
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vica

Születésének 350-ik évfordulója
alkalmából sok míndent elmondtak
nálunk is, meg külföldön is
Rembrandtról, akinek neve mellé
alighanem fölösleges lenne bármi
féle értelmezőt vagy díszítő jelzőt

Illesztenünk. A művészet ama hal
hatatlan mestereí közé tartozik ő,

akiket az általános megítélés már
régen kiemeit a bírálhatóság köré
ből: kevésbbé tárgyai az esztétikai
értékelésnek, mint inkább eligazí
tói, sok tekintetben mértékei an
nak. Ez természetesen nem állja
útját, hogy Rembrandtot is belehe
lyezzük a maga korába és neki is,
mint minden lángelmének, a kora
beli adottságokból kiindulva ve
gyük szemügyre megkülönböztető

vonásait. Meg lehet tehát állapíta
ni, hogy Rembrandt alkotásaiban a
lélektani jellemzésre esik a súly,
vagy hogy azok már annak a pol
gárságnak realízrnusát tükrözik,
amely a társadalmi fejlődés előbb

reviteién dolgozik, avagy hogy
Rembrandt a világítás és a térbeli
ség festészeti megoldásaiban terem
tett páratlanul új utat. Amiről

azonban éppen nekünk elsősorban

illik megemlékeznünk. nyilvánvaló
an az, hogy Rembrandt művészete,

amelyet az ünneplők méltán mi
nősítettek haladónak, bensőségesen

vallásos művészet volt.
Jól megérezte ezt Baudelaire is,

amikor a "Fároszok" című híres
ódájában ezeket irta:

Rembrandt, egyetlenegy nagy
Feszülettel ékes

és folyton suttogo szomorú
ispotály,

ahol a könny s ima is mocskos
és sötét lesz,

és ahová vadul tör egy téli
sugár ...•

Bizonyos, hogy Rembrandt vallá
sos festészete jobbára kisméretű

• Szabó Ulrinc fordításában.
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képekből áll, s nincsenek olyan
grandiózus és színpadías képei.
mint amilyeneket Rubens vagy Ti
ziano vagy Veronese festett. Okát
azonban Guido Battelli, akinek
nemrégiben olvastam eszmefutta
tását Rembrandt vallásosságáról,
mindenekelőtt abban jelöli meg"
hogy míután a templomok Hollan
diában mind protestáns kézre ke
rültek s ezzel kiestek a megrende
lők és vásárlók sorából,Rembrandt
a vallásos képek elhelyezésénél in
kább csak a magánosokra. a csa
ládi otthonokra számíthatott. Az
már azután művészi egyéniségből

folyik, hogy nem találjuk meg ná
la a forrnák és a színek tobzódá
sát, sőt mínél mélyebbek az érzé
sei, annál kevesebb színhez és an
nál szerényebb formákhoz folya
modiJk. Baudelaire versével kap
csolatban pedig úgy vélekedik Bat
tellí, hogy igaza van a francía köl
tőnek, amikor "szomorú ispotály
ról" és sötétségről. meg mocsokról
beszél, mert hiszen Rembrandt a
szomorúság egész skáláját szenved
te végig, amikor az amsterdami zsi
dó negyedben volt kénytelen ten
getni életének utolsó szakaszát.

Bármelyik életrajzból megtudhat
juk ugyanis, hogy a siker és a di
csőség kereken két évtizede után a
vaskalaposan puritán s ugyanak
kor végletekig hiú nagypolgárok
visszariadtak a szabadabb felfo
gástól, amely Rembrandt egyes ké
peiben, főleg a portréiban megnyi
latkozik, és míndínkább más fes
tökhöz fordultak. A művészt, aki
már előtte sem tudott bánni a pénz
zel, nemcsak önérzetében sértette,
de anyagilag is megrendítette ez az.
elpártolás. Majd amikor feleségét
is elvesztette, aki addig a vagyoni
ügyeit intézte, rohamosan megin
dult a tönk felé. Háza és képgyüj
teménye is dobra került 1656-ban
s noha ő maga is protestáns volt,
utána már csak a ghettóban húzód-



hatott meg, ahol.· félig. elfeledve
1669-ben halt meg, 63 éves. korá
ban. Csupán az utókor áldhatja
azért, hogy szerencsétlensége köze
pettesem dobta el ecsetjét. Ekkor
keletkezett rnunkáíról írja Battelli,
hogy bennük a: ,;rongyos szegény
ség" csak úgy árasztja az ima és
a könyörgés rnelegségét, a sóhajok
és könnyek megható öszínteségét, s
hogy Rembrandt művészí zsenije,
amely még a ghettóban is csak
emelkedett, valóban olyan, mint
"a téli nap sugára, amely, ha hir
telen bevillant az ablakon, arany
ba merítette az imádkozó és szen
vedő inséget".

Am ne gondoljuk, hogy csupán
hasonlatról van szó. Rembrandt
bűvös hatása itt bontakozott ki iga
zában. Titka a fény és árnyék ke
verésében, vagy ahogy szaknyelven
mondják: az "árnyékos fény" al
kalmazásában rejlik. Remek példá
ja ennek a "Keresztrefeszítés" és a
"Levétel a keresztről" is. Battelli
szerínt azonban valamennyit felül
múlóan az emmausi vendégfogadó
kopár szobája, ahol Jézus és a két
vándor asztalhoz ült. Lehangoló és
szánalmas ez a szoba, miként a
börtön. Itt látjuk meg Jézust, aki
feltámadott; de arcán és fakó, vér
telen kezein ott van még a halál
árnyéka, a sír hidege. Tekintete
szomorú, szemei karikásak, ajkai
színtelenek. Amint azonban meg
áldja a kenyeret, a vándorok döb
benettel merednek rá az aranyos
fénysugárra, amely beragyogja az
Üdvözítő fejét és megvilágítja alak
ját. Ime, a sápadt "téli sugár",
amely hirtelen megtöri a közelgő

est hományát, s a szolga, aki éppen
belépett, hogy elébük tegye az ételt,
szoborrá kővül a váratlan csodára.
De általában is hangoztatja
Battelli - Rembrandt vallásos ké
pein mindannyiszor azt látszik hir
detni a fény vagy a napsugár, hogy
messze túl a földi lét fájdalmain és
nyomorúságain a mennyek tündök-

lésével telik meg az emberi lélek,
ha hisz.
. Bármilyen szép és emelkedett

azonban Battelli írása, úgy gondo
lom: még közelebb jutunk Remb
randthoz, ha Gotthard Jedlicka ta
nulmányát veszem elő, aki Remb
randtnak egyetlen egy képéről szól,
Ez az elemzés, amely egészen mo
dern és sok újat is' nyujt, fogja
csak igazában megértetni velünk a
nagy hollandus piktor művészetét.

A kép a "Péter megtagadja az
Urat", vagy rövidebben: "Péter ta
gadása". Az összes nagyméretű fest
mények közül, amelyeket Remb
randt élete vége felé készített, ez
keltette eddig a legkisebb figyel
met, úgy hogy Jedlickának - mint
mondja - jóformán fel kellett fe
deznie. Annak ellenére, hogy a kép
a mestermű valamennyi jegyét ma
gában hordja, az óriási Rembrandt
irodalom is alig említi. A különös
jelenséget Jedlicka csakis azzal tud
ja megmagyarázni, hogy ennek a
festménynek lényeges lelki és em
beri tartaimát mind a mai napig
nem ismerték fel teljes gazdagsá
gában.

A kép, amely már emiatt is érde
kelhet bennünket, 1933-ig a lenin
grádi Errnitage tulajdonában volt.
Akkor vásárolta meg az amsterda
mi Ríjkcmuseum, amely azóta is
őrzi. .A legbehatóbban még Werner
Weisbach foglalkozott vele 1926-ban
kiadott nagy Rembrandt-monográ
fiájában. Weisbach ekként írja le
a képet: "A kompozició három fő

szereplőre épül, akiknek alsó test
fele nem látható. Ezekhez kapcso
lódnak más, a sötétségben szinte
elvesző rnellékalakok. Jobbra a
háttérben hét kis alak között Krisz
tust pillantjuk meg. Az üdvözítő,
akit egy katona megragadva tart,
Péter felé tekint vissza. Péter, aki
térbeli méreteivel az egész képen
uralkodik, méltósággal teljes, tisz
teletet parancsoló alak, vállán és
karjain pompásan elomló köpeny
nyel. Éppen a zavartan tagadó fe-
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leletet adja a szolgálóleánynak,
Utóbbi kihívóan 'fordulvaz- apostol
hoz és durván hadonászik a jobb
kezével, amely a néző irányában
eltakarja a balkezében tartott gyer
tyát. Igy minden fény Péter sárga
köpenyére vetődik s élesen megvi
lágítja a nő felső mellét és profil
ját, rníg a nő arcának elülső olda
lára árnyék 'borul. Alul a két alak
előtt, a leányt részben elfedve, egy
páncélos katona ül, aki éppen
azon volt, hogy tökformájú kula
csát a szájához emelje, most azon
ban Péterre feltekint. Mellette a
padlón éi kardja és a sisakja. Mö
götte egy másik katona, akit szmte
elnyel a sötétség. Az egyetlen erős

sajátszín a vörös a leány ruháján,
amelyet a fény esése élesen kihoz.
A képen a reflexek és kolorisztíkus
f.inomságok pazar gazdagságát fi
gyelhetjük meg. A kivitel "szélesen
tésztás" (vastagon felrakott festék).
Az alsó részben inkább csak váz
latos. A kép rokonsága a csaknem
egyidejűen festett "Jákob áldásá"
val kolorisztikusan abban mutat
kozik, hogy a színegyüttesben itt is
az egymással szomszédos sárga és
vörös uralkodik. Az ábrázolt dol
gok értelme szempontjából a leány
karmozdulata a kompozició közép
pontjában ugyanazt a szerepet vi
szi, mint Jákob karja amott, vagy
mint Putifár feleségéé a berlini ké
pen. A színteret semmi más tárgyi
részlet sem jellegzí, mínt a pad,
amelyen a katona ül - de az elő

térben látható kevés holmíban: si
sak, kard, kulacs, s ugyanígy a há
rom főalakban a súlyos forma
nagyság óriási mértéke zsúfolódik
össze."

Mindezideig ez a legrészletezöbb
leírás a "Péter tagadásá't-ról 
rögzíti meg Jedlicka -, de ebben
is vannak pontatlanságok, amelye

.ket a kép tartalmának tisztázása
miatt is ki kell igazítani. A katona
a kép előterében balra, aki a ku
Jacsot szájához emeli, nem padon
til, hanem széken, amelynek magas
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háttámlájára voros köpeny boruL
Igy persze a sisak sem feküdheUk
mellette a padon. A sisakot a ka
tona, hogy meglepetés esetén nyom
ban felkaphassa, a bal térdfejére
akasztotta. A leány nem hadoná
szik "durván" Péter előtt a jobb
kezével - ilyen eszközöket nem
használ az érett Rembrandt -, ha
nem ezzel a kezével védi az éjsza
kai széltől - s hozzá leányos báj
jal - a balkezében tartott gyertya
lángját.

Nem vitás, hogy Rembrandt a
maga műveinek alakításában olyan
képtörvényességet. amilyen az
olasz festészetet a korai renaissan
cetól a késői barokkig jellemzi, na
gyon ritkán, egészen kivételesen
tart szem előtt. Ezért van az, hogy
még ma is sokan hajlanak arra a
feltevésre, mintha Rembrandt nem
tulajdonított volna értéket annak,
amit képrendnek. képtagozásnak,
formai törvényszerűségnek neve
zünk, vagy rníntha a rnűértés, a
művészetben való jártasság, azok
nak az eszközöknek rnérlegelése,
amelyeken egy kép hatása nyug
szik, mindez idegen lett volna tő

le. Hogy mennyíre hamisan látják
Rembrandt művészí alakítását, ha
ilyen álláspontról szemlélik, s hogy
mily sok betekintést zár el az ilyen
állásfoglalás rnűvészetének igazi
mivoltába - irja Jedlicka -, azt
mindjárt felismerjük vagy legalább
is megsejtjük, ha csak egy olyam
képével kapcsolatban is, mint a
"Péter tagadása", felvetjük a kép
törvényesség és a képszámítás kér
dését. Ez a képe is nagyszerű bi
zonyság arra, hogy Rembrandt fes
tészete először is, meg utoljára is
egy átfogó lelki és szellemi rendet
valósít meg, amelyben míndennek
mindennel vonatkozása van: a kép
rend mint a világrend hasonlata
lép elő.

Rembrandt nagy elbeszélő - a
többi között azért is nagy, mert a
megfelelő helyen tud beszélni és a



megfelelő helyen tud hallgatni. A
"Péter tagadása" is ezt tanúsítja.
Mennyire fontosnak tartotta Remb
randt, hogy a Péternek feladott
kérdést világossá, érthetővé tegye,
kitűník már abból, hogy egyedül
emiatt három alakot állít be: a
szolgálóleányt és a két katonát bal
ra az előtérben. A balkezében gyer
tyát fogó leány a testtartásával.
karja mozdulatával, egész arckífe
jezésével megjeleníti ezt a kérdést.
S a két katona is ezt a kérdést tes
tesíti meg: az is, amelyik a sisak
ját a baltérdére akasztotta s a ku
Iaesot a szájához emeli, de ebben
a mozdulatában hirtelen szünetet
tart, nehogy elkerűlje figyeImét
Péter válasza, s a másik, a sisakos
katona is, aki tár~ mögött áll s
most pattanó feszültséggel néz oda
'péterre. S ha Péter elsősorban is a
leánnyal van eltéphetetlen egység
be, a kérdés és felelet polaritásá
nak lelki-szellemi és testi egységé
be kötve, nemcsak vele szemben
készül neki a válasznak, az ő nagy
tagadásának, hanem odaszánja ezt
a két katonának is s rajtuk is túl
-egyáltalán az emberiségnek.

A leány és Péter - ők ezen a
képen a két ellenlábas. A közép
térben állnak, ugyanakkor a földi
élet közepében. Rembrandt a leány
arcát oldalról, Péterét előlről adta
meg, úgy hogy Péter arca a ké
pen lefolyó főcselekmény tulajdon
képeni színteréül hat. A kérdést,
amelyet a leány Péterhez intéz, a
leány két karjának és kezének
mozdulata juttatja kifejezésre, de
a rnímíka mellett ugyanezt fejezi ki
az arc játéka is. Péter tétovázása
annak következtében ütközik ki
olyan csodálatos elevenséggel a ke
zein, hogy a jobbkéz eldugva ma
rad a köpeny alatt, míg abaIkéz
a jobbnak magasságában vonakod
va és fontolgatóan nyílik szét, A
kérdező leányban beteljesedik az,
amit a kép balfelének előtéri tör
ténése készít elő, Péterben viszont
.az készül elő, ami a kép jobbfelé-

nek háttéri történésében teljesedik
be. Minthogy azonban ezt a ket
tőst Rembrandt a képfelület köze
pén és a középtérben teremtette
meg, már így önmagában is úgy
hat, mínt az élet hasonlata. A fiatal
leány ezen a képen az egyszeri és
különös eseményen kívül a fiatal,
a parancsolóan kérdező életet 87Je
mélyesítí meg, Péter pedig, ugyan
csak kívül az egyszeri és különös
történésen, az érett és öregedő fér
fiéletérzését, annak magatartási
módjá,t azoknak a kérdéseknek te
kintetében, amelyeket az élet elébe
hord. A fiatal leány kérdez, ahogy
a fiatal élet kérdez, az érett férfi
felel, ahogy az érett élet válaszol.

Ebben a képközépben főleg két
szín lép elő, amelyek zuhatagsze
rűen csapnak össze: a sárgafehér
Péter köpenyéri és a lazacpiros a
leány ruháján. A két színnek
ugyanis Rembrandt ellentétes struk
turárt adott: a sárgafehér Péter kő
penyén szélesen ömlík szét, a la
zacpíros a leány ruháját többé-ke
vésbbé sávosan szorítja össze. Ez a
piros húsvörösbe és' rózsaszínbe
megy át a leány finom újjain, ame
lyeket a láthatatlan gyertya nem
csak besugároz, de át is sugároz. A
képteret megvilágító fény forrását
nem látjuk, maga a fény azonban
igen változatos adagolásban s mín
denütt elevenen árad rá a leány
és Péter alakjára. ott villog Péter
köpenyén, a leány ruháján a bár
sonyos bőrén, amíg azonban Péter
arcát egész felületén éri a fény, a
leány arca és nyaka árnyékban
van. Az előtér két katona-alakján
a legfontosabb színek: egy pörköl
tes vörösbarna, egy vörösba játszó
hamuszürke, végül egy csillogó
acélszürke az ülő katona páncél
ján és az álló katona sisakján. Eze
ket az alakokat Rembrandt motí
vumban (katonák), anyagszerűség

ben (páncélosok) és színben is kü
lönválasztotta a középső csoporttól.
A fénybe sem esnek bele, mert az
fölöttük, illetve mellettük siklik el.
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A középtér színeí kapcsolják Ö6z~

sze az előtér és a háttér színeít, A
fény a háttérben anyagtalanul jel~

nik meg, az előtérben viszont bru
tális módon hangsúlyozza ki az
anyagszerűséget ; a páncél, a sisak,
a kulacs, a kardhüvely és a penge
fémes anyagszerűségét, Annál
szembetűnőbb ez, mert a háttérben
is látni egy sisákos katonát. Ebben
a háttérben megvannak míndazok
a színek, csak éppen egymásba
szövődve, amelyek az előtérben és
a középtérben oly határozott mó
don tartoznak hozzá valami na
gyobb vagy kisebb felülethez. Ér
dekes mozzanat, hogy a háttérben
ezek a színek jobban is eltompul
nak és egymáabe vesznek, kevésbbé
is vehetők ki különszín voltukban,
mint ahogy a térbeli távolságból és
az éjszaka végét jelző derengésből

következnék. Oka ennek az, hogy
nemcsak a leány kezében levő

gyertya világít oda, hanem magá
ban a háttérben, az ott csoportosí
tott katonák táborhelyén is vannak
fények, amelyeknek forrását azon
ban nem állapíthatjuk meg. Az
anyagszerűségnek ez a hiánya 
írja Jedlicka - lenyűgöző hatással
juttatja kifejezésre azt a végtelen
lelki és szellemi távolságot, amely
Krisztust nemcsak az előtérben és
középtérben végbemenő történéstől,

hanem egyáltalán minden földi
történéstől elhatárolja.

A "Péter tagadásáv-ban Remb
randt az olasz renaissance és az
ulasz barokk művészetét a maga
északi szellemiségéhez igazította s
a kettőt egy egészen különös lelki
és formai egyensúlyba hozta - fej
ti ki a továbbiakban Jedlicka. A
szimmetría törvényei szerint való
tagozást az "ekvivalencia" (a hal
mazelméletben: "egyenlő számos
ság") törvényei szerint való tago
zással kötötte össze. Ez a remb
randti tagozás elismeri a függőle

ges és a vízszintes középtengelyt,
de az alsó balsarokból az átellenes
felső jobbsarokba emelkedő átlót
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teszi, meg a kép főtengelyévé. Az.
elbeszélésen és a tagozáson a kér
dező leány és a vonakodva vála
szoló Péter párcsa uralkodik. Ez a
páros egyenlő oldalú háromszöggé
zárul, ami a klasszikus eljárás a
szerkesztésben, A leány keze, amely
a gyertyát ernyőzi, a függőleges.

középtengelyben fekszik. A leány és,
Péter, ők ketten töltik ki és kép
viselilk a középteret. Az előtérben

balra a két harcos az első képré
teget alkotja. Ime tehát a kép szer
kezete: két alak az egyik ferde át
lóval párhuzamosan az előtérben

balra; két alak egyazon magasság
ban és a látóhatárral párhuzamo
san a középtérben; a háttérben
jobbra a másik ferde, de emelkedő

átlóban Krisztus arca, amely visz
szafelé előretekínt, Krisztus rnögött
az ellentétes átlóval párhuzamosan
a szürkületben elhomályosult cso
port. Külön szépsége még a szer
kezetnek, hogy az előtérben ülő,

kulacsos katona körvonala elővéte

lezi a középtérbelí Péter alakjának
körvonalát.

Rembrandt nemcsak a képbeli
cselekvést tagozza, nemcsak az
alak-csoportokat rendezi a képfe
lületen és a képtérben. hanem a
festékanyaggal és a festék felra
kással is lépcsőz és formál, és pe
dig úgy, ahogy sem előtte, sem
utána bárki. Ez a lépcsőzés és ta
gozás mindenekelőtt és végső sor
ban azon nyugszik, amit - mínt
hogy más t megjelölés nem áll ren
delkezésünkre - "művészi vízió
nak" szoktunk mondaní. S ha igaz
is, hogy a művészí vízió sohasem a
kalkulálás eredménye, hanem egye
dül a kegyelem ajándéka lehet,
mégis olyan módon jelentkezik a
képfelületen, hogy szükségszerűsé

gét, szellemi törvényszerűségét,for
mai következetességét részben ki
mutathatjuk és utána számíthat
juk. A vízió ugyanis attól a pilla
nattól kezdve, hogy a művész fes
téket rak fel, valóságga változik.
amelyet már kívülről is szemlélhe-



tünk és részben áttekínthetünk.
Rembrandtnál a festékanyag és a
festékfelrakás tiszta ekvivalensei .
·(megfelelői) a képbeli cselekmény
nek és a képtagozásnak. Leganyag
szerűbben és legmegfoghatóbban
mutatkozik ez azoknál az alakok
nál, akik csak külsőséges módon
vesznek részt a történésben, tehát
a két katonánál a bal képszélen;
már az anyag és szellern csodálatos
kiegyensúlyozottsága jellemzi a le
ány és Péter alakját: még hozzá
juk vannak kötve a színek és fé
nyek, de már belső erőkből is kez
denek élni; egyetlen átlelkesített
szünkületet találunk azután jobbra
a háttér figuráinál és Krisztus alak
jánál.

A "Péter tagadása" festett triló
gia - fejezi be tanulmányát Jed
licka. Tekintetünk, míhelyt a kép
re esik, nyomban egy meghatáro
zott irányba fordul. Ami a képte
ret "ilieti: erőteljes lépcsőzet visz
egy hevesen hangsúlyozott előtér

ből egy tömören és nyugodtan épí
tett középtérig s innen tovább egy
háttérbe, amely szürkületben fek
szik. Ami a lelki és szellemi törté
nést illeti; egy külsőleges részvétel
ből, amely mimikában és arckife
jezésben határozottan kifejezésre
jut, egy sarkalatos és döntő kérdés
megtárgyalásába kerülünk bele,
amely egy csodálatos diológus for
májában jelenik meg, majd pedig
innen egy végső szellemi és lelki
elpiheneshez emelkedünk a háttér
ben Krísztus-alakjában. Ebből a ré
tegezésből és lépcsőzésból adódik,
hogy az ember, rniközben az előtér

ből a háttérbe jut, átéli a kép bel
ső rendjét s annak lelki és szelle
mi többrétűségét.·Az előtér kato
náitól a háttér Krisztusáig megsza
kítás nélküli gazdag fejlődés és
változás ragadja meg a szemlélőt,

-egy csodálatos út, amely kívülről

befelé, a legkivülibb kívülállásból
a legbensőbb bensőségbe visz. "At
lényegülésnek" leszünk részesei,

amilyet csak a nagy muvesz tud
megvalósítant és láthat6vá tenni.

..
A Természet és Társadalom júli

usi számában, amint olvasni kezd
tem, míndvégig lekötötte figyelme
met Haraszti István főorvosnak a
fiatalok szexuális problémáival fog
lalkozó nagyon komoly cikke,
amelynek a folyóirat is kivételes
jelentőséget adott azzal, hogy ki
fejezetten vítaindításul közölte le.
Bizonyára lesznek is, akik hozzá
fognak szólni a kérdéshez, amely
ről Haraszti okkal állítja, hogy el
hallgatása csak károkkal járhat. Az
általa is felsorolt és megvilágított
tények ugyanis mind azt mutatják,
hogy a fiataloknak ilyen tekintet
ben való magukra hagyásából rend
szerint súlyos konfliktusok kelet
keznek. Azt pedig pillanatig se gon
doljuk, hogy efajta nehézségek és
bajok csakis a materialista világ
nézet talaján léphetnek fel.

A nemi kérdés egyetemes emberi
kérdés, amely mindenkor és minde
nütt felszínen volt az emberiség
életében, legfeljebb a szembeszőkö

formái módosultak. Hogy ennek a
módosulásnak mik a döntő ténye
zői, azt azután a konkrét esetekben
a konkrét adottságok elemzéséből

kell megállapítanunk. Szerintem
sem kétséges például, hogy a mai
formát elsősorban a társadalom
szerkezeti változásai hozták ma
gukkal, utóbbiak keretében minde
nekelőtt az a körülmény, hogy az
iparosodás nyomán a nő mindin

.kább felszabadul azok alól a jogi,
gazdasági és környezeti megköté
sek alól, amelyek évezredeken át
- olykor talán nem is bevallottan,
de ténylegesen - a másodrendűség

állapotában tartották. E felismerés
elől semmiképen sem zárkózhatunk
el. A katolikus kutató sem indul
hat ki másból. Bizonyság rá a fri
bourgi egyetem hittudományi kará
nak kiadásában megjelenő évne
gyedes folyóirat, az Anima előttem
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fekvő két különszáma is, amelyek
hén teológusok, lelkipásztorok, or
vosok és szocíolögusok értekeznek
a dologról.

Nagy fordulatnak vagyunk ta
núi - állapítja meg "A nő a teo
lógiai szemléletben" című tanulmá
nyában F. X. v. Hornstein - s a
fordulat lényege az, hogy amíg a
nőt azelőtt a társadalmi felfogás 
részben a keresztény tanítás eltor
zításával is - csak mint "szűzet"

vagy "feleséget" értékelte, a nő

most elsősorban mint "ember" akar
és nyer elísmertetést. S hozzáfűzi

Hornstein a következőket: "Mily
gyakran ítélték meg tévesen egyes
teológusok is a nő-emancipáció tör
ténetét! Nem értették meg, hogy
mindenütt, ahol társadalmi, jogi és
politikai berendezkedések a férfi
Igazolhatatlan uralmát kényszerí
tik rá a nőre, az elnyomott nő egy
napon majd meg fogja kísérelni az
iga lerázását, s addig próbálkozik
vele, míg végül is sikerül neki. S
mínél jobban meg kell feszítenie
erejét s minél több szenvedélyessé
get kell belevinnie a jogáért való
harcba, annál nagyobb lesz a ki
vívott győzelem után annak a ve
szedelme, hogy a nő helytelenül
fog élni elnyert jogaival és szabad
ságaíval, ahelyett, hogy okosan és
a maga lényének megfelelően hasz
nálná azokat. A férfi tévesen ér
telmezett gyámkodása a nő fölött
messze van attól, hogy a nő eré
nyeit vírágoztassa ki; amit elér,
sokkal inkább az, hogy gátolja sze
mélyíségének kibontakozását és
gyöngíti energiáit ..."

Tudom, hogy vannak - az én
közvetlen ismerőseim között is
akadnak -, akik a nőkérdesnek eb
ben a részletében is a multat sze
rétnék eszményíteni. Nem hiszem
azonban, hogy az ilyenirányú vi
tának bármi értelme lenne. Amivel
szembe kell néznünk, az a tény,
hogy az említett fordulat új hely
zetet teremt a nemi erkölcsiség te
rületén is, olyan helyzetet, amely-
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ben a vallásos embernek sem köny
nyű kíalakítanía és mindenkor meg
is valósítania a helyes magatartást.
A fiatalokról szólva nagy gond ez
a szülőknek, oktatóknak, s nem kis'
gond a lelkipásztoroknak is. Első

sorban a leányok míatt, akiknek
sok bizonytalansággal kell megküz
deníök, de nem kevésbbé a fiúk
míett is, akiknek amúgyis nehe
zebben nevelhetőségét még nehe
zebbé teszi a velük együtt tanuló,
dolgozó és szórakozó leányok bi
zonytalansága. Nyilván azt kellene
itt valami módon elérni, hogy ami
lyen mértékben lazulnak a korláto
zások, amelyekkel család és társa
dalom a leányokat körülvette 
otthoni felügyelet és ellenőrzés, tár
sadalmi elítélés és szocíális hátrá
nyok -,olyian mértékben növe
kedjék az a józanság, okosság és
megfontoltság is, amelyre a nőnek,

mínt egyenjogú félnek, a saját ér
dekében szert kellene tennie..

Hogy mi a valóság nálunk e pil
lanatban, arra valamelyest követ
keztethetünk Somogyi Zsigmond
tanulmányából. amelyre Haraszti
hivatkozik. Az Ujpesti Szociálpoli
tíkai Intézet megállapította, hogy
az általa megvizsgált esetekben a
férfiak 93.5%-a, a nők 52.5%-a élt
'a házasság előtt nemi életet. Ha
raszti többi adatait nem is emlí
tem, mert úgy hiszem, ennyi is ele
gendő a válság érzékeltetéséhez.
Mert két okból is a "válság" kife
jezést kell használnom. Az egyik
az, hogyatanulmányból kivehető

en kizárólag fiatal házasokról van
szó, akik még nem töltötték be
25-ik évüket. A másik ok kissé bö
vebben megvilágításra szorul,

Haraszti úgy vélí, hogy amikor
már befejezett tények előtt állunk,
akkor legjobb a dolgot tudomásul
venni: "nem marad más hátra.
mint a megkezdett nemi életet
olyan irányba terelni, hogy az ön
tudatos, felelősségteljes legyen, ra
gaszkodjék az állandó partnerhez.
más szóval a legjobban hasonlítson



a házassághoz." (Az aláhúzás tőle

való.) S ebben a pontban kell hatá
rozottan ellenJtmondanom, egy olyan
ténymegállapítás alapján, amelyre
nem árt hangsúlyosan felhívni mind
a szülők, mind a fiatalok figyelmét,
A svájci bíróság egyik kiválósága,
Strebej, a saját praxisából és a
nemzetközi statisztikákból is meg
állapította, hogy a koraí válások
túlnyomó többsége, kereken 70% -a
az u. n. "kényszeI'lházasságokra"
esik. Kényszerházasság, "Mussehe"
az a házasság, amelyet már a fo
gamzás után kötöttek, hogy apát
adjanak a gyermeknek. Ide vehet
jük azt a házasságot is, amely
azért jött létre, mert a két fiata]
már annyira kompromittálta magát
az ismeretségi kör előtt, hogy maga
a leány, vagy a szülei ilyen vagy
olyan módon kiérőltették az egy
bekelést. "A kényszerházasság 
írja "Geschiedene Ehen" című

könyvében Strebel - vajmi ritkán
vezet boldog együttéléshez. S nincs
is mit csodálkozni rajta. A nemi
szerelem nem az igazi szerelem,
mert hiányzik belőle éppen az ér
zékfölötti kapcsolat, a másik felet
is megértő barátság szelleme. Ha
sikerülne a kényszerházasságok
számát csökkenteni, hamar leapad
na a fiatal házasok ma már ijesz
tő válást aránya." Aa út ehhez 
Strebel szerint - a céltudatos ne
velés, és pedig hangsúlyosan a csa
ládban folyó nevelés.

Haraszti is dícséretes módon ki
emeli cikkében a felelősségre és ön
tudatos ernberségre való nevelés
fontosságát. O azonban főleg az is
kola feladataira utal, holott nyil
vánvaló, hogy sokkal, de sokkal
többet kellene várnunk a rendezett
és egészséges otthontól, amelynek
nemes érzelmekkel való teIítettsége
hatóerőben messze fölötte áll a még
olyan szakszerű értelmi eligazítás
nak. Amennyire csak ismerem a
mai vízsgálódásokat, szinte általá
nosnak mondható az affektiv, az
érzelmeket megmozgató indítások

jelentőségénekkidomborítása. Ezért
is kellene még a nem-hívő ember
nek is tárgyilagosan értékelnie a
valláserkölcsi nevelés jótékony sze
repét. Hogy mi, katolikusok, meny
nyire pótolhatatlannak tartjuk' a
magunk portáján ezt a nevelést,
arról ezen a helyen fölösleges is
szólnom. S természtesen nemcsak
egyszerűen a nevelést, hanem azt
az egész kegyelmi életet, amelyhez
a szentségek nyitják meg az utat.
Szerintünk ez a kegyelmi élet ga
rantálja az emberi Iehetőségek közt
képzelhető legikielégítőbb módon a
nemi kérdés szabályozását is. Nyil
vánvaló, hogy párhuzamosan alkal
mazhatók teljesen evilági jellegű

affektív eszközök is, amire csak
egyetlen példát hozok fel az Ani
ma egyik tanulmányából. Joseph
Miller irja, hogy megkérdezte egy
fiatal diplomás leánytól, aki a há
zasságikötés előtt sűrűn rándult ki
későbbi férjével: miként állhatott
meg? S a leány ezt felelte: "Ket
tesben járkáltunk, pihentünk. de
lélekben míndig velünk volt az
édesanyám. Anyám ugyanis mín
dig kért valamit tőlünk, amikor el
indultunk, többnyire azt, hogy
szedjünk neki egy kis csokor virá
got. Igy azután lélekben a vőlegé

nyemet sem hagyta magára s ez
védelem volt számomra."

Közbevetőleghadd említsem meg,
hogy Haraszti elítélő, de igen som
más bírálatban részesíti a harmin
cas évek egyik katolikus ifjúsági
kiadványát. A többi között élesen
megrója a könyv szerzőjét, amiért
"az absztinenciát nem vállaló fiata
lok számára a poklok poklától az
agyalágyulásíg és a hátgerincsor
vadásíg mindenféle megtorló bünte
tést és betegséget helyezett kilátás
ba". Ezt a könyvet én sohasem 01
vastam, de ha valóban ilyesmik és
ilyen fogalmazásban lennének ben
ne, akJkor nekem is azt kellene
mondanom, hogy újabb ismerete
ink mellett elhibázott az efajta ér
velés. Ma ugyanis egyetértenek ab-
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ban a pedagógusok .,- katolikusok
és nem-katolikusok egyaránt-,
hogy éppen a szexualítás terén
semmiféle nevelést sem szabad a
félelemre alapozni. Mint az Anima
Írói hangoztatják: ebben a körben
a pasztorációt sem. Akár az Istentől,

akár önmagától, akár a szüleitől,

az Ismerősöktől. a társadalomtól,
vagy bármi mástól retteg valaki, s
pusztán emiatt - hangsúlyozom:
pusztán emiatt - szorítja vissza
egyébként természetes vágyait, az
előbb-utóbb neurózisba és depresz
piós állapotba kergeti magát. A mai
katolikus gondolkodás, az erkölcsi
ekben való gondolkodás is sokkal
nyíltabb, semhogy számításba ne
venné a modern biológia és pszi
chológia eredményeit. Mi is tisztá
ban vagyunk azzal, hogy nem a
különböző félelmek felkeltésére,
hanem a pozitiv értékek megmuta
tására és azok megszerettetésére
kell törekedni.
Meggyőzöerr fejti ki Eva Firkel

orvosnő az Anima hasábjain. hogy
a szexuális nevelés legnagyobb fel
adata: annyi életértéket állítani el
sősorban a serdülők, de a fernőttek

elé is, hogy fantáziájukat ne vehes
se az erotikum teljesen birtokába.
Ezek közé az életértékek közé tar
tozik a jellemes ember eszményé
nek megkedvelése is, azé a jellemes
emberé, akinek más szép tulajdon
ságai mellett eleven a felelősségér

zete és fejlett az izlése. S valóban,
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a felelősségérzet is, meg az ízlés is
~ mínd az esztétikai,mind a mo
rális izlés - olyan vonásai a lélek
nek, amelyeknek kifejlesztéséért
éppen napjainkban mindent el kel
lene követnünk. Sok nehézségtől

menekülnénk, ha ifjaink és leánya
ink nagyobb felelősséget éreznének
és finomabb lenne az ízlésük. Mert
alighanem igaza van Eva Firkel
nek, amikor a saját tapasztalatai
és megfigyelései nyomán erre a kö
vetkeztetésre jut: "A nemi tiszta
ság, ha vallási üvegbúrában is van,
de emberi tartalom nélkül: nem
tarthatja magát. A való életben az
első alkalom végzetévé válik."

A cél tehát amelyet gyermekeink
nevelésében fáradhatatlanul követ
nünk kell, hogy mindegyikükből

olyan személyiséget formáljunk, aki
vágyait illetően vallásos hite mel
lett az érzelmi világában és helyes
öntudatában is támaszra talál.
Mint egy másik orvos, Florin De
curtins is hangoztatja ugyanebben
a folyóiratban: többet e téren
amúgysem tehetünk. - "Az igazság
ugyanis az, hogy minden embernek,
mihelyt elérte érettségét, önmagá
nak és önmaga számára kell tisz
táznia a nemi kérdést. Nem el
nyomnia, vísszaszorítania kell ger
jedelmeit, hanem feloldania és meg
nemesítenie. Olyan feladat ez,
amely elől lelki-szellemi egészsé
gének komoly károsodása nélkül
senki sem térhet ki."


