
SZEMLE

A VILÁGIAK NAGYKORÚSÁGA

Két utóbbi számunk Szemle-rovata oetekin
tést nyujtott a modern lrancia katoliCizmw,
problémaviIágábi]' Mos! az, ez\?kben érintett
€gyik leglényegesebb kérdés osztrák nteq
világitását mutatjuk be az osztrák aktiv
kereszténység lapjának, a jezsuita atv á):

szerkeeztésében és a bécsi Herder céi; ki
adásában megjelenö "D E R G R O S S E
E N T S C H L U S S" 1948 márciusi cIkk
sorozata alapján.

"A világiak nagykorúsága tény" '- állapította meg a "Jeunesse
dEglíse" ankét ja s ezért érdeklődésünkre tarthat számot Leopold I;ngelhort
<;ikke, amely azt vizsgálja, hogy mikor mondható nagykorúnak a világi
hivő az Isten országa szempontjából?

A kiindulópont, az alapállás az a kegyelmi állapot. amelybe a lélek
a keresztség szentsége révén jutott, mondjuk a lélek terrnészetfölotti
élete. Aki a krisztusi nagykorúságra törekszik, az nagyraértékeli és fej
leszti ezt. Épp a bérmálás szenisége képesíti arra a harcra, amelyet befelé
és kifelé kell megvivnia. hogy lelkében a Krisztus-képmást kialakítsa.
Tudja, hogy a jelentősebb, a döntő küzdelmeket saját lelkében kell
megvivnia: ebből a szempontból becsüli és veszi rendszeresen igénybe d

gyónás szentségét, de különősen gyakran táplálkozik az angyali eledellel,
az Oltáriszentséggel.

A lélek természetfölötti, mondjuk isteni pletének megőrzése és iei
lesztése. a belső és külső vivódások ennek érdekében: ez a nagykorü
l:eresztény első kötelessége. Nem a szavalás, a reprezentálás, szóval)
külsőségek embere - de még csak nem is a merő szokás, esetleg családi
hagyományok követője vallási téren is. Sokan akadnak ebből a faj tából:
ezeknél hiába keresnénk valódi keresztény gondolkodásmódot, sőt rnég
vallási gyakorlataik sem benső meggyőződésből, hanem csak külsöségos
szokásból fakadnak.
. A második követelmény: a nagykorú keresztény együtt él oz Egy-

házzal. Erre akkor lesz képes, ha a továbbélő Krisztust látja meg benne.
Ha átértí, mit jelent Krisztus misztikus testének tagja lenni, összeköttetés
ben a Fővel, Krisztussal és a felebarátokkal, a tagokkal. Értékeli az Egy
házban az isteni elemet - de meglátja az emberit is, és ezen nem zavarodik
meg. A Krisztus rnisztikus testében való szolidaritás a mások hib áinck ,
bűneinek kiegyenlítésére és az engesztelésre ösztönzi.

Az Egyházzal együttélésaek gyakorlati következményeképp átalukul
t'gész lelkiélete, vallásossága. Az öncélu individualista vallásosság helyét
az igazi katolfkus, azaz egyént és közösséget összefogó, egyetemes vallá
sosság váltja fel. Aki együtt él az Egyházzal, megérzi a misztikus test ér
verését il liturgiában. Az ilyen világiak megbarátkoznak az Egyház szent
könyveivel. Elsősorban a Szentírással, azután a misekönyvvel, sőt lassan
ként a zsolozsmával is. Az ilyen értelemben nagykorú keresztények szí
vesen kapcsolódnak bele a szertartásokba, elsősorban a szentmiseáJclozatba,
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szívesen veszik ki részüket a közös templomi énekböl és imából - érté
kelik a közösségi istentiszteletet.

Az Egyházzal való együttérzés, a szolidaritás folyománya a nagy
korú keresztény harmadik kötelessége: a feltétlen és öntudatos "engedel
messég az egyházi tekintély iránt. Az ilyen-hivő örömmel és büszkén hall
gat a hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen Szentatyáia. Szivesen olvassa
a pápai enciklikákat. Mennyi kiaknázatlan kincs vpn az utolsó évtizedek
pápai körleveleiben l Ezek azok a felső útmutatások, irányitások, amelyek
mint Maritain nagyszerű tanulmányában olvastuk - a híveknek alulról
felfelé irányuló müködését ösztönzik és ellenörzik. A nagykorú keresztény
természetesen az egyházi tekintélyt látja és tiszteli püspökében. sót
plébánosában is. . '

Av nagykorúság negyedik: alapkövetelménye Engelhart szerínt a hlt
ben s a vallás dolgaiban való alapos tájékozottság, jártasság. Természetesen
ez nemcsak a vallás elemeire vonatkozik. Aki nagykorúságra törekszik,
annak ki kell emelkednie a gyermekkor hitismereteínek színvonalából.
Épp ezért állandó érdeklődéssel, tanulmányozással fejlesztenie kell hitét:
"szilárd ételt" kell magához vennie, mert kinőtt.a csecsemőkorból. (Zsid.
5, 14.)

A nagykorúsággal végül együttjár a felelősségtudat is. A nagykorú
keraztény felelősnek érzi magát testvérei lelkiüdvéért. Sok an mindig má
sokra gondolnak, mikor az Egyházról van szó, s magukat nem értik bele.
A nagykorú keresztény beleérti és beleérzi magát az Egyházba és osztozik
a felelősségben is. -

A kérdés jogi oldalát P. Gottfried Heinzel S. J. vizsgálja. Vitába
száll a híres német protestáns egyházjogásznak. Ulrích Stulznak megálla-

. pításával, hogy a katolikus egyház a papok egyháza, egyházjoga papi jog 
hiszen az egyházi törvénykönyv 2414 kanonjúból csak 43 foglalkozik a
világi elem jogaival. P. Heinzel kimutatja, hogy a 682. kanon szellemében .-
(ez eleve biztositja általánosságban a világi hívek jogát, hogya papságtol
lelki javakat, különöen az üdvösség elnyeréséhez szükséges eszközöket
igényeljenek) - végeredményben a papság működését szabályozó jog
szabályok a papság kötelességeit szabják meg s e kötelességekkel járó
jogok haszonélvezője a hívősereg. A modern probléma azonban épp itt
kezdődik: ma már nem kívánja a gondnokságot a kiskorúságból nagykorú
ságra jutott világi hivő.

Ami most újból a köztudatba jutott, azt P. Heinzel találó megállapí
tása szerint XI. Pius pápa felszóIítása eredményeképp könyvelhet jük el.
A Katolikus Akció elve: Nem a papság kizárólagos joga és kőtelessége az
emberekben a hitéletet és a kegyelmi életet telébreszteni, védelmezni és
táplálni. Minden világi hivő is jogosult - a megkereszteltség tényéből

folyó egyetemes papság szellemében - "királyi papságának" (1. Pét. 2, 9.)
gyakorlására. Itt nemcsak tanácsról van szó, hanem egyetemes jogról és
kőtelességről minden hivő számára, hogy terjessze lsten országát.

Ahol a szeretet működik, ott nincs sok szükség jogi előirásokra és
épp ezért a világi hivők apostolí működését kevés jogszabály irja körül.
Többhelyütt mégis kifejezett Jogokról és kötelességekről szól az egyházi
törvénykönyv is. Igy a szülők és keresztszülők jogáról és kötelességéről

a gyermek vallásos nevelése körül, a hitoktatás terén, a házasság ("laikus
szentség") kiszolgáltatása körül stb. Amikor a szükség nő, a jogok is szapo
rodnak: ilyen a szükségkeresztség joga s láttuk a közelmultban, hogy a
bombatámadások nyomán az Egyház a világi híveket szólította fel leg
nagyobb kincsük, a Tabernákulumban lakó (Tr Jézus védelmére.

A papi tevékenységgel - Krisztus Urunk példáján - együttjár a
kereszthordozás szelleme is: az engedelmesség, az áldozatvállalás. Az első
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kereszt, amelyet az apostolkodó világi hivőknek naponta kell vállukra
venniők, az engedelmesség, amellyel a szentségi papságnak tartoznak.
Hiszen az egyházban a hatalom felülről jön és mind a megszentelés, mind
a kormányzas műve a papságot illeti. (118. kánon.) Akár a kenyér szine"
alatt rejtőző Krisztus, akár a misztikus testben továbbélő Krisztus fölötti
hatalom épp Krisztus Urunktól adatott az apostoloknak és utódaiknak s
ez száll tovább a papszentelés szertartásának kézfeltételével minden áldozó
papra.

Az az éles jogi határvonal, amely mondjuk a szentély korfátjához
hasonlóan húzódik a szentély szelgálatára elsősorban és közvetlenül ren
delt papság és a világi hivők közé: nem záró, hanem kiinduló-vonal.
A szentélykorláttól kifelé a templom hajój án, sőt kapuján keresztül ren
geteg terület nyilik s ez a világi apostol sajátos területe: vállalni a világ
ban a tanubizonyságtevést az Evangélium mellett, az "inkarnáció/", az
isteni élet megtestesitését és kialakítását.

A iesziútséqekrbl, amelyek a papi és a világi rend között adódhat
nak, P. Franz Sissulak S. J. elmélkedik. Abból indul ki, hogy az Egyház
élő szervezet. Az egyes tagoknak megvan a maguk sajátos feladata.

E szervezet, a Misztikus Test elsödleges fontosságú, kiváltságos
szerve, mint láttuk, a papság. Az isteni kiválasztás tényéből az következik
a papság számára a közösség, az élő szervezet érdekében, hogy a termé
szetfölötti élet teljességével és erejével kell kitűnnie. Erre Isten a külön
hivatás révén lehetőséget, sőt kötelezettséget ad. Ennek szellemében köte
lezi az egyházi törvénykönyv a klérust, hogy életszentségre törekedjék.
Igaz, hogya szentségek érvénye független kiosztójuk életszentségétől,

mégis az Istenben és Istenből élő, tehát szeniéletű pap szolgálata a teljes
értékű mind Isten, mind pedig a közösség szempontjából. Igy értjük tehát,
hogy a közösség szolgálatának a' szempontja is kötelezi a papságot az
életszentségre való törekvésre.

A világi hivők a test alapsejtjeit alkotják s jelentőségük ezzel adva
van. A papság közvetíti ugyan számukra a kegyelmeket, de ők ezeknek a
kegyelmeknek hordozóivá válnak, a természetfölötti élet birtokosaivá. Sőt,

előfordul, hogy közvetlenül Istentől rendkívüli kegyelmeket, karizmákat kap
nak. Mindegyik hivőnek hűségesen együtt kell működnie a neki sajá
tosan - akár közvetve, akár közvetlenül - osztályrészül jutott kegyelmek
kel. Vagyis mindegyiknek törekednie kell, hogy sajátos hivatását betöltse,
nemcsak Istenre, hanem a közösségre, az egész szervezetre való tekin
tettel is. Minden bűn voltaképp nemcsak Isten, hanem a közösség ellen ís
irányul: az erényes életre való törekvésre a hívőt épúgy kötelezi a közös
ség érdeke, mint a papot a nagyobbfokú tökéletességre.

A feszültségek természetszerűleg adódnak, ha az egyes szervek sajá
tos életfunkciójukat nem töltik be kielégítően, ha rendeltetésüknek egyalta
lában nem, vagy csak részben felelnek meg. Ellenben, ha egyazon életelv
járja át és egyazon életősztön indítja teljesértékű működésre a szerveket,
akkor a feszűltség nem következik be, illetve feloldódik. Alkalmazzuk ezt
az elméleti tételt P. Sissulakkal a gyakorlatra:

A papság részéről: Ha nemcsak jogi meghatalmazottsága tudatában,
hivatalnokszerűen gyakorolja tisztjét, hanem a természetfölötti élet szem
pontjából teljesértékűen, vagyis a tisztséget szentségre törekvő élet hor
dozza. Sohasem fogják jogos panasszal illetní a hívek azokat a papokat,
akikben nem hivatalnokot, hanem az Isten országáért égő apostolt látnak,
s akiket nem előjogaik tesznek elöljárókká. hanem kötelességeik a szerétet
közösség szolgáló atyáivá, testvéreivé.

A hívek részéről: Ha minden hívő, a Mísztikus Test mínden sejtje
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életfontosságú hivatásának tekinti, hogy rendeltetését betöltse, a kapott
kegyelmeket kamatoztassa, mind a saját, mind a közösség érdekében, Nem
fog zúgolódni a jogoknak egyenlőtlen elosztása miatt az a hivő, aki igazán
hisz a Krisztus alapitotta Egyház látható szervezetében, amelyben a külön
böző szerveknek természetszerűleg van más és más rendeltetésük. Viszont
saját hivatásának a közösség érdekében való betöltése az ő szolgálatát is
Krisztus és Misztikus Testének szeretetszolgálatává avatja.

Krisztus Urunk és benne Misztikus Teste minden tagjának ezeretere
párosulva a term,észetfölötti kegyelemmel az a közös életprincipium, arnelv
- a Szentlé1ek Uristen működése nyomán - biztosítja a szervezet minden
tagjának feszültségmentes összmunkáját, együttes életét.

P. Sissulak ezután azt vizsgálja, hogy a különböző területeken menv
nyiben nyujt a világiak nagykorúsága több és mennyiben kev-esebb lehető

séget és gyakorlatban hol van uz a határ, amelyet mind a papságnak, rni nd
a világi hivőnek egyaránt tiszteletben kell tartania.

A lelkipásztori hatalom tekintetében világosan mutatja a határt a
lelki és világi szféra elkülönülése. Ma már komolyan nem vitatják, hogy
az Egyház világi téren csak közvetett hatalmat igényel (potestas indirecta);
tehát a hivők lelkiismeretét világosítja föl; Krisztus Urunk szavai értelmé
ben lelki téren az Egyház, világi téren az állam az illetékes.

Az egyházi tanitóhivatal tekintetében már korlátlan lehetőségek nyíl
nak a nagykorúvá lett világiak számára: amennyire jelentősnek mondottuk
a világiak hitbeli képzését, oly mértékben köteles erre a papság lehetősé

get és alkalmat nyujtania.
A szentségek terén viszont semmiféle előjogot nem igényelhet nagy

korúság eimén a hivő: nagy tévedés ugyanis, ha valaki ily címen elhanya
golja a gyakori (ájtatossági) szeritgyónást. Maga a pápa hangsúlyozza cl

Mystici Corporis körlevélben a gyónás nagy fontosságát a közösség, a
Misztikus Test élete szempontjából.

Különös figy~lmet igényel P. Sissulak felfogása az egyházi tevékeny
ségben való nagykorúság kérdését "illetőleg. Itt bizonyos fenntartással él:
azt kívánja, hogy mielőtt a világi hivő egyházi téren akarna tevékenv
kedni, a lelkipásztorkodó papságnak segédkezni - a jellemző "Hilfskaplan"
kifejezéssel él - előbb oldja meg saját családi vagy hivatási életének
kérdéseit. Csak ha ezen felül marad ideje (?L akkor kapcsolódjék bele
az egyházi munkába, természetesen figyelembevéve az isteni és egyházi
törvények szabta korlátokat.

Ezen a ponton kell rámutatni arra, mennyivel el öbbre jutott e téren
a francia - s vele a belga, holland - katolicizmusnak elméletben és
gyakorlatban egyaránt vallott felfogása az osztrákokénál.

Mi volt e francia felfogás a világi hivők szerepét illetően? A' hivők
közössége Krisztus eleven temploma. A hierarchia tartja fenn a szerke
zetét és közvetíti a természetfölötti életet. Hogy ez csak üres szerkezet
marad, vagy megtelik élettel, az a hivőktől függ. Virágzó vallási, tehát
egyházi élet is elképzelhetetlen, ha a hivők nem fogadják be a kegyelmet
és nem működnek együtt vele. "A konkrét egyházi szerkezettel kapcsolat
ban a hivők befolyása életet vagy halált jelent." (P. Montuclard] Még
jelentősebb, amire P. Chenu figyelmeztet: a hbőnek kell tanuságot tennie
az Evangélium mellett életével s ezzel máris betöltötte a kovász szerepét.
Ez az apostoli szellem átjárjn a valóban nagykorú hivő egész életét és
nem szorítható egy "pótkáplánság" szűk kereteibe.

Értékeljük sokkal többre a nagykorú hivő francia eszményét! Ez a
teljesebb, ez a szetvesebb: kevésbbé formákhoz kötött és mindig életszerű.

És ez a kovász evangéliumi gondolata. Török Jenő, Sch. P.
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AZ ABSZTRAKT MŰVÉSZET

A Magyar Művészet 1948. évi szeptemberi száma nagyon érdekes
szemelvényeket közölt az absztrakt művészet körül támadt francia vítá
ból, s közölte Bernáth Aurélnak súlyosan latbaeső irását. Ennek a kérdés
nek tisztázása elsőrendű fontosságú lj. művészeti kultúra egészséges alaku
lása érdekében.

A kérdés elbirálásához megkívánt alapelvekre szeretnénk rámutatni
a következőkben. Vizsgáljuk meg röviden azoknak az érveknek értékét és
erejét, melyekre az absztrakt müvészet pártolói annak igazolására az ábrá-
zoló müvészettel szemben hivatkoznak. .

Henri Héraut szerint "az igazi absztrakt mű az, amely arra kényszerit,
hogy mélyebben hatoljunk bele belső életünkbe, hogyelvonjuk magunkat
a túl közvetlen valóságtól. De a belső életnek ez a felidézése csak akkor
lehetséges, ha olyan művésztől származik, akinek már van intenzív belső

élete, amely túlárad a környező valóságon".
Charles Etienne pedig az absztrakt festők eljárásának igazolására

Delacroix-t idézi, aki ezt mondja: "Nincs a természetben sem vonal, sem
szín. Az ember az, aki a vonalat és színt alkotja. Ez a két absztrakció
ugyanabból a forrásból meríti egyformán nemes rangját. Szín és vonal:
mindkettő gondolatokra és álmokra serkent; az ebből származó örömök
külőnböző természetüek, de tökéletesen egyenértékűek és függgetlenek a
kép tárgyától."

Ez állítasok az esztétika és müvészet alapproblémáit érintik, s a ben
nük felvetett kérdések teljes tisztázása egész könyvet kívánna. Mi most
csupán röviden rámutatunk azokra az alaptételekre, melyek szerintünk
egyedül vezethetnek a felvetett kérdések helyes eldöntéséhez.

Az egyik tételt annak a ténynek megfontolása adja, hogy az ember
sem kivétel annak az egyetemes törvénynek hatálya alól, mely szerint
a világegyetemben minden mindennel összefügg, vagyis minden, ami van,
nemcsak minden más létezővel együtt létezik és létezhetik, hanem létének
kibontakozásában is rá van utalva a többi létezőkre, mint ahogy saját
léte és tevékenysége is feltétele és előmozdítója a többiek létének és
kifejlődésének.

Az emberi szellem létére és annak kibontakozására alkalmazva ez
a tétel annyit jelent, hogya lélek nem annyira a testben, mint a testtel
él, a testet élő testté teszi, abban, s azzal együtt működik és bontakozik
ki, még pedíg úgy, hogy az érzékek útján megteremti. kiépíti és rendezi
a világgal, vagyis a létezők egyetemével való kapcsolatát. Éppen a kap
csolat kiépítésének és rendezésének egyik szektorát nevezzük művé

szetnek.
Az oly bensőség tehát, amely állítólag "elvonja magát" a valóság

tól, nem egyéb hiú ábrándnál. Alélek akkor mélyül el, 'ha elmélyed a való
ság átvilágításába, s minél intenzívebb ez az elmélyedés, annál na gyobb
mélységbe tárul a lélek élete. Amennyire természetes, hogy a valóság fel ..
színi rétegében fennakadó, annak értelmét ki nem merítő, illetőleg az érte
lem kimerítéséről lemondó lélek maga is felszínes és sekélyes lesz, éppen
annyira bizonyos, hogya lélek elmélyülése csak a rajta kívül, illetőleg
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vele kapcsolatban álló és' együtt létező valóságban való elmélyedés ered
ménye lehet, s nem a valóságon túláradásé.

Ugyanily fontos annak az alapvető törvénynek felismerése, mely
a közlésben érvényesül. Szívesen aláírjuk azt a szinte közhelyként ható
megállapítást, hogy "a belső életnek felidézése csak akkor lehetséges, ha
olyan művésztől származik, akinek már van intenzív belső élete". Ez a
törvény, mely különben nemcsak a művészetben, hanem a szellemi élet
egész területén érvényesül, - azon egyszerű oknál fogva, hogy senki
sem adhat abból, amije nincs, - egy másik, vele összefüggő, de nem azo
nos törvényre utal. Ez a másik törvény pedig, mely az emberi kultúra
elpusztíthatatlan és meg nem kerülhető alapja, azt a tényt világitja meg,
hogy a világgal való kapcsolatunk tisztázása és rendezése csak közlés
formájában lehetséges. Nem tudunk oly logikai ítéletet alkotni, amely
nem volna egyúttal mondat, vagyis gondolatközlés. Ugyanigy lesz. a szem
lélet tisztázásából szükségképpen szemléltetés a művészetben, Amikor tehát
több-kevesebb erőfeszítéssel világos eligazodást keresek a velem kap
csolatos valóságban, ezt csak oly formában tudom kiművelni, hogy az
másokat is eligazít. A gondolat pontosan akkor lesz világos, amikor vilá
gos mondatban ölt testet. Hogy valakinek van mondanivalója, az annyit
jelent, hogy van gondolata. Másszóval, amikor a léleknek a világgal való
találkozásából gondolat születik, az szükségképpen mondanivaló alakjá
ban jelentkezik. A gondolat pedig annál többet mond, azaz' annál tartal
masabb, mínél mélyebben markol a lélek világába. A valóságból elvenat
kozó gondolat nem gondolat, csak annak látszik, mégpedig azért, mert
mondanivaló alakjában jelentkezik, tulajdonképpen azonban csak mondás.
Ugyanez az eset a művészetben is, ami nem egyéb, mint tisztázott és ren
dezett szemlélet a művész részéről, s ugyanakkor - Pátzay Pál szavával
élve - látomány mások számára. Hogy pedig mások számára látomány
lehessen, nem mondhat le a szemléletközlés bizonyos valóságra utaló
jegyeiről, mint ahogy a mondat sem alkotható meg a valóságra utaló és
mindenki számára egyjelentésűnek elfogadott szavak nélkül.

Az. elmondottak alapján nem nehéz eldönteni, mit tartunk arról a
művészetről, mely elvonatkozik a valóságtól. Igaz, hogya lélek is való
ság, még pedig a legerősebb valóság. De nem magában fennálló, hanem
más létezőkkel élő kapcsolatot tartó valóság. Azért, amint elmélyülni
nem tud a valóságban való elmélyedés nélkül, azonképpen akkor mond
magáról valamit, amikor közli a valósággal való kapcsolata tisztázásának
eredményét. Mondanivalója annál tartalmasabb, minél ga.zdagabb való
ságra világít rá az a kapcsolat, melyet a lélek a rajta kívül álló valóság
gal kiépített. Az a műalkotás kimeríthetetlenül gazdag, értékes és- benső

séges, amely a valóságot annak gyökeréig hatoló szemléletben mutatja be,
amely_oly szellemnek vallomását adja a valóságról, akinek azért van az
átlagnál fontosabb mondanivalója, mert az átlagosnál mélyebbre lát és
igy belső élete az átlagosnál mélyebbre tárult. Vagyis az a mű mond leg
többet a szerzőjéről, amely legtöbbet mond a valóságról. A több termé
szetesen nem nagyobb terjedelmet, hanem nagyobb súlyt jelent. Az a
festő tehát, aki elvonatkozik a valóságtól, hogyannál jobban érvényesítse
a bensőséget, legjobb esetben is gyanakvóvá teszi az embert.
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Ami pedig Delacroix tanítását illeti, mely szerint a természetben
nincs sem vonal, sem szín, hanem az ember az, aki a vonalat és a szint
alkotja, annak értelme alig lehet más, mint hogy az a vonal és szín, amit
egy művészí képen látunk, a müvészettöl alakított vonal és szín, másszóval
az az igazság, hogya természetben található szin és vonal puszta átvitele
a befestendő felületre önmagában még nem ad műalkotást. Egyébként bár
mily filozófiát fogadjon is el valaki a jelenségek való értékéről, kétség
telen, hogy az érzéki tapasztalat világában a vonal és szín is ahhoz a
valósághoz számít, ami nem tartozík az annyit emlegetett bensőséghez.

Hogy a szín és vonal együttes hatása független a kép tárgyától, vagyis a
képnek szavakkal is előadható témájától, csak természetes. Viszont nem
tagadható, hogy a képnek művészí tartalma pontosan annyi, mint ameny
nyit a művész szinnel, vonallal, formával mondani tud. Ez egyrészt annyit
jelent, hogy minél gazdagabb a művésztől alkotott szín-, vonal- és forma
világ, annál többet mond, másrészt ennek a formavilágnak és a kép, tár
gyának összeolvadása szerves hatásegységbe - ha ez valóban létrejön-
nem mond ellent a műalkotás formatisztaságának.

Részletes elméleti fejtegetés helyett legyen szabad gondolatmenetün
ket példával megvilágitani. Versszak, versforma, s a nyelv hangbeli ele
meinek az a kiművelt rendszere, amit egy költeményben találunk, nincs
meg a természetes beszédben, hanem a költő alkotja azt a természetes
beszéd elemeiből. Az is világos, hogy egy költemény hangzatbeli szép
sége, ritmusa, sorainak összecsengése a rímben, független a költemény
tárgyától. És mégis kétségtelen, hogy ha valaki egy matematikai tétel
levezetéséLírná meg kifogástalan versekben, műve nem volna költemény
nek mondható, bár, nem elképzelhetetlen, hogy akadhat költő, aki a mate
matika szépségétól ihletetten alkot költeményt, ennek azonban többnek
kell lennie a levezetés puszta vensbeszédésénél. Egyszóval, Delacroix-val
nem lehet igazolni az absztrakt müvészetet és az absztrakt művészet szó
szólóinak azt az állítását, hogy az ábrázolóművészettel szemben csak az
absztrakt müvészet a tiszta művészet,

Ezzel még nem azt mondjuk, hogy az absztrakt művészet nem mű

vészet, illetőleg - mivel az absztrakt művészettel nagyon sokan és
nagyon könnyen visszaélnek -, hogy absztrakt művészet nem lehetséges.
Teljesen osztjuk Bernáth Aurél véleményét, aki szerint az absztrakt festé
szet sem nem folytatója, sem nem felváltója a hagyományos értelemben
vett természetnek, hanem valami egészen különálló művészet, Mindössze
olyasvalami kapcsolata van az ábrázolóművészettel, mint annak az értelem
nélkül egymás mellé sorakoztatott szócsoportnak volna a költészettel,
melyben együtt volna az értelmen kivül mindaz a hangzatbeli müvészi
elem, amit egy költeményben is megtalálunk lés megkívánunk. Mégis azzal
a különbséggel, hogy míg az önmagukban értelmes szavak öss-zeállítása
értelem nélkül, tisztán a hangzatbeli szépség kedvéért meglehetősen értel
metlen valami - bár akadt már erre is vállalkozó -, addig vonalak és
színek egymáshoz viszonyítása egy elhatárolt felületen lehet egészen érde
kes akkor is, ha a tapasztalati világ ismeretes tárgyaiból semmit sem ábrá
zol. Csak festészet nem lehet belőle soha.

Egészen más volna a helyzet, h'a'az absztrakt művészet fogalmát úgy
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kiterjeszt jük, hogy az megfelelne Henri Héraut óhajának, aki azt mondja
"Az igazi absztrakt művészet számunkra elsősorban pl. az egyiptomi ~ű
vészet, az archaikus művészet, a primitivek festészete, Grecóé, vagy
Georges de la Tomé ..." Ábrázolóművészetünk ilyen szellemű ujjászüle
tése annak a jele volna, hogy kultúránk válságában túljutottunk a krízisen,
melynek az absztrakt művészet egyik tünete.

Somogyi An/al

. A HALLGATÁS VILÁGA

Max Pic ard új könyve* különös iras, tele súlyos mondanivalókkal,
melyeknek lényegét ebben a rövid idézetben foglalhatnók össze: "A hall
gatás jelenti az ember középpontját ... Semmi nem alakitotta át annyira
az embert, mint az a tény, hogy megszűnt a kapcsolata a hallgatással.
, , . Ezáltal nem .csupán egyetlen tulajdonságát veszítette el, hanem lényé
nek egész szerkezete megváltozott."

A hallgatás lényege ebben az értelmezésben jóval többet jelent,
mint egyszerűen a beszéd hiányát. Picard arra a hallgatásra gondol, amely
tulajdonképpen "céltalan", önmagáért való", nem valamilyen cél érdeké
ben kihasználható: ez a fajta hallgatás ugyanolyan "ősi jelenség, mint
a szeretet, a hűség, a halál, mint maga az élet", Néha úgy jelenik meg,
mintha hozzátartoznék a teremtéshez, mintha isteni cselekvés hozta volna
létre, hasonlóan a beszédhez, amelyről Wilhelm von Humboldt azt mondja,
hogy nem "lett', hanem a rá való képességet "közvetlenül belehelyezték
az emberbe",

Picard könyve szerint a hallgatás valóban az, amit címében jelez:
külön világ. Ez nem jelenti azonban azt, mintha a szó szerepének fontos
ságát kétségbevonná. Világosan megmondja: "Elsősorban a szavak tették
az embert emberré, nem a hallgatás" - hozzáteszi azonban, hogy aszó
értelme elsatnyul, ha nem hallgatásból születik. A kettő egymáshoz való
viszonyát ebben az ellentétpárban foglalja össze: "Hallgatni lehet szavak
nélkül, de nincs igazi szó hallgatás nélkül,"

Picard szerint az igazi hallgatást megsemmisitették, ugyanúgy, mint
ahogyan a szavakat is összezavarták. A hallgatás ma nem egyéb, mint
"lárma, amelyik éppen nem rnűködik", vagy rövid megszakitása a Jármá
nak, melyet a mai kor "úgy gyárt, mint valami árucikket". Van ugyan
ma is megszervezett némaság, vannak a szótlanságnak egy vagy más okból
rendelt percei, de értékük világosan kitűnik, ha a kolostorok nemes hall
gatásával hasonlítjuk össze. Mindent egybevéve Picard úgy látja: il. vilá
got a "szavák lármája" hajtotta uralma alá, ennek köszönhető, hogy az
igazság a hazugságtóJ már meg sem különböztethető; a "szavak lármája"
lett a felelőtlenség megjelenési formája; ez a lárma nem is valaminö tárgy
ból indul ki, hanem még csak keresi tárgyát; ellentéteképpen az igazi szó
nak, mely tárgyát megnevezi s mégis a hallgatás fordított formája, a hall
gatás visszhangzása marad.

Ennyit a könyv leglényegesebb mondanivalójáról. Az ijesztően .mé
lyenlátó könyv azonban felfedi az élet egyes megnyilatkozásai és a hall

'gatás között működő vonatkozások összességét is. A hallgatást, mint élet
előtti és halál utáni állapotot fogja fel; mint "természeti alapját a szel
lem, mérhetetlenségének": mint a zene korrelatívurnát. mint a szó termé-

* Max Picarcl: Dic Wclt dcs Schweigens. Itent sch-Vcrlug, Zürich,
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szetes hordozóját, mely figyel a szóra és vizsgálja az embert; mint a köl
tészet termékeny elöfeltételét, melyet megáld az a vágy: ne foglaljanak
el mindent ff szóval, inkább a hallgatással idézzék és tiszteljék a szót.

A képzőművészet is alárendeltje a hallgatásnak: a piramisokban a
csillagok némasága hallgat; a görög szobrokban - az egyiptomiak nyo
masztóan hallgatag szobraival ellentétben - "lazább, derűsebb csend" lakik.

Ki nerri érzi át, hogy a románstílű templomokban a hallgatás mint
alapvető erő, mint az egyensúly megtestesülése él benne? Vagy ki ne
érezné, hogy a középkori képek aranyló háttere a hallgatás transzcenden
tális jelenléte?

A hallgatás a szerelmesek valódi nyelve; "hallgass, hogy meghall
hassalak".

A hallgatás mutat az erkölcsi tájak felé, mert a hallgatás és a lárma
- ("szavak lármája") - úgy viszonyIanak egymáshoz, mínt a jó és a
rossz. Az állatok némaságának az ember számára erkölcsi jelentősége van:
"Sok mindent, amit az emberek szavai felzavartak, elcsendesit az állatok
hallgatása" .

Hallgatásba merülnek a tájak; az évszakokat a hallgatás viszi tova;
a paraszt hallgalva szánt.

Picard érvelésében a pedagógiához is hozzá nyúl; a holt nyelvek
tanítása lényeges, "mert belőlük válik nyilvánvalóvá saját nyelvünk szá
mára a szónak a hallgatásból származó eredete, nyelvünk pedig annál
közelebb marad a hallgatáshoz, mentől közvetlenebbül megőrzi tájszó
Iésát." Ami a hallgatás és a technika viszonyát illeti, Picard ideális talál
kozási pontot talál számukra: "A géppel való élet, a technika önmagá
ban nem kártékony; csak akkor válik azzá, mikor hiányzik mellőle a hall
gatás anyaga, hogy megtámassza az embert."

Alapvető a kapcsolat hallgatás és politikai tőrténelern- között is.
Picard szerint "az is materializmus, ha a történelemnek csak hallható
tényezőit veszik figyelembe". A könyv a közelmúlt eseményeinek meg
értésében ott nyer közvetlen jelentőséget, ahol ilyen felismerések vannak:

"Egyes emberek és népek néma szenvedésében mutatkozik meg kissé
a történelemnek másik arca is, a hallgató történelem. Egyes emberek és
népek jóval több szenvedést élnék át, mint amennyi kifelé látható: míntha
legmélyebb szenvedéseiket nem a "hangos", hanem a "hallgatag" törté
nelem sikján viselnék el. S ezen a ponton. már a hallgatás teológiai táv
lataira nyílik kilátás.

"A hallgatás a természetes. alap, melyen a hit természetfölöttisége
végbemegy. .. Az ember a hallgatásban mintegy kész visszaadni a szót
annak, akitől kapta - a Teremtőnek. Ezért majdnem mínden hallgatásban
van valami szent... Az igaz ember léte állandó újrateremtődes Isten
szava - Igéje - által és megsemmisülés az Isten előtti hallgatásban."

Ám Isten, bármennyire hallgat is, szeretete által szóvá formálja
át hallgatását: az Igévé. Ezzel kapott az ember jelet arra, miképpen küzdje
le a hallgatás démoniságát, a Pascal-i és Baudelaire-i megfogalmazás
"gouffre"-ját, a néma mélységet, amelynek jelképe a szfinx.

Max Picard nem dedukciókra hajlamos elme, hanem a közvetlen meg
látással tapint rá a lényegre; "nem bogozza ki a dolgokat, hanem fel
tárja" -- ahogyan egy helyütt Jean Paulról megjegyzi. Péguy szavait a
barátság valódi lényegéről: "se taire ensemble" - vagyis "együtt hall
gatni" - Picard is mondhatta volna. De irhatta volna Plutarchos is, hiszen
az ő szelleméből született meg a legművészibb, legihlettebb s egyben leg
bölcsebb alkotói percben ez a mondat: "A hallgatást az istenektől tanul
juk, a beszédet az emberektől" H. A.
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TAKÁTS GYULA

Mint a mítoszbeli gorog leány, mikor at.yja fává változtatta, hogy
megmentse a szerelmével üldöző istentől, Apollótól, és félig még leány
volt, de félig már ágak, gyökerek nőttek testéből, - ilyeri a költő is,
akiről itt szó van,és aki ezer szállal nőtt hozzá ehhez a tájhoz. a táj
multjához és jeJenéhez, a hegyekhez és a völgyekhez, a mennyhez, a
földhöz, a Balatonhoz. a táj történelméhez. Hogy később aztán csak az
eget figyelje: hogyan tükrözödnek ott. a földi dolgok?

Ezt a pályát tekintsük végig, mely híven tükrözi a "zsenge vidék"
minden szépségét, a földtől az égig.

Első igazi vallomása a "Carmen Pannonicum"-ban tör felszínre. Pan
nónia árnya és derűje később hosszú -- sohasem tragikus - harcot viv
majd benne, ebben a könyvében azonban, a "Május"-ban, még a csillogó
felszín jókedvű énekesének bizonyul. A hexaméterek táncos, áradó dakti
Iusain, melyeket, alig fékez a köteles forma, frissen csillannak meg a táj
és az otthon képei. "A Duna balparttól ... gyorshabú Dráva-folyó tölgyes
borította vizéig", s ahol északon "a dombkoszorús fodros Balaton dala
biztat". Ami pogány derű rejtőzik ezen a napsütötte vidéken, az sorra
megmutatkozik egy felvillanó képben, diszkréten elsuhanó vagy magával
kérkedő antik hasonlatban. Ez a virgonc pogánykodás, melyet már most
megszelidít a magános férfi eszmélkedő természete, a táj mediterrán grá
ciájában gyökerezik. Nádasban, víz mentén, erdőben üti fel tanyáját. Egyre
csak vándorol, fáradhatatlanul és szeretettel, hogy megismerje a kedves
főldnek minden talpalatnyi darabját. "Ég se tud rólam. Csoda, hogy meg
élek." Ha van valami költőnkben, ami már most maradandó élményünk
lehet, az éppen ez a megkapó természetközelség. mely az ő önkéntes
robinzon-életét olyan különössé és mégis annyi humánummal gazdaggá
teszi. Pogány derű és természetvallás egyesül benne, mint valamikor
Berzsenyiben és dunántúlt-járó Csokonaiban. Ennek a tájnak költöt örök
ségéhez tartozik éppen Berzsenyi óta a klasszikus versformák öntudatos
római-magyar hangulata; de a kötött ének - különös paradoxon --- még
több szabadságot és emberiességet kölcsönöz a költői mondanívalónak.

A rómaiság és magyarság harmóniája azonban nagymértékben mér
sékli az öncélú és gondatlan csíllogást.: melyennek a pannón derűnek

mintha csak felületi kincsei közül való lenne. A tájnak nemcsak hangulata
van, hanem történelme is, és ez a hegyeken, völgyeken és vizeken tük
röződő hagyomány valami furcsa melankóliát vált ki a férfiban. Ez a Dunán
túl töretlenül virágzik benne, mint annakidején Berzsenyiben, vagy ked
ves Kisfaludyjában, aki hanyattfekszik a szép napon a t"iIrold~1 tövében,
és patriarkális románcot kerekít Csobánc legendáiból. Ilonkája úgy sétál
a hegyen kedvesével, mint egy száz év előtti nemeskisasszony az ő érzé
kenylelkű 'poétájának karján. Az érzékenységből költői szépítgetés lesz, a
romantikából pedig, merészebb pillanatokban, mítológiát teremtő fantázia.
A csősz, mikor a hegyekat járja "fejére vág egy régi kalapot, s lovát
vesztett harcosként útrakel". Az ilyen időtlen dunántúli figurákból tobor
zódik új táj-mítológiája. A "Május" legszebb darabjai azok, melyekben
kitűnően találkoznak a költő sokirányú szándékai: természetrajongás és
természetközelség. mitikus népi világ és dunántúli románc-hangulat, népi
forma és klasszikus férfikultúra. Még a főldtől várja szerencséjét, a hagyo
mánytól és az otthontól, de a földi otthon néha már bizonytalan ködökbe
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vész előle, és a múlandóság, mint egy fekete madár szárnyvillanása, egy
pillanatra megérinti lelkét. Kőmüvesek bontják az ősi házat, de a költő

azt fürkészi szemével, ami még magasabban van, mint a leomló tetők, 
és jósol magának:

"Már szállnak az évek és biztos jelek
felétek visznek, tündöklő egek".

A "tündöklő egek" azonban egy időre magukkal vitték a gondtalan
ságba-feledkezett, szépségben-megnyugodott verseket is: "az arcotok még
épp ho'gy rámtekint, de szárnyatok már leng az égi habban", A szép, zöld
táj lassan elsötétül,· a latin szőlődombok csendjét fölveri az átvonuló
hadak fegyvereinek csörgése. A "szárnyas angyalok" gyermekarca meg
szinteIenedik, elborul, - és felüti fejét az ezerarcu rém, a Valóság, árnyéka
elnyeli a fényt; nem versekre, hanem tettekre van szükség! A nap sugarai
pusztulást permeteznek a' táj ra, a Balaton vize lázasan hánytorog, nem leli
helyét. "Láng és felperzselt húsok illata" mérgezi az édes levegőt, az ott
hon ellenséges sziget, a költő úgy fekszik ágyában, mint "zúgó vonatban".
Háború van a világban: egyszerre maradna és futna messzíre: megzavart
nyugalma tettekre serkenti, és ugyanakko.r valami sehol-sincs országba
csalogatja, ahol még érintetlen a föld és az ég. Nyugtalanságai látomá
sokká erősödnek:

"Hajók járnak az ablakom előtt.

Vitorlajuk nagy pilleként suhan.
Egyikkel egyszer elmegyek, tudom,
s a kék viz nem mutatja meg utam".

Reménytelen-e minden, vesv van még alkalom a szép álmok helyett
szép és hasznos dolgokat alkotni? Zavarában barátaihoz, a "kiizzott, szép,
csúcsos hegyek"-hez fordul: vessék le megszekott nyugalmukat, mint el
nyütt ruhát, és mutassák meg magukat öskori félelmetességükben, ontsák
ki lávájukat, kezdjenek "dübörgő dalba". Képzelete hüségesen bolyong
családi és nemzeti multjában, keresi azt a szerepkört, melyet hagyományai
önként rónak rá, a csendes és mégis hősies munka szerepét. Saját nevé
ről ábrándozik, és kapaszkodót talál a multban és jelenben: így épít új
házat magának a [eldúlt pátriában, házat, melyet biztos kerítések övez
nek, de amelyből messzire lehet látni: az egész hazába.

"Takács vagyok ma is! Két zengő szárny közé
szövögetem fajtám dalait.

Lantom a dalszövő, Csak hárfázomrajta,
a költők céhébe lépve át,

s bátor kézzel vetve víg rímekhez kötöm
az égnek lehulló fonalát."

A háború súlyos napjaiban elborul a természet és a táj is. A rokokó
finomságú, Csokonaira emlékeztető Dunántúl táj helyet ad Berzsenyi súlyo
sabb látomásainak, a vidék anyagszerübbé válik és ugyanakkor, a lázas
képzelet hatásaként, légiesebbé. A felindult táj látományai között feltűnik.
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egy új szerelem: az Eszternek nevezett leányt félénk és bizakodó, anyát
kíváno szerelem övezí. Nehéz lenne prózai szavakkal reprodukálnunk azt,
ahogyan Takáts Gyula ennek az új szerelemnek segitségével szép egésszé
alkotja a tájat és a nőt.

"Barátaim, ha egykor kérditek,
ki volt e lány, kit nagyon szeretek,
elmondom néktek, hogy innen való,
hol hermelint von dombokra a hó,
s a tó, berek és nádasok hona
elrejtett álmok titkos otthona.

A legnagyobbak itt a piktorok!
A táj unk lelke rajtuk átcsorog,
s a szép borától részegült kezük
szárnnyá hasadva elrepül velük.
De őhozzá, mí félig ís vezet,
színekbe vinni gyenge az ecset".

Ha a "Május" alaptónusa az idilli zöld, akkor a "Se ég, se föld"-nek,
Takáts Gyula legújabb verseskönyvének, a kék szíh az analógiája. Az a
megfoghatatlan, de csöppet sem elvont kék sz ín, mely valóban valahol
a föld és az ég határán sejlik. abban az "ünnepi magasban", melynek már
több köze van a rnennyhez, mínt a földhöz. Sajátos muzikalitás jellemzi
ezeket a költeményeket. "A fény édes hullámon lovagol", - fény és zene
együtt tör be a mozdulatlanul megpihenö dunántúli tájra. Micsoda különös
erő formálja át ezt a tájat' a költő lelkén keresztül valami égi alkímiával,
hogy minden jelenségben csak titkos utalást lásson sokkal csodálatosabb
és állandóbb belső valóságokras Ez minden bizonnyal magának a léleknek
útja, mely a felszínről szüntelenül a lényeg felé hatol, s ha egyszer ki
bontotta a dolgok külső burk át, ellenállhatatlanul omlik belőle az igazi
világosság. Most születnek meg a' világosság versei, felszabadult örömük
ben túláradó jókedvvel, kérkedőn, túlságosan is ragyogóan. Patakzó türel
metlenséggel, gyerekes örömmel vallanak magukról a dolgok.

"Kigyúl a völgy, a rét s a sok
kéreggel álcázott dolog
belülről fénylik, mint burok,
melyekben lelkes húr zokog."

Ennek a fénynek lándzsás hadseregei először rejtetten, gyéren jelent
keznek; aztán mindent elönt a nap, mindenen átvilágít a lélek. Mint mikor
a vándor elmerüiten halad az országúton, felhős időben, s egyszerre csak,
mint a kilőtt nyílvessző, suhan előtte végig az úton a felhő mögül kilépő

nap gyors, rohanó fénye: - úgy árad el a versekben, zene, fényesség
és újjongás a felhők mögé rejtett kincsek boldog megtalálásán. Tükör
falakból épült terem a lélek, ha egyik oldalról betörnek a sugarak, meg
százszorozva vetítik vissza a szomszédos falak a megnyilatkozó Jényeget.
Mint valami égben rendezett, de a paradicsomi földet tükröző végnélküli
karnevál, olyan a természet: a tájat eddig is lélek itatta át, de méltósá
gos mozdulatlanságából most táncos vigalom lett, ugyanarra a lágy rit-
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rnusra perdül hegy, völgy, erdő, víz, ég és levegő, s mint táncoló leányok
tánc közben bokájukat, úgy villantja föl a természet eddig rejtyetartott
boldog titkait. Az egy-nek látszó dolgok különválnak, amint külön belső

törvényük parancsolja, egyenként mutatják meg magukat, vígan és cin
kosan perdülve meg a szikrázó fényben, égben nőtt almafa zuhan zizzenve,
mint nagy púntlíkás csokor, a földbe. Angyalok légiója árasztotta el a,
vizek felszínét, a hegyekkaptatóit, a nyírfák ágait és a házak ablakait. Szív
pattanásig feszülö, angyalos öröm hullámzik a költő lelkében, mikor meg
látja szárnyas küldötteit az Egnek, kik a sok-sok ídézésre végre megjelen
tek, mint b ájosan-barokkos, huncut szimbólumok.

. Ebben a megváltozott légkörben, megváltozott költői világban más
hangsúllyal jelentkezik a mindennapi valóság is: a nyugodt lelktismeret
tel jelentkező bátor optimizmus hangján. Most a remények növekednek
és szélesednek vizióvá, és a költő nagy összefogásról álmodik:

"Az ember lelje végre meg
az eszmék s népek közt az egy utat,
amely a jóság fái közt
ez őrült bolygón igazra mutat".

Rajnai László

SZINHÁZ FILM

A KIRÁ~Y NEVÉBEN

.!u a huszonkét kötet, amely Bo
iivarnak, "el Libertador"-nak még
az életében, l826-ban Caracasban,
"Coleccion de documentes relativus
a la vida publica de iiberador de
Colombia y de Peru, Simon Bolívar"
címen megjelent, gazdag drámai ha
tású anyagot tartalmaz egy hősi

korról. Korról, amely a kozmikus
kényszerek szükségszerűségével elő

ször 1789-ben nyilvánult meg e
föld számára és a földi történések
ritmusának hullámtörvényei sze
rint viharzott végig a fehér ember
'"civilizált" világán. Venezuelában
'810 áprilisában veszi kezdetét
Bolivar kezdeményezésére az el
nyomó spanyolok ellen inditott
szabadságharc, amely Venezuela,
Új-Granada, Ecuador, majd később

Peru felszabadítását eredményezte.
Az angol fegyverekkel folytatott
küzdelem 1811-1812. években át
menetileg válságba jut, mert a spa
n yolok megverik a felkelőket és

Bolivarnak Curassao szigetére kell
menekülnie, azonbarl csakhamar for
dul a kocka és kezdetét veszi az a
gyŐzelem-sorozat, amely Columbia
és Bolivia köztársaságok forradalmi
megalkotásához vezet.

Ezt a sorsfordulatot tette drá
mája központjává . Emmanuel Ro
bies francia drámaíró, amikor hát-'
térbe állítva Bolivar legendás alak
ját, az őt üldöző spanyol vezérkar
milliőjébehelyezte a cselekményt. Ez
a drámai akció méltó ahhoz a fran
cia szinpadi hagyományhoz, amely
a Tosca és a Fedora konfliktusait
szerkesztette valamikor és a grand
guignol helyzeteit kiapadhatatlan
leleményességgel alkalmazza és
menti át még Sartre existencialista
darabjaiba is.

A spanyol vezérkar egy fiatal,
nemes gondolkodású tisztje, Mon
serrat, megundorodva saját parancs
nokaí embertelen kegyetlenkedé
seitől. igazságtalanság~itól, ame
lyeket a király nevében követnek
el, együtt érezve a szabadságukért
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