
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid

Ritkán került még kezembe olyan
megkapó írás, mint Heinz Beck
mann niersteini evangélikus' lelkész
beszámolója Taizében tett látoga
tásáról. A közlernény az Una
Sancta negyedévi folyóiratban je
lent meg, amelyet a hasonló nevü
munkaközösség ad ki az Augsburg
mellett levő Meitingenben. A fo
lyókatot Thomas Sartory bencés
atya szerkeszti. Címlapjára ezt a
j elmondatot nyomták: "Remény
telenségek ellenére is remélni ta
nít minket a hitünk." A cél ugyan
is, amelyet a munkaközösség maga
elé tűzött: a keresztények egyházi
és vallási egységének helyreállítá
sa, földi megítélés szerínt eléggé
reménytelennek látszik. Dolgozni
azonban mégis kötelesség rajta,
Inem kevésbbé imádkozni érte,
mert ha Istené is az áldás, ha tel
jes'en az O elhatározásain múlik is
il siker, nyilvánvailó, hogy saját
feladata: a munka és a kérés elől

nem térhet ki az ember.
Most pedig, hogy a folyóiratot

röviden bemutattam, hadd ejtsek
néhány szót 'I'aízéről. Bizonyára
lesznek még olvasóink között, akik
vísszaemíékeznek erre a névre. Igy
hivnak egy francia községet, amely
Cluny szomszédságában a burgun
diai dombvidéken fekszik. Festőien

szép a környezete, de !aIIlliért a
hír a szárnyára kapta, nem a tú
rísztíkaí érték, hanem az a meg
lepő kezdeményezés, amelynek a
színtere lett. Buzgó reformátusok,
javarészt felavatott lelkészek gyűl

tek itt össze, hogy a korai keresz...
tény közösségek életét fe1elevenít
ve ilyen szembetűnő és nem mán
dennapi módon tegyenek tanúsá
got Krísztusban való hitük ésa
krisztusi tanok járhatósága mel
lett.

Magukat testvéreknek, együtte
süket testvérségnek nevezik ezek
a taizéi reformátusok, akikre a
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protestáns felekezetek körében nem
kis megrökönyödéssel néznek. Fő

leg, amikor hallják, hogy a cso
port tagjai órákhoz kötött imád
ságokat, valósággal breviáriumot
mondanak, szertartásaik:hoz fehér
kámzsát öltenek, mi több: az
evangéliumi tanácsok követésére
fogadalmat tesznek, Önként kinál
kozik náluk az elútasító feltevés,
hogy Taízé is csak egyik esete an
nak, amikor túljámborult protes
tánsok (l. maguk vallási szemléletét
és templomi szelgálatát kérdéses
eredménnyel kartolizálják. Holott
itt 'Sokkal komolyabb elindulásról
és nagyon is komoly úttörésről van
szó - .áliapítja meg Beckmann,
az evangélikus lelkész, aki a
Taizében tapasztaltak nyomán már
a bevezetőben nyomatékosan kéri a
protestáns híveket: függesszék fel
gyanakvásukat s iparkodjanak in
kább varra gondolni, ami közös,
semmint arra, ami fájdalmasan
megosztja a keresztény egyháza
kat; ne tartsák áthidalhatatlannak
köztük a szakadékQt s inkább a
taizéi testvérekre hallgassanak,
akik napjában többször is benső

séges áhítattal könyörögnek az
egyházak egységéért. Ami pedig a
"katoHzá1ási" [elenségeket illeti 
fűzi hozzá Beokmann - "szok
junk le végre arról, hogy minden
responzóríumot, mánden térdeplőt,

minden litániát, minden új templo
mot s minden zsolozsmát, amely
éjjel hangzik el egy protestáns
templomban, a katolíkus egyház
tól vett kölcsönnek tekintsünk,
mert hiszen mmdezeik. a dolgok s
még sok egyéb is a keresztény
ség közös örökségét teszik".

Beckmann míndiárt rá is tér ar
ra, ami protestáns oldalon eddig
a legtöbb megütközést keltette,
arra nevezetesen, hogy a taizéi
testvél'eik.től a belépésüket követő

husvét v~gn.Láján az oltár előtt ki-



veszik a középkorí szerzetesek hár
mas fogadalmát. amellyel szegény
ségre, tisztaságra és engedelmes
ségre kötelezik magukat. Az itt is,
ott is megnyilatkozó háborgással
szemben míndenesetre elmélke
désre késztethet az a mozzanat,
hogy a francia református egyház
hivatalos tényezői mindeddíg nem
léptek fel ellene s a testvérséget
továbbra is egyházuk részének is
merik el. Mutatja, hogya testvér
ség perjelle ma is vezető lelkész
ként irányítja a maceni reformá
tus gyülekezetet. A testvérek ter
mészetesen tisztában vannak azzal,
hogy fogadalmuk - mánt Beck
mann mondja - "kihívást" jelent
a protestantizmus kebelében. "Am
de - folytatja Beckmann - ez is
a szándékuk, és pedig abban az
értelemben, hogy figyelmeztető jel
legyenek egyházuk és a világ szá
mára".

"Fogadjuk el nyugodtan ezt a ki
hívást, ahelyett, hogy hamis fe
lekezeti gátlások míatt csupán in
dulatoskodnánk ~ fejti ki a sa
ját álláspontját Beckmann, Köny
nyeri beigazolódhatik ugyanis, hogy
ezek a testvérek helyesebben lát
ták meg karunk kívánalmait ná
lunknál. Éppen a nőtlenségen,
amely kétségkívül a legerősebben

ütközik bele a protestáns hagyo
mányba, rajzolódtk ki világosan e
fogadalom figyelmeztető célja. A
taizéi testvérek ugyanis nem mént
valami jócselekedetet vállalják a
nőtlenséget, még kevésbbé mint
hivaikadást Isten előtt, hanem
mint Istennek hozzájuk személy
szerint intézett felszólítását arra,
hogy míndenkor és teljesen rendel
kezésére álljanak. Ilyen felszólítás
nélkül a nőtlenséget, ha annak oka
a menekülés vagy a kényelmes
ség, súlyosengedetlenségnek tart
ják a Teremtő parancsaival szem
ben. A házasság szeeintük ugyan
olyanmódon és ugyanazzal az ér
tékkel ilsten felszólítása, Istentől

kapott hivatás. S talán ez az a

pont, amelynél nagyon is üdvösen
megriadhatunk. Mert hol élilk ma a
házasságot, mínt Istentől kapott
hivatást, mint [elképét annak a
szeretetnek, amely Krisztust egy
házához füzi? úgy vélem, hogy a
a taizéi testvérek nőtlenséget egy
szer már egészen elfogulatlanul
kellene tudomásul vennünk, mint
az ő egészen személyes választá
sukat vagy hivatottságukat. Akkor
azután hamar észrevennők, hogy
már e nőtlenség puszta léte meg
zavarja nyugalmunkat és állan
dóan figyelmeztet minketa há
zasság isteni méltóságára. S nincs
másként a többi fogadalommal
sem. A szegénység fogadalm ából
meg kell tanulnunk, hogy míndaz,
amit bíetokunkban tartunk, csu
pán hűbér, mert Isten a tulajdo
nos; az engedelmességéből. hogy ott
is kötelességeink vannak Isten
iránt, ahol önmagunktól rá nem
jönnénk."

J ól tudom, hogy vannak ebben
az idézetben tételek, amelyek ki
mondottan protestáns jellegűek és
nem egyeznek a katolíkus felfogás
sal. Igy amikor Beckmann az Isten
kedvéért vállalt tisztaságot nem
rninősítí önmagában is érdemscer
zőnek, vagy amikor azonos rangú
nak tünteti fel a házas állapottal,
amelynek szentségí voltát egyéb
ként is túlhalványan sejteti. Ezek
Ikel a fenntartásokkal azonban
mégis úgy érzem, hogy protestáns
'részről még aligha mentek ennyi
re messze az evangéliumi taná
csok értékelésében, különösen ha
meggondoljuk, hogy annakidején
a reformáció mekkora hévvel for
dult ellenük. Végül is ne feledjük
- sem az eddigieket, sem a to
vábbíakat illetően -, hogy Beck
mann evangélikus, Taizében meg
reformátusok jöttek össze, akik a
maguk vallása szerint gondolkod
nak és kívánják munkální üdvös
ségüket. S természetesen nemcsak
a saját megígazulásukat, hanem
másokét is, elsősorban az ő gon-
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dozásukra hagyatkozó protestáns
hívekét. Ami előttem talán a leg
fontosabbnak látszik, a taizéi test
véreknek az a meggyőződése, hogy
a lelkekhez való férkő,resnek új út
j.aiJt kell megkeresníök, ahol az ő

egyházuk sem nélkülözheti az
olyan heroikus hivatásokat, ami
ilyenek a fogadalmas lemondásból
adódnak; va-gy miként Beekmann
írja: "Egyszerűenemiberekrevan
szükség, akík bárrníféle szellemi
szétszórtság nélkül míndenkor ké
szek arra, hogy teljesítsék a kül
detés parancsát a kereszténységtől

elfordult tömegeknél." Mert hogy
egyelőre nyilván ez a lényeg, meg
erősíti az a körülmény is, hogy
ezek a református újítók nem
őseik földjén, a nagy protestáns
településekben léptek elő, hanem
éppen Franciaországban, ahol az
Úr szőlője leginlkábbáhitja a pün
kösdi tüzeket.

Rátérve azonban magára a lá
togatásra, megtudjuk a beszámo
élőból, hogy ezek a taizéi testvé
rek, akiket fogadalmuk alapján
református szerzeteseknek mond
hatnánk. nem a megszekott érte
lemben vett kolostori életet foly
tatják. Az első ferences testvérek
példáját követve továbbira is ben
nemaradnak a világban s megtart
ják választott foglalkozásukat is,
amely biztosítja kenyerüket s meg
adja nekik a módot, hogy ember
társaiJkroözt működhessenek,

Aimikor Beckmann Taizében járt,
21 tagja volt a testvérségnek. A
perjel Roger Schutz, aki már 1940
ben, amikor a genfi egyetemen ta
nult, a nap bizonyos szakalban két
társával együtt közös imaórákat
tartott. Mint már szó esett róla, ő

a szomszédos Macori város refor
mátus plébánosa. Nővére segítsé
gével a testvérség gyermekottho
nát is vezeti, amelyben főleg hadi
árvák nevelkednek, s amellett még
tudományosan is dolgozik: a szer
zetesség történetét szeretné meg
írni. A perjelségben helyettese Max
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Thurian, . a francia Teformátusok
egyilk legjelesebb teológusa. Ennek
gondjaira vannak bízva az úgy
nevezett "új testvérek", akilket -az
léIrt nem hívnak "újoncoknak", mert
már fogadalmuk letétele előtt is
egyenjogú tagjai a közösségnek.
'I1hurian [elenleg a gyónást tár
gyaló könyvén dolgozik. A testvér
ségben ugyanis rendszeresen gyón
nak a tagok és gyónásra buzdit
ják a vendégeket is, rtöbbnyiTe
fiatalemberek et, akik Ielkígyakor
latra térnek be hozzájuk.

A testvéreik nagyrészét is bemu
tatja Beckmann. Itt van Pierre
testvér, aiki végzett teológus, de
most egy másik testvérrel együtt
egy macond gyárban dolgozik.
Axel testvér a közösség "vaga
bundusa". O egy kocsival, amely
Lakásául is szolgál, piacr6l-pi:acra
jár és Bibllát árúsit, nemcsak pro
testáns, 'de katolikus kiadásokat is.
Daniel testvér, aki felavatott lel
kész, kitanulta közben az agya-g
művességet és saját műhelyt ren
dezett be Taizében. Eric testvér
nek is, aki festőművész, saját mű
terme van Taizében. Minthogy a
francia református templomokban
még mindig csak szórványosan és
kivételesen tűrik meg a képeket,
Eric testvér többnyire 'lmtolilk:us
templomok részére dolgozik. Ep
pen Beckmann ottidőzésekor nyilt
meg Eric testvérnek egy kiállítása
Párisban. A cormatini kJörorvos is
a testvérségihez tartozik, ugyanúgy,
mínt fLvére, Alain, akJ. okleveles
gazda s jelenleg a testvérség ma
jorságátgondozza. Albert testvér
segédkezik neki, aki belépése eLőtt

mezőgazdaságí munkásként élde
gélt. Egy szabadegyházbeli plébá
nos ma a testvérség kertésze, egy
volt ügyvéd pedig a kántori teen
dőket látja el. Két testvér a kö
zösség új házának megalapításán
fáradozik Párisban, egy végül a
közös pénztárt kezeli, amelybe a ta
gOlk: mindennemű keresetüket be
fizetik. Mert egyilkük sem rendel-



kezhetik saját pénzzel vagy bármi
más egyéni tulajdonnal.

"A reánk köszöntő új nap első

órájában felköltött már az egyik
,új testvér', egy párisi könyvkeres
kedő - kja Beckmann - si a clu
myi szerzetesek által hajdanában
épített községi templomba men
tünk, ahol gyertyafény mellett
zsoltárokat énekeltünk, az ősi dal
lamok szerint, hogy belecsatlakoz
zunk a kereszténység meg nem
szűnő, folytonos imájába. A csil
lagok már halványodóban voltak,
amikor ujból lefeküdtünk. Reggel
7 órakor kezdődött a templomban
a ,Mette', a korai istenttsatelet. Sor
ban ott télrdeltek a testvérek fehér
kámzsáiaban és többszólamú kar
ban énekelték a gregorián vagy
bizánci himnuszokat. A perjel
imádkozott, egy testvér felolvasta
az evangélrumot, A nyugati és a
keleti egyházak minden Iiturgiad
gazdagsága rajtahagyta nyomát a
.breviáríumon', amelyet a testvé
rek a maguk részére szerkesztet
tek. A református egyháznak
ugyanis nincs jóformán semmi li
turgiai hagyománya s így a taizéi
testvérek nemcsak szabadságuk
ban állónak, de egyenesen köteles
ségüknek érezték, hogy az összes
keresztény egyiházak kincseit ösz
szegyüjtsék, nem sokat töprengve
azon, hogy ez az ima anglikán er,e
detű-e, azt a responzóríumct a ka
tolikusok használják-e, ez a him
nusz orthodox örökség-e, vagy az
az ének a reformációban seüle
tett-e meg. A taizéi testvérek Li
turgiája az ,Una Sancta' tükröző

dése kíván lenni, és karunk jelleg
zetességei közé tartozik, hogy a li
turgiai színesedésre éppen a refor
mátus egyházból nyer a protestan
tizmus ilyen ösztönzéseket. Mert a
taizéi testvérségen kívül működ

nek még vele rokon református
nővérségele is, Grandchampban és
Pomeryolban, amelyek az imád
ságos élet megújítására töreked
nek. Ezek a reíormátus testvérek

és nővérek, ,akik már sok plebánost
maguk meláé állítottak a francia
'református egyházban, meg van
nak győződve arról, hogyegyházuk
litungi1aiszegénysége csupán idő

höz kötött jelenség: akkor keletke
zett, amikor a kemény üldöztetés,
amelyet a reformátusoknak Fran
ciaországban és Hollandiában kellett
szenvedniök, óhatatlanul sokkal
ihevesebb katoUkusellenes érzüle
tet váltott ki, mint amilyet Luther
Márton egyháza tanúsított a litur
giában. Hivatkozhatnak a taizéi
testvérek arra a liturgikus harc
ra is" amelyet Calvin és Zwingli
folytatott egymással, mert hiszen
köztudomású, hogy Calvin a strass
burgi számkivetés alatt liturgiában
igen gazdag istentiszteleti rendet
fejlesztett ki.

A ,Mette' végeztével a reggelit
hallgatagon fogyasztottuk el. Utá
na a testvérek tanácskozása követ
kezett, amolyan konvent-féle,
amelyről mindenki a munkájám
indult. Dologidő alatt tilos a test
véreket látogatni. Délben közös
ima volt a templomban, majd ebéd
hez ültünk a testvérek lakóházá
ban, ahová a vendég csak az ét
kezések alkalmából teheti be a lá
bát. Ebéd alatt hanglemezről ko
moly zenét játszanak; amikor ott
voltam, Mozart mellett Híndemith
től is, bizonyságául annak, hogy a
testvérek a zenében is ápolják a
modern müvészetteí a kapcsolatot.
Délután 2 órától mindenki folytat
ta munkáját egészen a vesperásíg,
amelynek megint a községl tem
plom volt a szinhelye. Közbevető

leg meg kell [egyeznem, hogy ez
a templom ikatoLiUms templom,
amelyet az autuni püspök azzal a
megszorítással bocsátott a testvér
ség rendelkezésére, hogy az oltárt
nem használhatják, és katolikusok
csak a püspök külön engedélyé
vel jelenhetnek meg a testvérség
istentiszteletein. Va-csom után. a
testvérek a kertben beszélgettek,
ahonnan pompás kilátás nyílik a
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burgundi tájra. Néhányan asztali
tenniszt játszottak. Este 9 órakor
a templomban végzett csendes áj
tatossággal ért véget a nap."

Elmondja Beckmann, hogy az
órákhoz kötött imádságokat a
Taizén kívül dolgozó testvéreknek
ds lehetőség szerint el kell végez
niök. Szellemi ellensúly ez az
anyagiak megszerzéséért folytatott
tevékenységben. A testvéreik éppen
ezért kettesével vagy hármasával
laknak s egyiküknek feihatalma
zása van a perjeltől az Urvacsora
kiosztására. A testvérek ismertető

jele egy egyszerű alumíndum-gyűrű

a bal gyűrűsúljon. Taizében is
csak a korareggeli és az esti isten
tiszteletre öltik fel a fehér kám
zsát, külső jeléül az imádságban
és Isten dicséretében való egysé
güknek,

"Taiz:é első tekéritetre idegenül
hat minden protestánsra, némelye
ket talán meg is botránkoztat 
fejezi be Beckrnann. Atyánk há
zában azonban sok lakás van s ba
jos volna kétségbe vonni, hogy a
taizéi testvérek lakására is na
gyon nyomatékosan utal az Ujsző

vetség. A testvérek egyike sem
várja el tőlünk, hogy példáját kö
vessük. Miként tagadhatnók azon
ban, hogy manapság széles sivata
gaí nyílnak a hitetlenségnek, ahol
már csak az a mintaszerű keresz
tény élet hajthat sarjakat, amely
a nap minden órájában egyszerű és
tiszta tanúságát nyujtja a hitnek?
Hogy mi módon éli elő a keresz
tény ezt a míntát, az szerintem
in!kább az Isten és az ő ügye, sem
mint a dogma kérdése. S már az
as üdvös eredmény lenne, iha la
taizéi testvérek nyugtalanító pél
dája minket valamennyiünket ar
ra ösztönözne, hogy kevésbbé sza
vainkkal, mint inkább életünkkel
tegyünk tanúságot a hitünk mel
lett. Mert a világ is arra szomja
zik és arra vár, amire rni: az egy
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Szeritegyház csodájára, amely .esv
ház' a mi hitvallásunkban is sze
repel."

*

Két esemény áll Bécs kulturá
Hs. életének előterében, két es'e
meny, amelyek hasonlóságuk és
időbeli közelségüle miatt eggyé vál
tak a bécsiek előtt: a Burg
theáter megnyitása, amelyet ok
tóber 15-ére, és' az állami Ope
ráé, amelyet november 5-ére tűz

tek ki. A Burgtheater ujjáépíté
sével s méginkább az Operáéval
beheged most már a második és
harmadik súlyos seb is - az első

a Szerit István-dóm leégése volt
-, amelyek örökre elcsúfították
volna az osztrák főváros csodála
tos ábrázatát. A Ring most már
megint aza pompás gyűrű lesz,
amely Bécs legnagyobb építészeti
kincseit hiánytalanul foglalja ma
gába.

Dina Satolli ir ja, hogy főleg az
Opera megnyitása iránt más or
szágokból is élénken érdeklődnek.

A bejelentett ünnepi előadások je
gyeit nyomban lekötötték noha a
jegyek rendkívüli alkalmi ~ron ke
rültek kíbocsátásra, Vannak páho
lyok, amelyekért eezr schillin
get is kellett fizetni. Az igazgató
ság eleinte arra gondolt, hogy egy
héten át ad ünnepi előadásokat.

de annyi igénylés érkezett hozzá,
hogy a tervezett időtartamct ioly
vást meg kellett toldani, s április
végén már az volt a helyzet, hogy
az ünnepi hétből ünnepi hónap
lett, amelynek kezdetét november
5-ében. befejezését december 5
ében állapították meg. Előrelátha

tó azonban - fűzi hozzá Satolli
-, hogy miután az igénylésele ára
dása azóta sem csökkent, kénvte
lenek lesznek az egész idényt "ün
nepivé" nyilvánítani.

Az ünnepli időszakot november
4-én sztnházavató díszelőadás fogja
bevezetni, amelyen Mozart ..Dun



GilJvanni"-ját víS2lik Szi~~~.A dílZ
eföadásra hli.'vatalos a . .. ány, az
egész parlament, a diplomáciai tes
tület, a legmagasabb hatóságok, de
rnellettük mindazok is, akik szel
1emi vagy fiziikai mOOikájukkial
résztvettek az Opera ujjáépítésé
ben. November 5-én, a nyilvános
megnyitás napj'án rendkivüli ze
nei világkongresszus kezdődik

'Bécsben, amelyre a nemzetközi ze
nei élet legismertebb személyisé-

.. gel gyŰ1neik össze. Az első este
Beethoven "Fidelio"-ját, a máso
<!dk este - most már a nagykö
zönség számána - a "Don Gicvan
ni"-t mutatják be. Az ünnepi idő

szak műsorának további számai:
Richard Strausstól "Az árnynél
ikilli asszony" és a, "RózSla1ovag",
Verditől az "Aidia" , Wagnertől a
"Nürnbergi mesterdalnokok", AI
ban Bergtől a "WOZ21ek" és Boris
B:lacher ujdonsága,az "Otlhello".
A próbákhoz még májusballl hoz
záfogtak

Az áHami Opera megnyitásával
egyidejűen kezdi meg rnűködésétaz
osztrák televízió, amely széles kör
ben módot ad majd arra, hogy
olyanok is láthassák és hallgathas
sák az ünmepí előadásokat, akik
nem akartak vagy nem tudtak
jegyhez jutni. Az osztrák telévi
ziós szolgáüat egyébként most a
salzburgi nyári játékokkal kapcso
latban tartja technikai főpróbáit.

Az Opera előadásainak televíziós
közvetítéséhez az előkészületek jó
formán beíeieződtek, Mínap érke
zett meg a két óriási háttér-dra
péria, egyik a nappali, másik az
éíszakaí iközV'etítéshez, külön-kü
100 26 méter hosszú ládában, A
drapérták Berlinben készültek,
mert Ausztriáballl nincs szövőgyár,

amely iilyeon méretekre tudna dol
gozni.

Mozarttal lép tehát a bécsi Ope
ra immár· harmadik életébe. A
válasmás - jegyzi meg Satolli 
nem lehetett volna időszerűbb és
.szerencsésebo, mert az 1956-os Mo-

,~év,. amelyben a halhatatlan
osZtrák zeneköltós~ületésének
200-ik 'évfordiulbjáról emflékezünk
meg, nem kapcselődhatott volna
ikiemelikedöbb és örvendetesebb
eseményhez,

A Burgtheatert, mint mondot
tam, ihárom héttel előbb nyitják
meg, mint az Operát. Enneik:beje
lentése nem keltett akkora vlssz
hangot a külföldi sajtóban, mínt
az Operára vonatkozó hírek, szak
körökben azonban s főleg a né
met nyelvterületen nagyon ~s fel
figyeltek rá. Tudnunk kell ugyan
is, !hogy a Burgfheater 177 év óta
a németség első szinházálllak szá
mit, amely drányadó aszóejtés':'
ben és a szépen beszélésben. Ez volt
a császárság Ikorálban az udvavi
szillllház, amelyhez· a legki'V'álóbo
igazgatókat és a legkiválóbb német
színéseeket nevezték ki. Műsora '
mlndig nagy súlyt helyezett a
klasszíkusolcra, akárcsak a mi~

Nemzeti Színházunk, s főképpen

Shakespeare-re, míg a modern
drámaból csak azt művelte, amely
a legkényesebb igényeknek . is
megfelel. .

Amikor Satolli május elején
megtekintette az újjáépű:lőszinhá

zat, még a munkások százai dol
go2Jtak rajta. Ak.koriJban szerelték
be az új s immár teljesen modern
színpadot, amely három darab,
egyenként több mint 40 méter ma
gas forgatható hengerből áll. Ez
zel a kolosszáhs színpaddal 'szem
Iben az egész nézőtér úgy tűnik

fel, mlnt egy Illla,gyobbf ajt a súgó
lyuk. Az akusztikai követelménye
ket is esztétikusan oldották meg:
a menyezetnek hullámos menete
van, 6 méteres magasságkülönb
séggel. ami kagylószerűvé teszi a
nézőteret. .

Az Opera és a Buzgtheater kö
zelgő megnyitásével kapcsolatban
kitér Satol1i általában is a bécsi
szinházi életre. Megállapítja, hogy
a közönség érdeklődése az utóbbi
években jelentősen fokozódott.
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Nemcsak az operetteket játszó
Raimundtheater tekinthet vissza
megelégedéssel a lezárt évadra. de
Max Reinhardt egykori színháza,
a Josefstadti-szinház is, amely
visszanyerte nemzetközi hírnevét.
Kü1ö1ösen szerenesésnek bizonyult
az utóbbinál Rudolf Steínböek
Igazgatása, aki nem riad vissza az
egészen újszerű drámáktól sem. Si
kerrel dicsekedhetik a Volksthe
ater is, amelynek műsorából Kurt
Klinger "Odysseus"-át emeli ki az
olasz iró.

Virágzanak Bécs különlegességeí,
a "The,ater im Keblér", a pince
szinházak is. Ezek a kis szinházak
alkalmas épület pincerészében, fő

[eg kávéházak alatt rendezkedtek
ibe. Sokban kisérleti jellegűek és
színhází ínyességekkel kivánnak
szolgálm a körülöttük kialakult
törzsközönségnek, amelynek jelen
tős hányadát egyetemi és főiskolai

hallgatók teszik. Legrégibb a ,,'Dhe..
ater der Courage", amely már
nyolcadik éve áll fenn. Tavaly
előtt nydlt meg a "Tribune", amely
mai 'Osztrák szerzőkdarabjait játsz
sza. Az Esterházy-palota alagso
rában levő szírrház, amely négy év
óta működík, lcatolikus drámák
ra szakosította magát; Claudel,
Mauriac 'és' Green szerepel leg
többször a műsorán, Jelesebb pín
ce-szinház még a Reínhardt-szemi
náríum növendékei által alapitott
"Secession" a hasonló nevű hires
képcsarnok alatt, továbbá a "The
ater am Parkrdng", a "Kaleidos
kop" és a pöttömnyi szinház "im
Konzerthaus".

*
Néhány évvel ezelőtt irtam egy

cikket a felebaráti szerétet egyné
mely vonatkozásaíról, amelyekről

úgygondol1lam, hogy éppen vallá
sos embertársaim nincsenek rájuk
kellő figyelemmeL Abban kockáz
tattam meg a többi között azt az
áblítást, hogy kötelességünk otthon
Ü!, meg a külvílágban is "szemnek
orrnak kellemesen" forgolódni.
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Meglepően sok hozzászólast kap
tam akkor,' ami azonban maradan
dóan .belevésődött emlékezetem
be, egy zordon hangú levél volt,
amelynek küldője előbb megrótt,
amíért tetszelgésre - "bizonyára
arcfestesre és illatszerek ihaszná
latára" serkentem az arra
amúgyis hajlamos női nemet, majd
felszóLított: mondjam meg, melyik
katoljkus erkölcstanban, annak ha
nyadik oldalán vagy paragrafusá
iban találtam efajta parancsot. Be
kellett ismernem, hogy semmiféle
hüvatalos dokumentumra nem tá
maszkodhatom, s azt is meg kellett
vallanom, hogy a nagy megütkö
zéssei kifogásolt tételhez egyedül
a magam - s ezek szerint nyil
ván hibás - logikai következte
tésével jutottam el.

Ez a magyarázata annak, hogy
most, amikor ráesett pHlantásom
az Universe egyik közleményére,
annyi idő multán is a személyes
érdekeltség ingerével fogtam hoz
zá olvasásához. Azt a kérdést tár
gyalja benne a jezsuita George
Burns, a lap egyik teoíógus-rnuri
katársa, hogy szabad-e magunkon
olyan plasztikai műtétet végeztet
ni, amely "arabeH megjelenésünk
javítását" célozza? S mielőtt ér
demben válaszoina rá, általános
elvi fejtegetést bocsát előre, amely
ben szószerínt a következőket irja:

"Ritkán gondolunk arra" még
ritkáJbban vesszük is figyelembe,
hogy külsőnket nem annyira sa
ját magunk kedvéért, mint inkább
másolkra való tekintetből kell gon
doznunk. A felebarátaink iránt
megkívánt szerétet egyik formája
ez, összhangban azzal a régi rnon
dással, hogy külső rnegjelenésüu1k
a mások és nem a mi magunk
ügye, miért is igyekeznünk kell azt
kellemessé tennünk az ő kedvükért.
(... ourappearance belongs to ot
hers, not to ourselves, and there
fore we should try to make it
pleasant for their sakes.) Mind
annyian tapasztaltuk már bőven



annak a kínos ellentétnek (paín
fui antínomy) eseteit, amikor az
-erkölcsi erények maximuma együtt
tud lenni az :ilyen irányú szocí
.álís kellem minimumával (with the
minimum of social graces in this
'regard). Pedig hogy mennyire ter
mészetes és Isten által belénk ül
tetett magatartás az, amiről itt ~Ó
wan, szépen rögzíti meg Szent Pál
.az efezusiakihoz írt levelének ötö
dik feje2ietében: .Soha senki sem
gywöli a saját testét; sőt ellenke
zőleg, táplálja és ápolja azt, akár
<csak Krísztus az egyházat'."

Meg kell [egyeznem, hogy az
idézett szentírásí szöveget a hiva
'talos magyar' fordítással adtam
vissza. Az angol hivatalos fordd:
tásban ugyanís a "cherisheth" szó
-szerepel, amelynek "dédelget" a
jelentése. Anélkül tehát, hogya je
les moralísta megszólalásával most
már elintézettnek ds tekinteném,
vagy tekinthetném az egykori .le
vélíró és a köztem támadt "vitát",
annyit alighanem megállapíbhatck,
hogy nem. jártam messze az igaz
-ságtól, amikor annakidején a
"szemnek-orrnak" kellemességet is
a felebaráti szeretet 1dvánalmai
közé véltem sorolhatni.

Ezekután nem lephet meg mín
ket, hogy Burns megengedhetőnek

mondja a tisztán esztétikai jellegű

plasztikai műtétet is. Az a nő vagy
az a férfi például, akinek ijesz
tően tulfejlett vagy nevetségesen
tömpe orra, füle, vagy bármi más
taszító torzulás annyira e1csúfitja
az arcát, hogy emiatt nem remél
het vagy nehezen remélhet más
nembeli élettársat. nyugodtan fo
lyamodhatilk olyan műtéthez, amely
siker esetéri feltehetően megnöve
li házassági kilátásait. S termé
szetesen nemcsak a házassági ki
látások javulása, de egyéb létfon-

tesságú érdelkek elősegítése is 
könnyebb elhelyezkedés, kíelégí
több társadalmi élet - igazolhat
ja erkölcsileg az ilyen műtétet. A
katolikus erkölcstan Burns sze
rint csupán két korlátot állít. Az
egyVk az, hogyavoltaképeni ok ne
legyen a pusztán egyéni hiúság.
Szerény megítélésem szeríntazon
ban ez olyan határeset, amely a
gyakorlatban aligha fordul elő.

Szellemi téren még, el tudom kép
zelni az én-központú hivalkodást,
de azt már bajosan, hogy valaki
csupán azért nyesesse meg az or
ráll, hogy szívesebben nézhessen ·a
tÜ!kiörbe; ezen túlmenő célnak is
kell lennie, ha az ernber odaül a
kés alá. A másik megszorítás, ame
lyet már gyakorlatilag is fontos
nak érzek, hogy erkölcsileg nem
engedhető meg az olyan műtét,

amelynél valószínűbb a sikertelen
ség, mint a siker,el,óbbi esetben
pedig súlyosabb mérvű testi káro
sodás állhat elő, mínt amilyen rrrér
vű a vsiker esetében elérhető javu
lás.

Rámutat még Burns arra, hogy
a plasztikai műtét erkölcsileg nem
csak megengedhető. de egyenesen
dícséretreméltó (praiseworthy) is
lehet. Ezek azok az esetek, amikor
a műtéttel olyan torzuláisokat vagy
idomtalanságokat próbálunk orvo
solni, arnelveket szarencsétlenségek
- többnyire égés - vagy betegségek
okoztak. Ilyenkor ugyanis az em
beri test épségénekhelyreálHt.ása
a cél, mánthogy pedig testi épsé
,günk megőrzése erkölcsi köteles
ség számunkra, a testi épségünk
ben szenvedett fogyatkozás meg
szüntetését is, amennyiben 'az ész
szerűen és az imént második he
lyen megnevezett korlátozás figye-
lernbevételével médunkban áll,
szintén kötelességnek foghatjuk
fel.
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