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DOGMÁBÚL TÁPLÁLKOZÚ ÉLET

Az egyik nagy osztrák katolikus folyóirat, a "Wort und Wahrheit'
1948. évi decemberi számában terjedelmes, egész ívnyí tanulmány jelent
meg a neves jezsuita tudós, Hans Urs von Balthasar tollából, "Teológia
és szentség; a skolasztika revíziójához" címmel. E tanulmány olyan jelen
tős problémát vet föl és fejtegetése olyan széles érdekű, hogy hazai ví
8Zonyaink közepett is számot tarthat a katolikusok legnagyobb fi2yelmére.1 érdeklődésére, papokéra és világíakéra egyaránt.

HA katolikus teológia történetében alig akad tény, amelyre kevésbé
"etettek volna ügyet, s amely ugyanakkor alaposabb megszívlelést érde
meIne, mint az, hogy a skolasztika virágkora óta nincsenek többé teológus
~entek; a teológia fogalmát itt amaz egyháztanító értelmében véve, akinek
lllvatala és küldetése, hogy a kinyilatkoztatást a maga teljességében éli
gazdagságában kifejtse, vagyis, hogy munkásságának középpontjába a dog
matikát állítsa" - írja Hans Urs von Balthasar. A szentatyák korát és
• középkort - a skolasztika hanyatlásáig - tudás és élet, dogmatikus
elmélyedés és jámbor áhítat szerves egysége jellemezte. Ez az egység
később meglazult, majd meghasadt; dogmatika mint tudás egyfelől, jám
borság, mint gyakorlat másfelől mindinkább elkülönültek egymástól. "Dog
matikára" és "misztikára" már-már úgy gondolunk, mint önálló s egymás
tól többé-kevésbé független területekre - az elsőre, mint az értelem és
tudás, a másikra, mint az érzelem és élmény szférájára. Mi sem jellem
zőbb erre, mint a francia Brémond abbé példája, aki a "szentek meta
fizikájáról" ír -, mintha a szenteknek egyáltalán volna, vagy lehetne vala
minő "külön" metafizikájuk. Mi volna ez a metafizika? Aligha más, mint
..alaminö a keresztény dogmatika tartaImán "kivül" eső birodalom, mely
nek ezoterikus világában finom vitákat folytatna egymással egy inkább
aszkétikus, meg egy inkább misztikus árnyalatú irány, anélkül, hogy minden
nek a dogmatikus teológia életével lényegesebb kapcsolata volna. "Hogy
Brémond abbé egyáltalán vállalkozhatott a francia vallásos érzés törté
netének sokkötetes földolgozására, anélkül, hogya teológiának, mint dog
matikus tudománynak az állását akár csak meg is emlitené közben: olyan
meghökkentő tény, hogy az egyháztörténet legaggasztóbb jelenségei közé
tartozik" - olvassuk Hans Urs von Balthasar tanulmányában. A dogma
tika mellett hovatovább külön stúdiumként önállósult a keresztény élet
gyakorlatának tudománya, az aszkétika és mísztíka. Amabban fokozatosan
csökkent az élményi melegség, bensőség és életből táplálkozó lendület;
emez a szubjektivizmust fékező szilárd fegyelem és értelmi biztosság nél
kül szűkölködík, S ennek azután egyformán kárát látta a teológia is, az
áhítat is. Egy Szent Agostonhoz. Dionysiushoz, vagy később Szent Bona
ventúrához és Tamáshoz, sőt akár a középkori misztikusokhoz, Sziénai
szent Katalinhoz, Hildegard von Bingenhez, Mechtildishez, Brigittához ké
pest már a spanyoloknál is, s még inkább a modern misztikusok némelyiké
nél nyilván észlelhető ez: főként talán nem is annyira a túlzott szubjek
tivizmusban. mint inkább "elméleti" fejtegetéseik dogmatikai vérszegény
ségében vagy lazaságában, - így például Szalézi szent Ferenc szeretet
tanában, vagy Keresztes szent János művének, a "Kármelhegy útjá"-nak
"skolasztikus" szakaszaiban (ha ugyan valóban tőle valók s nem más
kéz betoldásaí e szakaszok). Elméleti "teher" és lirai lendület ilyetén meg-

119



oszlása a szentatyáknál elképzelhetetlen. "Náluk a személyes élmény nyom
ban dogmatikai ruhát ölt; "minden nyomban objektiválódik s a szubjektiv
körűlmények, élmények, megrázkódtatások és fáradozások csak arra valók,
hogy a kinyilatkoztatás objektiv tartaImát mélyebben és gazdagabban ra
gadjuk meg, mintegy hangszereljük. Ilyesformán ott minden lelkiség, 86t
minden mísztíka is alapvetően szolgálat-jellegű", Szent Pál intenciói Ize
rínt, aki mindenféle szubjektív karizmát könyörtelenül nem megtagadott
és megfojtott ugyan, de a szubjektivizmus veszélyeitől megszabadított azzal,
hogy önmagán kívüli célra irányítva az Egyház tényleges struktúrájába
iktatta be. A modern - középkor utáni - misztika ezzel szemben, anélkül
természetesen, hogya dogmával a legkevésbé is ellenkeznék, elsősorban

nem annyira szolgálat-misztíka, mint inkább szubjektív élmény és állapot
misztika. S nem kell-e aggasztó tünetnek tartanunk azt az idegenkedést 
azt a szinte aszkétikus, vezeklésszerűmegadást -, amellyel egy-egy modern
szent vállalta a mereven, "hermetikusan" előadott dogmatika kénytelen
kelletlen megtanulását, - mint egy Vianney szent János például? Es nem
ugyanilyen aggasztó tünet-e ennek a fordítottj a: az a közöny, amelyet a
dogmatika tanusít a modern szentek iránt? "Melyik, a biblia mellett a szent
atyák és skolasztika korának szentjeire, mint legfőbb tekintélyekre hivat
kozó modern dogmatika érzi szükségét, hogy ugyanilyen természetesség
gel és nyomatékkal idézze a három modern misztikust (Szalézi szent Ferea
cet, Avilai szent Teréz, Keresztes szent Jánost); hogy -korunk szamos szent
jét s köztük Lisieuxi szent Terézt ne is említsük?" - kérdezi Hans Urs
von Balthasar. Ezeket a dogmatika átengedi az áhítat, a "spirítualité" tudo
mányának. "Dogmatikus szempontból nem veszik őket komolyan. mert ők

maguk sem törekedtek rá, hogy dogmatikusak legyenek. Ha azonban a
dogmatika az volna, ami a szentatyák idején volt: a szentírás egyszerű

kontemplációja, akkor ök sem idegenkednének tőle, hogy beálljanak a tra
díciók kórusába s abban hallassák a maguk egyszeri és nélkülözhetetlen
hangját".

Szétvált így fokozatosan vallásos intellektualizmus és vallásos Iíriz
mus is, - ami oly elválaszthatatlan, szerves egységben élt egy Szent Agos
tonban például; - s szétvált következésképpen a nyelv is; más nyelven
beszél a dogmatikus és más nyelven az érzelmi vallásosság. Hasonlítsuk
őssze, - mondja Hans Urs von Balthasar, - mennyi a szentségi tartalom
egy modern teológiai tankönyvben s mennyi egy patrisztikus szentírás
kommentárban: a különbség minden körülményes fejtegetésnél meggyő

zőbb bizonyítékot szolgáltat arról, mily veszélyeket rejt magában tudás
és élmény emez elkülönülése az Egyház egész életére, - papnevelésben,
pasztorációban, misszióban s egyáltalán a tan igazságainak történelmi
életreváltásában. végeredményben tehát magát az Egyház történelmi külde
tésének, sikerét illetöen. Bölcseség és szentség szerves élő egysége helyett
"látunk egyfelől csontvázat hús nélkül: a hagyományos dogmatikát, más
felől húst csontváz nélkül: azt az egész jámborsági irodalmat, amely asz
kézist, misztikát, áhitatot és nem kevés retorikát vegyítve össze, hosszabb
időre szólóan elviselhetetlen, mert lényeg nélküli táplálékot kínál".

Rövid összefoglalásban ezek Hans Urs VOn Balthasar megállapításai.
A továbbiakban bizonyos reformkísér!eteket ismertet, - így az úgyneve
zett "kerigmatikus teológiát" (mely a skolasztikától független teológiát
akart kidolgozni a praktikus követelmények felé fordulva, míg az elmé
letieket meghagyta volna a skolasztika keretében, vagyis gondjaiba vette
volna a "bonum"-ot s a skolasztikára bízta volna a "veritas"-t); - s hatá
rozottan hangsúlyozza, mint végső következtetést, de egyben elengedhe
tetlen föltételt is, hogy nem valaminő egészen új rendszerre, hanem az
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életképes és helyes réginek élettel és élménnyelátforrósítására, teológia
és szentség új frigyére van szükség: "imádkozó teológiára" .

Futtában olvasva e fejtegetések talán azt a benyomást keltik az
olvasóban, hogy számára e gondolatok .lényegükben érdektelenek s pusz
tán az egyházi rend, a papság egy benső, "kebelbeli" problémáját érintik.
Ez a benyomás azonban téves volna. Téves először is azért, mert az Egy
ház szerves és egységes életében minden probléma egyetemesen érinti az
Egyház minden egyes tagját, mégpedig mivoltában is, hatásában is. Téves
másodszor azért, mert a megállapitott tények nem korlátozódnak csak a
dogmatika tanítására és tanítóira, vagy azokra, akik a világban vagy attól
elvonultan misztikus életet élnek; jellemzik azok a modern századok egész
vallásosságát, kereszténységét. Nemcsak a kultúra szakadt el vallási gyö
kereitől és laicizálódott, vagyis vált világi jellegűvé, a vallás iránt tökéle
tesen kőzönyössé, ha ugyan nem ellenségessé; hanem ugyanakkor, e folya
mattal párhuzamosan a vallás, a hit igazságai, illetőleg ez igazságok tan
beli megfogalmazásai is valahogyan vesziteni kezdték közvetlen kapcsola
tukat az élő gyakorlati valósággal. Igazságtartalmuk természetesen mit sem
változott - mert az változhatatlan; - ellenben közvetítésük nem irányult,
vagy helyesebben egyre kevésbé irányult magára az életre, az életnek
Igazságuk lehelletével való áthatására. A tizennyolcadik és tizenkilence
dik század folyamán a tömegek, s elsősorban a polgári tömegek vallásos
lIága fokozatosan eltávolodott, majd utóbb már el is szakadt éltető tör
zsétől, dogmatikai gyökereitől; nagymértékben formalisztikus sá vált. A hi
Tők jelentékeny hányada kényelmesen belenyugodott a "credo quia absur
dum" megoldásába s eleve lemondott róla, hogy ezeket a titkokat és igaz
ságokat legalább az emberi elme számára elérhető - és igen magas 
fokban megközelítse. A vallás a teljes emberi személyiségnek szól s a
teljes emberi személyiség értelmi-érzelmi-akarati egységének visszhangj át
igényli; elég e hármasság egyetlen tényezőjének elhomályosulása vagy el
ejtése, hogy megmerevedjék, elcsökevényesedjék maga a vallásos élet, 
mint ahogy elég a három isteni Személyből egyetlennek a megtagadása
ahhoz, hogy eretnekségbe essünk és mint katolikusok istentagadást köves
sünk el. Márpedig a polgári kor vallásosságában először elcsenevészesedett
az értelem; kérlelhetetlen következetességgel fonnyadt el utána az akarat;
II rövidesen a merevedés tünetei ütköztek ki az érzelmeken is. A polgárság
nem kis részének vallásossága - ha ugyan ki nem veszett egészen 
általában reálisból formálisra változott. E formális eimkéket azután már
könnyű volt ráragasztani egészen más, közömbös vagy éppen az evangé
Iiummal ellenkező irányokra, mozgalmakra, törekvésekre, pusztán csak
evilági időleges érdekekre. Igy történhetett, hogy félreismerhetetlenül új
pogány ideológiák és a keresztény morállal szőgesen ellenkező tenden
ciák tetszelegtek a "kereszténység" színében, és nevével visszaélve. magát
az autentikus kereszténységet keverték a maguk által elkövetett hibák,
vétkek és bűnök látszatába.

S ha e hiteles kereszténység e megterhelést - mint a történelem
folyamán már nem egyszer - elbírja és kiheveri is: a problémák ezzel
még korántsem zárulnak le. A formalizmus ugyanis az álláspontj áig jutott
hívőkben még mélyebben támadja meg a vallást: lényegének legbensőbb

köreiben. Szembe kell néznünk a kérdéssel: vajjon sokan, akik magukat
hívőknek vallják s hitüket legalább a vasár- és ünnepnapi misehallgatásig,
évenkénti gyónásig-áldozásig gyakorolják is, - tudják-e kellő alaposság
gal, amit hisznek; hitet gyakorolnak-e, vagy már csak rítust, mely mögött
a tartalom meglehetősen tisztázatlan, inkább csak jelképszerű és könnyen
"behelyettesithető"?Vannak, akikben a legparadoxabb módon kavarognak
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az iskolában tanult hittan homályosuló emlékei a megemésztetlen laiku
tudás hordalékéval. s félő, hogy hitük nem állná ki az őszinte szembesí
tést fölületes "tudásukkal". Sok formális vallásosság mélyén lappang meg
fogalmazatlan herezis, éppen a leglényegesebb kérdéseket, az alapokat és
forrásokat illetően. A tannak tudatos átélés helyetti puszta hallgatólagos
tudomásulvétele rányomja azután bélyegét a hívő és Isten, a hív6 és !lZ
Egyház viszonyára, kapcsolatára is: ez a kapcsolat passzív és terméketlen
lesz, ahelyett, hogy aktiv és gyümölcsöző lenne. A passzív odatartozás
ban pedig elvész az Egyház alapvető közösségi természete s a hivők közös
sége a szerves egység megvalósitása helyett mintegy atomizálódik. A nagy
középpontí igazságok szem elől tévesztése folytán pedig lehetövé válik,
hogy a hivő összetévessze a keresztény szolgálatot bizonyos keresatény
címkével hamisan ellátott érdekek szolgálatával s az Egyház örök érde
keinek kultuszát pusztán csak immanens célokéval. Igy keletkeznek azutáa
olyan paradox ..keresztény" irányok, amelyekben az időleges célok haj
szolása folytán sérelmet szenvednek az evangélium igazságai és követe).
ményei.

Ezek a megfontolások bizonyára megvilágitják némileg, milyen 61te
lános és egyetemes Hans Urs von Balthasar fejtegetéseinek jelentőség•.
A vallási igények világszerte észlelhető növekedése csak még sürgetöbbé
teszi a föladatot: a vallásosság minél határozottabb és tudatosabb odakalI"
csolását a. dogma forrásaihoz, a hit alapvető igazságainak megismeréséhel
és a megismeréssel tudatosított élményéhez. Mert a dogma nem valllmin'
tőlünk hermetikusan elzárt külön világ, élet fölött lebegő külön szféra,
hanem egyenesen az élet forrása és parancsa a keresztények .zámára.
Éppen ezért kell a lehető legreálisabban azt állítani a katolikus élet é.
tanítás tengelyébe, a maga gyöngéd és ugyanakkor szinte nyer. való.6·
gában, hozzáférhetővé téve a forrást mínden . szomjazónak. Hogy a dogma
ne a katedra magasságában fejtegetett tudás legyen csupán, hanem •
hivők egész közösségében az élet mindennapi kenyere. Igazság, amelyet
meggyőződéssel fogad el az értelem, egész melegével él át alIzív, é.
törekszik megvalósítani az akarat. Az "imádkozó dogmatika" csak egyik,
a tanitókat érintő fele a sürgető követelménynek, együtt kell járnia vel.
a hivők viszonylatában a "dogmatikus imádságnak".

(-y-y.)

A PASZTORÁCIÓ ÚJ ÚTJAI

A modern világ viszonyai, - szellemi, társadalmi, gazdasági ala
kulása - új problémákkal állitják szembe, új föladatok vállalására és
végrehajtására sarkallják, új utak keresésére késztetik a pasztorációt,
lelkipásztorkodást is. E föladatok számbavételénél, a lehetőségek és köte
lességek fölmérésénél megföllebbezhetetlen világossággal domborodik ki
a fölismerés: munkánk annál eredményesebb lesz, minél inkább elhagyja
a járulékokat s minél határozottabban irányítja figyelm ét az örök lé
nyegre. Érvényes e megállapítás az élet minden mozzanatárar érvényes
a pasztorációra is. Ennek végsö és lényeges feladata nem más, mint a
megvaltás közvetítése, a Jó Hir, az Evangélium eljuttatása az emberek
hez. Szólott az Isten az emberekhez, kinyilatkoztatta magát, elküldte egy
szülött Fiát, aki megváltotta az emberiséget; ezt a megvállást, ennek jó
hirét, Evangéliumát kell elvinni mindenkihez. Nem szociális megmozdu
lásról van itt szó végső fokon, nem is kultúra terjesztéséről, hanem mind
ennek gyökeréről. magának az életnek a gyökeréről és céljáról, az em-
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berről és halhatatlan lelkéről, rendeltetéséről; nem részletkérdésröl, ha
nem az egészről.

Egyszerüvé lesz igy minden apostoli munka, emellékcélok nélkü!.J,
végső elvekre irányított célkitűzéssel; de ugyanakkor sokszorosan ne
hézzé és felelősségteljessé is, mert nem lehet megelégedni közbeeső ered
ményekkel, egyházközségi teremmel és kultúrelőadással, gyermekfelruhá
sással, és családfelajánlással; ennek a munkának vége nincsen, pihenése,
sót talán látható, kitapogatható eredmény nincs; de van egy biztonságos
érzése és tudata: nem járunk mellékutakon, mindig a lényegről beszé
lünk; mert most is csak a Krisztust kell hirdetni, az "ismeretlen" Istent,
az élőt a bálványok között,

A világos célkitűzéssel egyidőben látni kell a feladat nagyságát és
keménységét is. Talán sokkal egyszerűbb volna az Úceániai szígetcso
portok primitív embereinek hirdetni a Krisztust, akik sohasem hallottak
róla, mint olyanoknak, akik megtagadták, vagy akik közömbösek Vele
szemben, A langyos keresztények, a félig keresztények, az anyakönyvi
keresztények sűrű masszája áll az igehirdetóvel szemben. Rabindranath
Tagorénak tulajdonítják a szellemes mondást: "Európa annyira tele van
felhigított kereszténységgel, hogy immunis a valódi kereszténységgel
szemben:' Valóban, a papiros-kereszténység veszedelmesebb minden po
gánytiágnál: ez az a langyos víz, mely bár lenne inkább hideg vagy me
leg. A lelkipásztornak kettős ellenállással kell küzdenie: egyfelől a hitet
lenekével, másrészt maguknak a keresztényeknek a közönyével.

A modern francia katolicizmusnak egyik legszembetűnőbb és leg
erőteljesebb jellemvonása a problémákkal szembenéző bátorság, és a
tan örök forrásaiból táplálkozó fiatal lendület, kezdeményező készség.
A pasztoráció, - főként munkás-pasztoráció - mai föladatainak felisme
résében is élen járnak a francia lelkipásztorok. Újabban négy mű is fog
lalkozik e nagyhorderejű kérdéssel: Pater Loew domonkos atya könyve,
"En mission prolétaríenne", Godin és Daniel abbék "La France, pays de
mission?" című műve, Chéry atya "Paroisse, communauté missionnaire"-ja.
Suhard bíboros előszavával, Michonnau abbé plébániájáról, s egy össze
foglaló jellegű munka, mely egy a témának szentelt tanulmányi hét elő

adásait és hozzászólásait közli.
Godin abbé a keresztény élet szempontjából a francia népességet

három csoportba sorolja. 1. Vannak keresztény helységek, élő egyház
községek; a gondolkodás és kultúra itt még keresztény és szép számmal
akadnak úgynevezett gyakorló katolikusok. - 2. A második rétegben
a kultúra és civilizáció gyökerei még keresztén yek ugyan, de nagyrészt
már elvesztették vitalitásukat; gyakorló katolikusok itt nincsenek, csu
pán egyes szokásokat és hagyományokat őriznek. se nem keresztények
már, sem nem pogányok még. - 3. A harmadik a pogány, a missztós
terület. Ebben a keresztény hagyományok is kivesztek. tagjai nagyrészt
városlakók, gyökértelenek, "déraciné"-k. A "honnan", "hová", "miért"
nagy emberi kérdéseit vagy föl sem vetik, vagy megelégszenek a sabló
nos feleletekkel. Moráljuk puszta hasznossági morál. Az idetartozó mun
kásrétegekben az osztályöntudat képvisel bizonyos, - nem vallásos 
pozttívumot, a széteső kispolgárság azonban teljesen eszménytelen.

A pasztorációs munka alapföltétele a helyzet reális, illúziótlan fok
mérése, Ne áltassuk magunkat a vallásosság még megmaradt külsőségeí

vel; e "babonás szokássá" züllő külsőségek rendszerint benső pogánysá
got takarnak. S ne feledjük el, hogy amit ezek a családok értelmetlen ha
gyományként, babonás szokásként gyakorolnak, - keresztséget, első

123



áldozást, egyházi esküvőt, keresztény temetést például, - azok éppen a
hit lényegéhez tartoznak, a keresztény élet alappillérei.

A föladat már most nem más, mint a "jó hír" eljuttatása ezekhez
az emberekhez, a szó teljes értelmében vett misszió. Nem elég egyeseket
megtédteni; a keresztény közösséget kell megteremtení. A kereszténység
lényegi hivatása az isteninek az inkarnálása, megtestesítése, mégpedig
nem csupán az egyesekben, hanem mindenütt: minden egyházközségben,
minden korban, minden égtáj alatt. A kovásznak ezt a lisztet kell meg
kelesztenie; nem pedig fordítva: el öbb megváltoztatni, s azután keleszteni
a lisztet. Ezt az igazságot a külső missziókban már fölismerték; a mi tár
sadalmi világunkban azonban még mindig kísért az a fölfogás, hogy előbb

kell polgáriasítani, s csak azután krisztianizálni a munkásságot. Kétség
telen tévedés ez: egy meghaladott társadalmi rendnek már a maga korá
ban is sok kárt okozott és az evangélium terjedésének sajnosan útját
szegő maradványa, amellyel föltétlenül le kell számolnunk.

A helyzet tisztázása után szükség van a fogalmak tisztázására is.
Godin abbé a "tömegek megnyerése" kitételt egyenesen mítikus szólás
módnak mínősítí: mielött emlegetnők, lássuk elöszőr a maga valóságos
mivoltában ezt a "tömeget"; és lássuk mindenekelőtt a maga reális kör
nyezetében. Ez a "milieu" lehet egyszerüen földrajzi egység, lehet a
munkanemek, lehet az életfölfogások és intézmények, lehet az erkölcsök,
szokások, hagyományok egysége. Mindezek valóságos ismerete nélkül
nem is lehet eredményesen apostolkodni. Mert ami az egyházközségi kö
zösséget illeti, az egyelöre inkább "mesterséges környezet", "milieu arti
fíciel": nem elég a hivöket csak abban megismerni: ismernünk kell őket

"természetes környezetükben", "milieu naturel"-jükben is.
Ez a valóságos környezet: maguk a városrészek, utcák, lakások.

korcsmák, mozik, Aki éppen csak végigsétál rajtuk, vagy aki csak "ta
nulmányozza" öket, aligha látja meg igazi arcukat. P. Loew, - aki mint
marseillei rakod6munkás valóban benne él ebben a miliöben -, csak
miután már hónapokon át együtt lakott a proletárokkal, megosztva laká
sukat, kenyerüket, gondjaikat, - tudott rátapintani életük és sorsuk leg
fájóbb sebeire. A falu organikus közösség: a modern nyugati város vi
szont inkább egymásradobottság, elvész benne az ember, a kapitalista
társadalomban a munkás egyetlen tőkéje fizikai ereje; ha ennek vége:
nincs tovább. Teljes a létbizonytalansága. Es teljes elzártság is: tanító,
orvos, pap kívülről lép be környezetébe, s még ha velük lakik is, nem
osztja meg életmódjukat. A lakás itt csak alvóhely, de nem otthon, a
gyermekeket az utca neveli, s mire ifjakká serdülnek, szinte valamennyi
életúnt, blazirt lesz: csak a legjobbak tájékozódnak.

Van-e spirituális szomjúság, "inquiétude réligiense" az ilyen lel
kekben, vannak-e antennáik a' természetfölöttire? Sokan úgy vélik: nem
szomjúság ég, csak egy nagy üresség van a lelkekben: de ezt az üressé
get semmi és senki be nem töltheti, egyedül csak az Isten kegyelme.

Es hol vannak a keresztények? A plébániák köré, az egyházköz
ségbe húzódtak. Megőrzés, biztosítás, defenziva jellemzi őket, apostoli
tűz és lendület helyett. A két világnak szinte nincs is érintkezőpontja

egymással. Godin abbé írja, hogy Clichyben valaki igy osztályozta vasár
napi elfoglaltsága szerint alakosságot: kirándulók, úszók, swingelők és
a katolikusok. A kovász és a liszt tökéletesen különvált.

Hol a hiba hát a modern pasztorációban? - vetődik fel a kérdés.
Legtöbben elsősorban abban látják, hogy a kereszténység külsőleg vala
milyen polgári formát öltött. Ez ugyan egyáltalán nem lényegi sajátja;
külsőségeí viszont igen alkalmasak arra, hogyelriasszák a közeledőket.
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A belső lényegről a távolállóknak nincsen fogalmuk, a prédikációk pedig.
- P. Loew csípős megjegyzése szerint "lemezek polgári nyelvjárásban" 
nem mondanak számukra semmit. Tehát a tiszta evangéliumot kell adni
minden polgári ..tálalás" nélkül: úgy, ahogy ' Krisztus elmondta, annyi
egyszerűséggel, olyan nekikvalóan. És nem kell mellékutakat keresni,
óvatosan "rávezetni" az embereket, messziről kerülgetve a problémákat;
hanem egyenesen és bátran kell belevágni a leglényegesebbe, a terrné
szetfölötti élet valóságába: prédikálni az evangéliumot, felkelteni az
érdeklődest a lét nagy kérdései iránt. Ne kössük az evangéliumot, a ke
reszténységet valamilyen változó kultúrformához. Mélyedjünk bele az ős

kereszténység szellemébe; lássuk, mit művelt a kovász néhány évszázad
alatt. Kérlelhetetlenül számoljanak le magukban a mai apostolok minden
polgári előítélettel, mert minden ilyen előítélet akadályai Isten igéjé
nek útjában. El kell fogadniok mínden esetben még a nagyon gyarló
laikus segítséget is, mert ez jobban ismeri az övéit, s azok is jobban
ismerik, hiszen közéjük tartozik. A kovászt csak ismerős kéz hintheti el;
és csodálatos apostolokat vet fel a laikusok közül az élet. Egy ilyen vi
lági hivő mondta évekkel ezelőtt Párizs érsekének: "Mi készen vagyunk
holnapra, de Onök készen vannak-e holnaputánra?" Vagyis a csodálatos
halfogás nem szakítja-e szét a hálót? Van-e meghitt katolikus közösség,
mely felveszi, magáénak ismeri az újonnan megtéröket. s amelynek élő

melegében ők is megtalálják levegőjüket, lelki otthonukat? Ez a követ
kező nagy föladat: megteremteni a megfelelő keresztény közösséget a
megmisszionáltak, megtértek részére. Mert a kereszténység nem remete
ség, hanem organikus közösség, minden egyházközség a Corpus Chrístí '
mysticum hic et nunc" megvalósítása. valóságos élete. Ennek kezdeteként
valamiféle formát kellene alakítani a "katekumenátusi" fokon levő ke
resztények számára. Mert vannak csodálatos megtérések, nagy nekiindu
lások; csakhogy ezeket a meglévő, és tagadhatatlanul érelmeszesedésben
szenvedő egyházközségekbe nem vihetjük, kölcsönösen ..nem vennék be"
egymást; s így aztán a lendület nem egyszer alábbhagy, mert nincs élet·
tere. Bonyolult probléma ez. A modern ember alkatában. embermivoltában
beteg; ám először meggyógyítani s csak aztán tenni kereszténnyé, kissé
"pelagiánus" ízű volna. El kell fogadnunk ezeket a keresztényeket, ha
emberileg betegek, híányosak is. Tudjuk, hogy kereszténységük nem tel
jes kereszténység, hanem csak mag; de ebből a magból kedvező víszo
nyok mellett kifejlődhetik belőle a valódi keresztény élet. De hol ez a
talaj, hol ez a légkör, hol vannak ezek a kedvező viszonyok? "Nem, ne
hozzátok el szüleíteket, üzembeli térsaitokat. ezek nem szalonképesek,
ne hozzatok senkit, mert nem tudunk velük mit kezdeni: hiányzik szá
mukra a megszervezett katechumenatus" - kiált föl fájdalommal
Godin abbé.

Egy misszionárius atya a kérdés lényegére tapintott rá, amikor azt
mondta Godinéknak: missziós módszerrel kell dolgozniok, nem pedig
abból a téves elgondolásból kiindulva, amely az egész munkát hibás vá
gányokra tereli, hogy tudniillik feltételezünk egy, a valóságban még nem
levő eszményi keresztény közösséget, melyhez embereinket kapcsoljuk.
A misszíonáriusok eljárása másfajta: a megtért bennszülöttekből alakita
nak nyomban egyházközséget s ez velük él és velük növekszik. A tapasz
talatok azt mutatják, hogy egy ember, egy apostol nekiindulása még nem
jelent tényleges munkát, legfeljebb előőrs-szerű felderítést. A valódi
missziónak föltétele, hogy több "apostol", egész kis csoport "equipe"
dolgozzék együttesen. A marseillei érsek például P. Loew ötös csoport-
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jára bízta egyik plébániáját, ahol most két domonkos és három világi
pap tevékenykedik a legtökéletesebb harmoniában. Abbé Michonneau
Colombes-ban a Szent Sziv plébánián ugyanilyen együttesben, "equipe"
ben munkálkodik káplánjaival. Az ő kisérletükről számol be érdekes,
mély, okos és szép könyvében P. Chéry. Műve első felében magának az
egyházközségnek a lényegével, hivatásával foglalkozik. Az egyházközségbe
ugyanis nemcsak a templom köré tömörült kis megriadt nyáj, nemcsak a
"hűséges báránykák", hanem mindenki belétartozik; a plébános mínden
kiért felelős, hivőkért és hitetlenekért, másvallásúakért egyaránt. Ez az
ő szántóföldje, ezt kell neki megmunkáinia. S a "fekete bárányok' felé
különös gonddal kell fordulnia: hiszen nem az "igazak" gyámolitása, ha
nem a távoliak megnyerése a legnagyobb apostoli gond. Elő keresztény
közösséggé kell tenni az elaggott egyházközséget: necsak a kékszalagos
Mária-lányok, a ministránsgyerekek, egyesületi hölgyek és kongrega
nista férfiak kisszámú gyülekezetét jelentse, hanem valóban a hivők kö
zösségét, S főként ne jelentse azt a langyos atmoszférát, az unalomnak
és cukrosviznek azt a furcsa keverékét, melytől a távolról jövő, aki még
csak a felületet látja, irtózik és elretten.

Az igazi közösség megteremtéséhez az első lépés az élő liturgia:
mégpedig nem az archaizáló szertartásosság, hanem az emberi léleknek
az Isten nagy misztériumaihoz való közvetlen kapcsolódása a kultusz
útján. Sürgető és legfájdalmasabb problémát ad föl számunkra az a szent
misére özönlő, meg az a szentmísétől távolmaradó még sokkal nagyobb
tömeg, amelyről tudjuk, hogy részére az oltáron folyó Áldozat csak ért
hetetlen mozdulatok kusza egymásutánja, és érthetetlen imák mormolása,
nem pedig életük középpontja, megváltásunk eszköze, életünk beleépü
lése Krisztusba. Abba az illúzióba ringatjuk magunkat - mondja Abbé
Michonneau -, hogy a hivőknek valami hasznuk van ájtatosságainkból,
pedig valójában szörnyen unatkoznak, s ha imádkoznak is, a maguk
individuálista módján imádkoznak. Minden eszközt meg kell ragadni, 
(magyarázatok, "missa conferata", "missa recitata", stb.] - hogy bele
kapcsoljuk a híveket a szentmise valóságába, az egyházi évbe, az ünne
pekbe, a szent időszakokba, a nagyböjtbe, nagyhétbe. Ugyanigy kell
hozzájuk közelvinni a szentségeket is; minden keresztelő egyúttal dog
matikai és liturgikus magyarázat, s a barátságos, meleg, emberi közele
dés eszköze, akárcsak a házasság szentsége és a temetés is. Meg kell
valósitani a legteljesebb egyenlőséget: nem rőffel és taxával mérní a
kisérőjelenségeket - (palást, gyertya stb.) - hanem egyenlő mértékkel.

Ám ezen a téren ne ejtsen meg bennünket a látszat, a Iölszín, bár
milyen tetszetős is. Tévedés volna azt hinnünk, hogy ha földi értelem
ben megműveljük a talajt, máris fölhúzhatjuk rá a természetfölötti épü
letét. Ne feledjük el, hogy ez a természetfölötti nem felépitmény, hanem
alap: az élet értelme és alapja. A misszióhoz elsősorban nem apológia
kell, nem szervezkedés és keret; a keresztény élet kell hozzá a maga
teljességében, szépségében, gazdagságában, bátorságában. S a keresz
ténységet tisztán, összes követelményeivel kell az emberek elé állitani,
nem pedig mintegy mentegetődzve, nehézségeit takargatva. Az egyetlen
teljes felelet az életre Krisztus: ezt kell hirdetni, és az emberek elé támi.
S a természetfölöttinek testet kell öltenie apostolaiban. Jellemezze őket

egyszerű, barátságos jóság, me ly "együtt örvendezik az örvendezővel és
együtt sír a síróval." A hüségeseknek pedig tudniok kell, hogy nemcsak
ők az egyházközség, és hogy nem ők az "érdekesek", hanem azok, akik
távol vannak és akikhez küldettek. Éppen ezért a missziót nem agyon-
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organizálni kell, hanem egyre melegebbé, mélyebbé, konkrétabbá kell
tenni a missziós felelősséget.

Abbé Michonneau szerint a keresztény kőzösségnek olyannak kell
lennie, hogy másokat meghökkentsen: "Une communauté qui tasse choc.'
A mi kereszténységünknek az a nagy baja, hogy nem ejt csodálatba sen
kit, a távoláJlókban nem kelt sem megbotránkozást, sem álmélkodást, sem
irígységet, sem vágyat. A modern pasztoráció ilyen élő közösségeket akar
k.ialakitani. Evangéliumot, autentikus kereszténységet visz ahivőkhöz

és hitetlenekhez egyaránt, nem filantrópiába, mükedvelő színrlarabokba
csomagolva, hanem egyenesen megfelelve az emberek kimondott, vagy
k.imonúatlan egyetlen kérdésére: miért élünk, mi az élet, van-e lélek, s
yalóban halhatatlan-e, szólt-e az Isten hozzánk és mit mondott számunkra.

A társadalmi struktúrák megváltoztatása, a szociális kérdés meg
oldása, a kultúra megmentése nem a lelkipásztor föladata. Az Egyház
nem az időbeli dolgok megváltoztatásával foglalkozík, de a keresztény
principiumokban benne rejlik a megújhodás minden lehetősége. Amikor
egyedül a halhatatlan lélek áll a lelkipásztor előtt, s annak viszi az
Evangéliumot: ugyanakkor, ezzel a ténnyel az időbeli Isten-országát is
építi itt a földön. Ennek a küldetésének pedig csak úgy tud igazán meg
felelni, ha: mindig tudatában van annak, amit a besanconi kongresszus
határozatainak tizedig pontja mond: "Bármekkora legyen apostoli tech
nikánk tökéletessége: az egész plébániai közösséget s az egész egyház
községet összetartó cement, helyesebben a vér, mely életet ad ennek a
közösségnek, szervezetnek, mégiscsak Krisztus szeretete, úgy, ahogy az
egy magát teliesen és lojálisan papi hivatásának szeritelő lelkipásztor
szívéből kiárad,"

Sprenger Mária Mercedes

VALÓSÁG ÉS ÉGI MÁSA
(StíluBlörekvéBek a filmen)

... Realizmus. Hányan és hányan írták és magyarázták már ezt az egy
szeriben oly fontossá vált fogalmat, - a háborús éveknek évszázadok óta
k.érlelhetetlen következetességgel a dolgok visszáját, tündérmesét, látomást,
profétálást, absztrakt alkotásmódot kiváltó lelki nyomása után felszabadult,
az életet őszintén átélni akaró művészek és kritikusokI Hányan és hányan
óhajtották és követelték ezt a stílust, mindent megoldó varázsigének tartva
ilyen nagyon is tág jelentéskörű fogalmat, melynek segítségével, sokan
minden belső lényeg megváltoztatása nélkül reméltek újabb és szebb
világba átlendülni! Kultúránk ősi és hivatalos művészetei: irodalom és
képzőművészetek nagy és buzgó nekirugaszkodásokkal, céltudatosan pró
bálják a Fielding, sőt Cervantes óta jólismert formát az élmény újdonsá
gával megtölteni, ám élmény és forma többnyire hasztalan kergetik egy
mást. Csupán a film - nézzünk csak szembe ezzel az igazsággal -, csupán
ez az elkésve, de nem későn született művészet talált rá világszerte meg
lepő egységgel a kor szellemét valóban kifejező stilusra, miután néhány
évtized alatt átesett a romantikától a lélekelemzésig mindenen, hozzáértök
és féltékeny vetélytársak lemondó kórusától kisérve. Szinte megdöbbentő.

bogy ilyen rövid idő alatt ilyen egységesen és ilyen lemérhetően született
meg ez il stílus, mégcsak néhány év előtt is kavargó irányzatok zűrzavará

ból. Emberek mozognak előttünk a vásznon. nem nagyon jók, nem nagyon
rosszak, nem katonák, nem papok, nem politikusok, nem hivők, nem eret
nekek, - emberek. Most látjuk csak, mennyire nem volt realizmus a
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franciák két háború közötti pesszimizmusa (Ködös utak), vagy John Ford
csodálatos képkapcsolásai. Mindez persze azért a realizmus előhírnökének
tekinthető

Ha csak közvetlenül az elmúlt esztendő eseményeit vizsgáljuk, három
névhez fűződik a mai film-realizmus kialakítása. A többi, nemkevésbbé
kiváló alkotás vagy ezekhez a nevekhez kapcsolódik, vagy más stílust
képvisel. Ez a három művész az orosz Mark Donszkoj, a Hollywoodban
dolgozó, francia Jean Renoir és az angol Harry Watt.

* * *
Jean Renoir legújabb, nálunk is látott müve, a "Mindennapi kenye

rünk" egy szegény, vallásos parasztcsalád hétköznapi életét mutatja be
páratlan elhítetőerővel. Renoir jóval többet adott, mint kiváló riportot a
szegény farmerek életéből. Az ember áll előttünk Ösi természetességében,
az ember, amint a földet művelí, arca verejtékével, csüggedve és neki
buzdulva, mindig Istentől várva a végső segítséget, amint azt Ádám óta
máig is teszi minden paraszt. Renoirnak éppen ebben rejlik értéke és ere
detisége: végsőkig, szinte öncsonkító tudatossággal bont le minden másod
lagos élményt műveíben, nem munkást, már nem is parasztot ábrázolva: a
kultúra és civilizáció sallangjaitól megszabadultan, Istennek és teremtmé
nyének kapcsolatát éljük át. Isten a természeten keresztül nyilatkozik meg
filmjeiben: a természeten keresztűl bünteti és segiti már-már ószövetségi
közvetlenséggel teremtményeit, aki szintén a természet nyelvén ért csak
és a szomszédos, jellegzetesen amerikai barakváros csak mint távoli, külö
nös, nem is emberi világ él képzeletében. Ez az ősi életmód már szociális
problémáktól is független (és ez jelenti magának Renoirnak fejlődését az
"Utött az óra" óta); az ember nem is annyira más emberekkel, mint inkább,
hogy úgy mondjuk, Istentől elrendelt vetélytársával, a természettel küzd.
Másik, nemkevésbbé kiváló filmjében, az "Utött az órá"-ban még ember
küzd ember ellen.

Ebből a mondanivalóból a forma is önként következik. Renoir témáit
spontán, szinte szárazságra törekvő valószerűséggel állítja elénk. Még kép
kapcsolásí problémái, vízíói sincsenek, mint John Fordnak. Az alkalom
szerűség, az esetlegesség Renoir nagy újítása. Érezzük, hogy amit most
másfél óra alatt láttunk, az egy életen keresztül ugyanígy újra és újra
megismétlődik.Téli gondok, tavaszi örömök; kocsma, verekedés, kibékülés,
esküvő és születés: így múlik el az életünk.

Renoir legkiválóbb francia követőjének Jean Faurezt mondhatjuk, ki
a "Hajszá"-ban végtelen könnyedséggel és egyszerűséggel mutatott he egy
társadalmon kívüli csavargóvilágot. Mintha egy ablakot nyitottak volna kl,
és ezen az ablakon a Carné-i sötétenlátást szorította ki a friss világosság.
Faurez hőseinek több okuk volna keseregni, mint Carné szerelmeseinek -
mégis többet nevetnek és jobban örülnek a derült égnek, mint azok.
Amerikában Mitchell Leisen "Kisiklott életr-e, mely a látszat és a kritika
állásfoglalása ellenére jóval többet mond, mint gondolnánk, és Henry
King .Bemadette't-je jelentik nagyjából a Renoir-féle irányt; sőt a sok
szor giccsesen romantikus Mervyn Leroy (a "Waterloo bridge" és a "Meg
talált évek" rendezője) is olyan realista fegyvertényt követett el, mint a
finom "Madame Curie".

* * *
A Renoir-féle klasszikusabb és nyomonkövethetőbb-multú lényeg

ábrázolás és az orosz, hivatalosan is valódiságra törekvő realizmus között
az angol Harry Watt jelenti az átmenetel. Watt dokumentumfilm-rendeső
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és mint ilyen, nálunk kevésbbé népszerű műfaj mesterét, nem nagyon ismer
ték. Annál nagyobb meglepetést keltett " ... Es megfordul a szél" című

riportfilmje, mely a japán invázió elől délre hajtott ausztráliai szarvas
marhacsordák sorsát állítja elénk. Mig Renoirt és az újító franciákat az
esetlegesség szóval jellemezhettük legkönnyebben, Harry Watt művésze

tére. azt mondhatnánk, hogy "át-élet". A dolgok itt nemcsak általános érvé
nyűen igazak, hanem valóságosak is, és ha végignézzük az állatok vonulá
sát, önkénytelenül is ezt mondjuk: valóban, ilyen lehetett ez - és nem
csak általában, hanem - akkor, abban a helyzetben, amint láttuk. Viszont
- különös paradoxon - Harry Wattnak éppen ezért, hogy egy bizonyos
alkalmi valóságot, egy igazán megtörtént eseményt átéljünk. bonyolultabb
képkapcsolási módokra, sokszor raffinált ötletekre van szüksége. Filmje
bővelkedik is ezekben az erényekben, gondoljunk a farkasszemet néző

emberek és bikák kifejező szimbólumára. Watt filmje Pudovkin elméletét
is igazolta, hogy tudniillik jó rendező kezében az játszik jól, akit ő akar.
A "főszereplő" lovak és tehenek mintha évek óta a filmjátékot tanulták
volnal Harry Watt egyedülálló módszeréhez csak Joris Ivens és az olasz
Francesco de Robertis mesterművei mérhetők.

A Watt-féle dokumentációs célzatú filmek és a játékos fantáziáknak
ötletes keverékei Michael Powel és Emeric Pressburger filmjei. Csakhogy
míg Watt - Renoirhoz és az oroszokhoz hasonlóan - az egyszerűbb, ősibb

életformákat mutatja be, addig Powellék a bonyolult, nagyvárosi, szellemi
ember tetteinek, sőt hajlamainak rúgóit kutatják. Ilyen programmhoz persze
méltó apparátus is kell és ezek miatt a bűvészfogások miatt vagyunk haj
landók Powelléket az absztrakt alkoték, Cavalcanti és L'Herbier közé so
rozni. Pedig hogy a "Diadalmas szerelem" pazar mutatványait mennyire
nem az önmagáért való csalafintáskodás, hanem a modern ember lelki élete
bemutatásának vágya sugallta, azt az ötletes "Vágyak szigete" bizonyítja,
ami a hírveréssel ellentétben nem volt más, mint a skótok; életmódjának
sztaniolpapírba csomagolt bemutatása. Az ember és környezete - ezt lát
juk Powellék filmjein, melyek külön érdekessége, hogy a hanggal eddig
nem is remélt hatásokat tudnak elérni.

Egyedülálló jelenség nemcsak a mult évben, de a világ film
művészetében is Laurence Olivier "V. Henrikv-e. Talán csak Eisenstein
"Alexander Nyevszki"-je hasonlft hozzá, sőt, egyes angol kritikusok szerint,
Eisenstein műve ihlette is Oliviert. A történelmi realizmusnak ez a módja
filmen páratlan. Olivier nem egy színdarabot vitt itt cellúloidszalagra,
hanem az emberi történelem egy darabját, sőt, magát az emberi történetet
- legyen az angol, francia vagy magyar -, királyok és alattvalók nép
mesébeillő küzdelmét ábrázolta. Mi sem ellenszenvesebb, mint egyes szín
padi remekművek megfilmesítése (mint azt a "Caesar és Cleopátra" siral
mas filmszerűtlensége is bizonyítja), de ez a film valóban a szabályt erő

sítö kivétel, éppen azért, mert nem színdarab-konzerv hanem film volt.
Shakespeare legszabadabb fantáziájú, legtágabb keretű színművét alakította
át vizuális élménnyé. Már a téma megválasztása is kitűnő: Olivier Shakes
pearet akarta filmélménnyé varázsolni és ehhez olyan művet választott,
melyben a szerző saját szavaival kínálja egy szabadabb, merészebb kidol
gozás lehetőségét. Valóban: úgy érezzük, Shakespeare maga is így. csinálta
volna meg a régi dicsőség diadalát filmen, ha lett volna. S kell-e ennél
nagyobb dícséret Oliviernek, a színésznek és a rendezőnek? De Olivier
ennél többet is nyujtott: amellett, hogy filmszerűen és maradéktalanul
Shakespearet éreztük, megkaptuk azt a távlatot is, ami a XVII. század
elejének és a mi korunknak különbségéböl adódik; sót, még ezen felűl,

a Történelemnek kaptuk kvintesszenciáját, a mese, a tudós hipotézis, a poli-
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tíkus átértékelés és az igazi valóság határán álló Történelem ősi megfogal
mazását. Ez főleg a bámulatos realitással megalkotott agincourti csatára
vonatkozík.r A többi, "túldíszletezett"-nek látszó jelenet stilizáció volt, nem
színdarabot láttunk filmen, hanem ahogyan Shakespeare korában színdara
bot játszottak. Egyes képeken pedig korabelí miniatúrák kelnek életre.
(V. ö. Eisensteín.]

* * *
Az Eisensteinre való utalás már át is vezet a realizmus voltaképeni

hazájába, a Szovjetúnióba. A valóságábrázolásnak itt már olyan multja
van, hogy még könyvbe is foglalták elméletét (Pudovkin), sőt egyik nálunk
csak tavaly bemutatott filmjük már nem is közvetlenül a mostani korra
hatott, mert már - történelem, a filmművészet történetének egyik jelen
tős fejezete: Dzígan: .Kronstadtí tengerészek"-je. (1936.) A legújabb alko
tások közül Donszkoj műveí és "A költő ifjúsága" figyelemreméltók.

Donszkoj realizmusa módszer szempontjából leginkább Renoiréhoz
hasonlitható: kerűl minden technikásságot, átúsztatást, sőt különlegesebb
felvevőgép-állást vagy mozgást és másoknál magátólértetődő szimbolikus
utalásokat is. Az a fontos nála, amit mutat és nem annyira, ahogyan mu
tatja, a technikát értve az "ahogyan" alatt. Mégis van valami lényeges
különbség a nagy francia realisták és Donszkoj között. még a bár film
szerűtlenebb és lényegileg elhibázott Pagnol-filmek (A pék felesége) kultú
rált egyszerűségétől is különbözik, sőt nagyelődeihez; Pudovkinhoz. Eisen
steinhez sem hasonlítható. Ezt a különbséget úgy fogalmazhatnánk meg
egy szóval, hogya tudatosan nyersebb, darabosabb Donszkoj nem annyira
ábrázol, mint inkább föltár. Az "Emberek között" gyermek Gorkija bárhová
vetődik is kalandos életében, mintha csak mindig egy gennyes sebhez,
az emberiség valami nagy bűnéhez érne, ami ellenállhatatlanul fakad föl
a tapasztalatlan, de ösztönösen sokat megérző gyermek érintésére. Hogy
ezt a sokszor kiméletlen föltáró művészetet elviseljük, sőt túlzás nélkül
utólérhetet1en művészetté válik, az annak a mindent megbocsátó, meleg
emberi együttérzésnek köszönhetö, ami Donszkoj másik sajátossága. Látni
kell azt az emberi közvetlenséget, ami például a hajósinas Gorkij szakács
főnökéből sugárz.ik, amikor kabinjában elégedetten hátradőlve, kuktája fel
olvasását hallgatja. Vagy gondoljunk arra a szavakba nem önthető szoron
gásra, amit az "Egy életen át" tanitókisasszonyával együtt érzünk, mikor
a báli éjtszaka után, hajnalban, a nyitott ablakon barátnöjét látja szobája
felé szaladni a csendes, szinte vésztjóslóan kihalt utcán ...

Donszkoj "feltáró" művószetének szűkségképeni hibája a Iazn, sok
szor szétesö szerkesztés. Tökéletes szerkesztéssel az ő melegségét és em
beri közvetlenségét hevíti valóban a legmagasabb költészetté "A költö
ifjúsága". Szükségesnck érezzük il. túlrnerésznek látszó, de a rendezők által
kiérdemelt jelzőkhöz a magyarázkodó "túlzás nélkül", "valóban", "látní
kell" közbevetéseket. mert még a legelfogulatlanabb bírálók is hajlamo
sak lenéző vállveregetéssel fogadni a filmművészet olyan alkotásait, me
lyek századunk művészetének örökbecsű emlékei. Ez a Puskin ifjúságát
visszaálmodó film méltán vetekszik Puskin halhatatlan Anyéginjével. A ren
dezőnek sikerült eltalální azt a sajátos hangulatot, ami nem csupán közel
hozza hozzánk az orosz művészetet, hanem a mi belső, egyéni kultúránk
elválaszthatatlan részévé teszi. "A költő ifjúsága" Puskin, Gogoly, Csaj
kovszki harmóniáját sugározza. Nem csak Puskin, hanem a költő szüle
tik meg el öttünk a gyermekkor varázsos hangulatából. A végletekig foko
zott egyszerűség jellemzi ezt a művet, tudatos és mégsem erőltetett egy
szerűség. mely Mestrovics vagy Meggyesi szobraira emlékezteti az embert:
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a lehetőségig leegyszerűsített, lényeget adó formák és pompás súly- és tér
beli arányok mögött egy kultúrában gazdag, bonyolult és sokat mondö
világot sejt meg az ember. Nem azt a csak intellektuális örömet érezzük.
ami egy ügyes, kiszámított ötlet láttára fog el bennünket; több ez,. mint
szimbolum: - ez az igazi valóság, annyira az, hogy már nem is realiz
mus; nem több annál, talán csak nem is más; nem egy rendszer, nem egy
művészeti iskola vagy tantétel formai kifejeződése: ez az igazi és mégis
költői valóság, talán az, amit Arany a valóság égi másának nevezett. Egy
húr pendül meg bennünk és rezeg sokáig ...

És ez az alkotás az, ami kivezet a realitásból és egyúttal meg is
magyarázza a realitásból, mint alapélményből fakadó alkotásokat, meg
azokat, amiket talán úgy nevezhetnénk, hogy az ihlet valósága. K1ert míg
Pudovkin tanítványai a valóság, a valódi történés elemeiből állítanak össze
művészi szabadsággal egy újabb, tömörebb valóságot (v.ö. "A film techni
kája", Pudovkin), addig Alexandrov például a maga belső, de feltétlenül
igaz élményét vetíti elénk a "Hurrá tavasz'<ban. És mivel Alexandrev
műve más nem is lehet, mint mégis eleve realista, azt hiszem, realizmusá
nak a hitelessség fogalma felel meg legjobban.

* * *
Amit Alexandrov a "Hurrá tavasz"-ban kicsinyenként adagol, az sok

szor már modoros, de mindig szellemes, állandó alap, sőt szempont lesz a
francia Marcel L'HerbiernéI. A rendező azok közé a kevesek közé tarto
zik, kik régi, "avantgardista" multjukat ma sem adták fel. Stílusa csak
nem absztraknak rnondható, Legutóbbi filmje azonban annyira hiteles és
őszinte, annyira a társadalom egy jellegzetes kinövését figurázza ki s
egyben olyan lényeges eseménye az elmúlt filméveknek, hogy feltétlenül
meg kell említeni. "Talpig úrinőv-jének (L'Honorable Catherine) képkap
csolás szempontjából brilliáns jeleneteiből a kifigurázott valóság hány fit y
tyet az álerkö!csös, nyárspolgári társadalomnak.

E nagymultú, ma már lehiggadt "avantgardizmus" és a modern, ko
moly realizmus között René Clair talált egyedülálló áthidaló lehetőséget.

A "Holnap történt" meghökkentő mondanivalóját olyan józan technikával
mutatta be, hogy ez a bravúr, azt hiszem, még maga Rene Clair számára
is megismételhetetlen. Ebből a kevesek által átértett és méltányolt, látszó
lag felelőtlen bohózatból szorongató komolysággal int a tanítás, hogy ne
gúnyolódjunk azzal, amit nem ismerünk. Míg a "Talpíg úrinő", ha nem
is égi mása a valóságnak, de azért a valóság egy pajkosan fodrozódó víz
tükörből kacsint ránk, addig a "Holnap történt" egy morális parabola ko
molyságával bukkan elő a vidám köntösből.

* * *
Ennyit a vulosúq élményének érzékeltetése körüli újabb torek

vésekb öl. Ha most az eredményt akarjuk összegezni, biztató, és müvészileg
is, erkölcsileg is megnyugtató eredményeket láttunk, többet és biztatóbbat,
mint az elmúlt évek válságtudattal és a háborúelőtti évek hagyományaival
küszködő filmjeiben. Carnéék művészileg utólérhetetlen pesszimizmusát
ugyancsak kiváló. dp. belátóbb és tisztultabb alkotások váltották fel: az
elkövetkező évektől már nem is annyira a stílus v á! t o z á s á t, mint inkább
f e j I ő d é s é t várjuk. A legrégibb európai film-hagyományokat magába
szívó mexikói filmek után most már reméljük hogy közönségünk az ezeket
a hagyományokat adó olasz filmmüvészettel is megismerkedhetik.

Nemeskürty István
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