya és az
ember megalázása egyaránt teljessé válik.

Hollywoodtól független alkotógárda készítette ezt a filmet, amely rá akar
világítani a fajgyűlölet tarthataüanságára, embertelen voltára. Larry Peerce
rendező azonban szabályos giceset hívott életre. Művében szó sincs drámai
vonalvezetésről, egységes szerkesztésröl, "nagyjelenetek" laza láncolata ez a
film, amiket állóképnek ható laposságok, üresjáratok férce fűz össze. A né
zőnek úgy rérnlík, míntha évtizedekkel vinné vissza valami időgép a néma
film korába, azokba az évekbe, amikor Clara Bow és- Rodolfo Valentino tépe
gette a szíveket és facsargatta ki a könnyeket. Am az akIkori sztárok mégis
csak csillagok voltak a film egén, az Egy krumpli" két krumpli szereplői vi
szont igen messze esnek mínd mesterségbelí tudásban, mind pedig megjele
nésükben ezektől az egykor bálványozott elődöktől, Kár a kitűnő térnáért és
ezen belül a számtalan elszalasztott lehetőségért. (Bittei Lajos)

AZ IGAZSÁGOSSÁG :ÉS A SZABADSÁG HŰSE: LINCOLN. Száz éve
annak, hogy véget ért az emberiség történelmének legsúlyosabb küzdelme:
az Eszakamerfkai Egyesült Állarnokban megvívott polgárháború. És cente
náriumát üli a világ annak is, hogy közvetlenül Dél fegyverletétele után,
a béke első felderengő napjaiban orvul meggyilkolták az Umiónak mindeddig
legjelentékenyebb elnökét: Lincoln Ábrahámot. A századik évforduló alkal
mából könyvek és tanulmányok tömege jelent meg világszerte Lincolnról és
a polgárháború történetéről. A publikációknak ezt az elképesztő bőségét nem
-csodábhatluk. Hiszen az Unió szét nem bomlása jelentős kihatással lett más
világrészek sorsára is, Lincoln pedig egyike azoknak a kivételes formátumú
történelmi nagyságoknak, akikre mindig csak hálával és tísztelettel tekinthet
vissza az emberiség.

A kérdésre, hogy mi volt az a cselekedet, amellyel Lincoln maradandó
-emléket állított magának, könnyű felelni: a Taibszo1gasAgnak, mint jogi intéz
ménynek felszámolása az Unió egész területén. Nagyságát azonban nem egye
-dül a cselekedetei, a "művei" határozzá:k meg, hanem az egyénisége és emberi
magatartása is. Lincoln alakja magában is rendkIívill i:z.gaJmas és vonzó. Rend-
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kívüli hatalommal rendelkezett, de sohasem szerette és élvezni sem akarta a
hátalmat, s már csupán ez a jellemvonása ritka jelenséggé teszi a történelmi
szerephez jutott államférfiak és rpolitikusok sorában. Lincoln legnagyobb kor
társainak fLgyelmét sem kerülte el ez. Marx és TolsztoJ például egyenesen ho
méroszi, dantei, shakespearei mértékkel tisztelik meg Lincoln alakját, mert
csak a költészet Iángeszű halhatatlanjaihoz tudják hasonlítant politikai zsenijét.

Lincoln varázsa részben abban rejlik, hogy úgy lép elébünk, mint a nép
mesék hamuban sült pogáesával útrakelő gyermeki hőse, aki sárkányokat
győz le, királyságot szerez és minden poklokon át megküzd az igazságért.
Koldusszegény kétkezi emberek fia és unokája. Küzdelmes gyermekkora, rnin
dent egybevetve, csupán egy esztendei iskoláztatását tette lehetővé az őserdő

től frissiben elhódított, szétszórt településeken. A gyermek Lincolnnak hosszú
Ideig egyetlen olvasmánya a család féltve őrzött Bibltája volt, amelyből vasár
naponként csak olvasni, de írni nem tudó édesanyja mondta fel aszöveget.
Később, amikor már a század egyik legkiválóbb szónokává és az angol próza
stílus mcsterévé nőtt Lincoln Abrahám, első és egész életére elhatározó olvas
mányélménye lépten-nyomon megmutatkozott, nemcsak a sűrűn használt bib
liai idézetekben, hanem mondatfűzésében és egy-egy beszéd teljes gondolati
felépítésében is. Lincoln lelkiségében is mindvégig elevenen ható erő maradt
a Biblia. A szerétet tana és az erkölcsi parancsok összessége vérévé vált.

Lincoln apja szegény, erdőirtó telepes volt, aki családjával az újkori nagy
népvándorlás szerény porszemeként görgött egyre nyugatabbra szereneset pró
bálni. A nagyapa szintén "pionír" volt. Ö még a fehérek térhódítása elől a
földjüket védelmező indiánok bosszújának esett áldozatául. A kor általános
jogi előírásainak megtelelően Lincoln Abrahám nagykorúsága napjáig, tehát
huszonegyedik évének betöltéséig. nem rendelkezhetett önálló jövedelemmel.
Másoknál végzett munkáinak bére is az apját illette. A rendkívül magasra nőtt

és elképesztő testi erejű, ám egyben félszeg ifjú Lincoln napszámosmunkát,
erdőirtást, később tucatnyi más szükségíoglalkozást űzött. Volt hajóslegény.
révész, boltossegéd, földmérő, postás, rakodómunkás és más egyéb. Ifjan fél
napokat gyalogolt az akkoriban lassan-lassan benépesülő, de részben még irtat
lan Középnyugat erdőségeiben és földútjain, hogy egy-egy könyvet kaphasson
kölcsön, Az ügyvédséget is kölcsönkönyvekből tanulja ki autodidakta módon,
és sikerrel teszi le a vizsgák sorát. Testi erejénél csak szellemi ereje volt sok
kalta nagyobb! Még mielőtt az ágrólszakadt pionír-fiú az ügyvédségtg vinné s
az újonnan alapított illinoisi Springf'ield városkába költöznék. polgártársai a
velük egyívású embert örömest választják az amerikai államszövetségnek
nemrégiben tagjává lett Illinois egyik képviselőjévé. így mdul el színte mese
szerű politikai karrierje, amely - néhány megtorpanás meg kihagyás közbe
ékelődésével - a legmagasabb amerikai tisztségig vezet.

Lincoln halálának centenáriuma alkalmából két magyar kiadványból is
merkedhetünk meg közelebbről a viszontagságos lincolni élettel, a rabszolga
felszabadítás tragikus époszával. Az egyik magyar könyv, amelyet érdeklődés

sei, haszonnal és művészi színvonala fQlytán élvezettel olvashatunk. Sós Endre
és Vámos Magda közel hétszázoldalas Lincoln-életrajza. Az első, tehát régóta
hiányolt, eredeti magyar biográfia a nagy amerikai államférfiúról. A másik
munka Carl Sandburg hat kötetes és majd tízezer oldalból álló művének egy
kötetbe tömöritett fordítása. A magyar szerzők rmrnkáját a Magvető, az ame
rikai költő-íróét a Gondolat kiadó jelentette meg.

Az 1878-ban született, tehát három év híján 90 esztendős Carl Sandburg
Amerikának nemcsak legöregebb, de sok tekintélyes szakember szerint leg
kiválóbb költője is századunkban. Svéd családból származik és a politikus
Lincoln szűkebb hazájában, Illinoisban nőtt fel. Sandburg majdnem féléletet
áldozott "földijének", Lincolnnak életrajzára. Könyve standard-műnek számít
a több, mint háromezer Lincoln-könyv sorában. Természetszerűen a két ma
gyar szerző is felhasználta számos adatát. A magyar olvasók zömének azonban
még a rövidített Sandburg-rnonográfia is túlságosan részletező és sok olyan
helyi jelentőségű leírást tartalmaz, ami kívül esik a magyar olvasó érdeklődési

körén, Ezzel szemben a Sós-Vámos féle Lincoln életrajz jelentős többlettel
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is szolgál számunkra. Megtudjuk belőle, hogyanegyvennyolcas szabadságharc
magyarországi ernigránsaí milyen jelentős szerepet vittek a rabszolgafölszaba
dító háborúban. Már előtte Kossuth is az északiak eszmekörébe illeszkedve
járta végig nevezetes amerikai szónoki körútját. A magyar Líncoln-életraizból
megismerhetjük mind az európai szabadságmozgalmak összefüggéseit az ame
rikai északi államok fejlődésével a múlt század második harmadában, mínd
pedig hazánkfiainak derekas helytállását a hatalmas küzdelemben.

Lincoln gyermek- és serdülőéveit a szabad ltszakon töltötte, ahol még csak
nem is látott színesbőrű rabszolgákat. De 'nagyon fiatalon hajózott végig a
"folyamok atyján", a Míssissippin, a legdélibb kikötővárosba, New Orleansba.
Úgy beszélik, hogy Lincoln ebben a városban látott először rabszolgaárverést.
Ez 183I-ben történt, amikor 22 éves volt. Az, ahogyan az ember-árut hirdették,
tapogatták. lemeztelenítették, egész életére gyötrő emléke maradt, s a fiatal
lélekkel megélt szörnyű tapasztalat indította el a nehéz küzdelmekkel teli úton,
amely végül százezrek vérének kiontása és mérhetetlen emberi szenvedés árán
a rabszolgafelszabadításhoz, a fajták közti jogegyenlőség elvének bátor meg
hirdetéséhez vezetett. Ennek az elvnek, a Jefferson szövegezte amerilkai Füg
getlenségi Kiáltvány eszméinek áldozta Lincoln Ábrahám életereje s munka
képessége javát, és 1865. április 14-én, nagypéntek estéjén azért gyilkolta meg
egy sikerekre s dicsőségre áhítozó, fanatikus ripacs, mert Lincoln neve a sza
badság eszméinek megtestülését jelentette.

A déli államok elismert nagy stratégájának, Lee tábornoknak utolsó csa
patai a nagypénteki elnökgyilkosságot megelőző Virágvasárnapon tették le a
fegyvert Észak előtt. Talán az igazi béke pálma- és olajágai hajlottak volna az
Egyesült Államok fölé, ha Lincoln kezében maradhat az újjáépítés, a lelki és
1'1 gazdasági rekonstrukció műve is. John Wilkes Booth, a nagyhírű színész
család tehetségtelen, elkényesztetett "szépfiú" sarjának gyilkos golyója azon
ban megfosztotta az Uniót ettől a lehetőségtől. Az igazi újjáépítés művét, a
valódi jogegyenlőséget,Észak és Dél gazdasági és lelki megbékélését pedig máig
sem sikerült tető alá hozni az Egyesült Államokban. Amit Lincoln megalkotott,
az a gyakorlati valóságban torzó maradt és csak a szellem magaslatain él 10
vább töretlen, fénylő eszmeként.

Hogy lent, a valóság küzdőterén mi van, megmutatta Kennedy meggyil
kolása Dallasban, megmutatja a színesbőrűek polgárjogainak teljességéért nap
jainkban folyó súlyos és a Ku-Klux-Klan tagjainak korioksága miatt gyrlkossá
gokig fajuló, ádáz kűzdalern. De a harc végső kimenetele nem lehet kétséges,
az igazságosságnak kell győznie. (Possonyi László)

BÁTHORY ANDRÁS ÉS BORROMEO SZENT KÁROLY BARÁTSÁGA. A
Pécsett 1964. május 19-én megrendezett L Országos iKamarakórus Fesztiválon
nagy feltűnést keltett Palestrímának, a "zene fejedelmének" egy eddig elfelejtett
alkotása. a "Báthoryak dícsérete." Utána a Magyar Rádió augusztus 13-án a
nagy közönség számára is lehetövé tette a Motetták ötödik könyvében talál
ható, Laetus Hyperboream kezdetű kórusmű megismerését, amelyet a "Pales
trina és a Báthoryak" című műsorszám keretében a Pécsi Kamarakórus adott
elő. Az értékes zenei relikvia az izgató kérdések egész halrnazát hozta fel
színre: hogyan került Palestrina kapcsolatba a Báthoryakkal? ki ez az alig
20 éves bíboros? hogyan jutott le Itáliában? míért éppen neki ajánlta a közel
60 éves Palestrina motettáinak ötödik könyvét? milyennek látta Palestrína e
nagyműveltségű fiatal humanistát, Erdély _eendő, tragikus sorsú fejedelmét.

Akkori rádióelőadásombannem térhettem ki egy sor olyan kérdésre, amely
nem tartozott szorosan a témámhoz. Igy például éppen csak érintettem Bát
hory András itáliai útjának egyes epizódjait, Kiegészítésül hadd széljak most
Borromeo Szetit Károllyal kötött barátságáról, A milánói érsek már régóta
ismerte a magyarországi egyházi ügyeket. Tudott dolog, hogy IV. Pius unoka
öccseként került 22 éves korában a vatikáni államtitkárság élére. Érintkezésbe
lépett János Zsigrnonddal, mert azt szerette volna, hogy a tridenti zsinatra ·ne
csak Ferdinand, hanem Erdély is küldjön követeket. Még szorosabb szálak
fűzték Báthory Istvánhoz, akivel levelezésben állt. A szent életű markáns ka
rakterű bíboros nagyraértékelte Erdély fejedelmét és Lengyelország királyát a
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katolikus vallási érdekek védelmében szerzett érdemeiért, kapcsolatuk kü
'lönösen akkor mélyült el, amikor az uralkodó 1583. őszén unokaöccsét Bát
hory Andrást elküldte Milánóba. Borromeo Károly öt napig látta vendégül a
fiatal klerikust, akinek lelkigyakorlatos beszédeket is tartott. A később nyom
tatásban is megjelent beszédek ihárom térnával foglalkoznak: a kifogástalan
papi életmóddal, a bensőséges lelkié!lettel s a felebaráti szerétettel. Inti And
rást, hogy ne kápráztaasa el az a fény és pompa, mely őt fejedelmi származása
míatt megilleti. A lelkigyakorlat élénken tükrözi a trienti zsinat reform-szel
lemét: ne rnulassza el a heti gyónást, áldozást, a jó könyvek olvasását, kerülje
a tétlenséget, a hívaágos társaságot; a felebaráti szeretet gyakorlásában Krisz
tus Urunk szenvedéseí és halála vezéreljék; legyen udvarában egy teológiai
doktor, aki Aquinói Szent Tamásnak Summájával ismertesse meg őt.

IX. Gergely pápa eleget téve Báthory István kérésének bíborosi rangra
emelte Andrást. Római tartózkodása alatt a Collegíum Germanico-Hungaricum
ban lakott, megismerkedett az akkori élet verető szellemeível. köztük Palestri
:nával is. Palestrína bizonyára a pápa szándékának tett eleget akkor, arnikor
a nyomtatás alatt álló motettáinak ötödik könyvét a fiataJ. bíborosnak ajánlotta,
:sőt il"óla és ki!rAlyi nagybátyjálról díesőítő éneket szerzett. De nemcsak Palestrína
örökítette meg könyv alakjában AJndrás nevét, hanem Borromeo Károly is, aki
még a lengyel követség római időzése alatt levél alakban nyomatta ki az András
számára Milánóban tartott lelkigyakorlatot. Erre a kis műre Báthory András
ugyancsak nyomtatott szövegben válaszolt. Megható szavakkal köszöni meg
a milánói érseknek :figyelmét és atyai barátságát. A humanista stílusban ÍIrt
alkotás égig magasztalja a szentéletű egyházfejedelmett "Ami az angyal volt
Lótnak, Ráfae! Tóbiásnak, Jeromos Nepotianusnak, az vagy Te nekem! Te
Barlám -én Jozefát. Te Pál -én Timótheus, aki nem szűnik meg oktatásodat
követni ..."

Amikor András megkapta a 'bíborosi kalapot, a milánói érsek azonnal le
vélben üdvözölte őt és atyai tanácsokkal látta el. András meghatottan vála
.szolt és újból gyermeki ragaszkodásáról biztosította a bíboros-érseket. Kije
lentette, hogy papi lelkületét az ő elvei szerínt akarja alakítani, lelkipásztori
működését pedig az ő szellemében fogja végezni. A milánóí érsek annyira meg
szerette András bíborost, hogy később is levelezett vele. ÖSszegyűjtött mun
káiban hat levél szól Andráshoz, Míndegyik atyai szerétetének tamujele.

(Barlay Űdön Szabolcs)

JEGYZETLAiPOK. (Kioktatás.) Évekkel ezelőtt írtam egy könyvei; ponto
.sabban másfél évtizedig dolgoztam rajta, és pár éve megjelent.

A következő évben egy fiatalember terjedelmes bírálatot írt róla. MegáJ
Iapította, hogy könyvem elejétől végig téves és ostoba. Ami tökéletesen rend
ben van: az író megírja, ami telik tőle; a kritikus megbfu-álja, ahogyan telik
tőle.

Két vagy három nap múlva hosszú levelei kaptam a krítíkustól, A megje
lent bírálattal, írta, nem egészen ért egyet, -mert csak a rosszat írta meg, a
jót nem, pedig némi jót is tudna mondani; mindenesetre közöljem vele, mit
gondolok a dologról általában, és bírálatáról különösen, Ami színtén rendben
van, bár talán nem tökéletesen. Mindenesetre válaszoltarn neki; az írónak 
írtam - a bírálatokra csak egy reflexiója lehet: a hallgatás. Az író megmondta
a magáét a művével; most már a krttikusé a SZiÓ. Az író lelke rajta, mit írt
rnűvében: a kritikus lelke rajta, milyen tisztességgel bírál.

Az illető azóta is derekasan forgatja itt-ott a fustélyát, ami ismét rend
ben van; bár akadnak, akik úgy vélik, a kritikus inkább használjon tollat,
mint dorongot, De hagyján: ki-ki ízlése szerint.

Az azonban már, úgy gondolom, egyáltalán nincs rendben, hogy ez a kri
tikus olyan fölényesen oktatja ki az egész magyar kritikát kritíkaí tisztesség
'ből, mintha ő lenne a kritikai tisztesség szobra.

Eddig még míndenkit rnegleckéztetett, élőket s holtakat egyaránt. Kivéve
önmagát, ~~L. ('I'. gy.)

Felel& ikiadó: Saád Béla.----
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