
NAPLÓ
A SZüLETÉSSZABALYOZASRÚL. Nemrégen olvashattuk a sajtó

ban. az Egészségügyi Minisztéríum tájékoztatóját a terhesség megelőzé

séről és 'röviddel utána azt az ismertetést, amit a sajtó képviselője Ba
tizfalvy János professzorral, a szegedi nőgyógyászatiklinika igazgatójával
folytatott beszélgetése kapcsán írt abból az alkalomból, hogy a budapesti
I. szárnú nöíklíníkán a nőgyógyász-orvosok a terhesség megelőzéséről

tudományos előadásokat tartottak. Ezekből a közlésekből megtudjuk azt
is, hogy bár a terhesség rnűtétí megszakítása a sebészet mai fejlettségi

fokán alig já,r közvetlen veszéllyel, azonban mégsem közömbös az egész
ségre, mert pl. rendellenes vérzéseket. gyulladásokat. méhenkívüli ter
hességet, meddőséget okozhat. Ezért az egészségügyi szakemberek a
terhesség megszakítása helyett a terhesség megelőzését tartják helyes
nek. Ez azonban csak úgy lehet eredményes, ha minél szélesebb körű

felvilágosítást folytatnak, s egyúttal útbaigazításslal szolgálnak a javasolt
szerek és eszközök használatára.

Aprilis hó folyamán a szegedi női klinikáról Zelenka Lajos dr. tol
lából az Orvosi Hetilapban közlernény jelent meg a fogamzásgátlásról,
amelyben 35 irodalmi forrás és a klinika saját tapasztalata alapján fel
sorolja azokat az eljárásokat, amelyek a fogamzásgátlásnál szóba jöhet-
nek és amelyeket a klinika leginkább ajánl. .

Körülbelül egyidőben került kezünkbe egy francia folyóírat.! ame
lyik közleményében hasonló problémával, vagyis a születésszabályozás
sal foglalkozik Minthogy nem egy érdekes orvosi és statisztikai adatot
tartalmaz, bizonyára nem lesz érdektelen, ha a közlernény fontosabb
adatait röviden ismertetjük. Franciaországban u. i. az 1956. év folyamán
két javaslatot is terjesztettek elő, kérve az 1920. évt VII. 31. törvény 3-4.
ci:kkelyének törlését, melyik megtiltja a fogamzásgátló eszközök eladását,
s azok használatának a propagálását. A törvénvjavaslatnak ui. az a
célja, hogy a kriminális abortusok elszaporodását megelőzze a fogam
zásgátló szerek használatával.

A közlernény Írója felteszi a kérdést, vajon az eszközök, szerek és
módszerek, amiket a fogamzás gátlására használnak, olyan ártalmatla
nek-e, mint arnilyennek mondják? Többek között hívatkozík az Indiana
polisban tartott ankétra, ahol P. Vincent (1950) előadásában'' hangoz
tatta, hogy nem kétséges, míszerlnt Indianapolisban a Iogamzásgátlást
alkalmazó területen a meddőség számaránya magasabb, mint a nem
malthusiánus környezetben. Ennek alapján valószínűnek tartja, hogy a fo
gamzásgátló módszerek alkalmazása lehet az oka a meddőség emelke
désének.

Az ún. fiziológiai meddőség említett különbségében - úgy látszik 
két tényező játszik szerepet: a születések eltolódása, vagy a fogamzás
gátló módszerek nem közömbös befolyása a nemi szarvekre. A továbbiak
során a közlernény kiemeli, hogya New-Yorkban működő születéssza
bályozó klinikán (Birth Control Clinics) az alkalmazott szerek hatásos
ságának számaránya általában 750/ o-nak felel meg, tehát nem teljes ér
tékű.

Dr. R. Pearl (The natural history of Populatíon. 1939.) a fenti tárgy
ra vonatkozólag írja, hogy 3-4-sner több az abortusole száma a fogam
zásgátló szerek alkalmazóínál, mint akik azokat nem használják. Japán
ban" még magasabb ez a számarány. mert a nyolcszorosára is felemel
kedik, amint azt Tatsuo Horida említi. A francia szerző szerínt, figyelem
mel a dernographéai adatokra, a meddőségnek három egymásba kaI)c3CJ-
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Iódó tényezője: a fogamzásgátlás, az abortus és a sterilizáció. Az utóbbi
inkább nőknél fordul elő, bár am az U.S.A.~ban nem ritkán a férfiaknál
is alkalmazzák. További adat szerint 17 országban törvényerőre

emelték, vagy eltűrik a fogamzásgátlást, 12 ország törvényesítette a művi

abortust, 12 ország pedig engedélyezte a sterilisatiót is, sőt két ország:
Finnország és az U.S.A. bizonyos esetekben kötelezővé tette am.

Erdemes megemlíteni, hogy szárnos szakorvos tapasztalata szerint a
szokásos fogamzásgátló eljárásoknak gyakort kísérője az idegrendszeri
károsodás és a sterilitás. Ezt különben dr. Tóth Aladár makóí főorvos

is említi "A fiziológiás és afíziologiás születésszabályozás, 1956." című

kéziratos rnunkájában, Az idegrendszert károsodás megelőzéséreCh. Bris
set (Gyn, Pratiqua 1955) megfelelő sexuális nevelést javasol, ami viszont
szerinte az erkölcsi magatartás problémáját is magában foglaíja.

Dr. Westrnan Azel, az 1955. évi Tokiában tartott nemzetközi demo
graphiai megbeszélésen hivatkozva az 1938. évi születésszabályozásra- vo
natkozá svédországí törvényre, kiemeli, hogy ez a remény, miszerint a
jelzett törvény az abortusoknak hatásos védőgátja lenne, nem vált valóra.
19y pl. Svédországban a törvényes abortusok száma 443-ról 1938-ban
6328-ra emelkedett 1951-ben, azaz 100 szülést véve alapul, 0,5-ről 5.8-ra
emelkedett az abortusole arányszáma."

Kifejezi azt az aggályát is, hogy a fogamzásgátló módszerek elter
jedése és a bennük való nagy bizalom csak nővelheti.azoknak a fiatal
terhes leányoknak a számát, akiket eddig a fogamzástól való félelem
tartott vissza a teherbeesés lehetőségétől. A férjes nőket egy sikertelen
fogamzásgátlás a nem kívánt terhességüle megszakítására indíthatja.

A japán Koya Yoshio szerínt az eugéníkaí védelmi törvény (1948)
óta az abortusole száma évről-évre növekszik, (tgy'hogy az az ártalom,
amit ez a növekedés okozhat az egészségnek és a közerkölcsnek. kezdte
nyugtalanítani a közvéleményt. ami a kormányt különböző ankétok tar
tására késztette." Ugyanez a szerző jegyzi meg, hogy hivatalos abortust
830/ o-ban gazdasági és 17%-ban orvosi javallat alapján végeztek. De nem
csak Japánban, hanem Európában is előfordulnak ilyen esetek, pl. Dániá
ban, ahol az orvosi javallat alapján végzett abortusak arányszáma 50%.
A szerző a továbbiakban arra hivatkozik, hogy a frarnciákat a túlnépe
sedés ugyan nem zavarja, mint a japánokat. de céljuk: küzdeni a krimi
nális abortusok ellen és a családok boldoggá tételéért. Bár a hivatalos
célok különbözőek lehetnek, az eredmények nem változnak, mert hiszen
az emberek ugyanazok, függetlenül a földrajzi szélességtől. Arra a ker-

• désre, hogy a "Bilih Control" vajon nem befolyásolja-e a születéselet,
a francia népesedés számarányára vonatkozólag a szerző közli az Egye
sült Nemzetek néhány statisztikai adatát. Eszerint az 1800. év (18%) óta
folyamatosan csökken, mépgedig 1900-ban 13%-ra, 1930-ban 1l.2%-ra a
születések számaránya, úgyhogy az európai országokhoz viszonyítva Fran
ciaország 1970-ben már aligha remélhet 6% -nál magasabb számarányt.
A demographáai tanulmányok intézete" szerint a számadatok arra utal
nak, hogy ha egy családban a gyermekek száma négynél nem több, az
illető ország népének számbeli megerősödését sem lehet várni. A további
statisztitkai számadatokat mellőzve, a szerző Franciaországra vonatkozó
lag azt hangoztatja, hogy nem fogják tudni a törvényes abortust meg
szüntetní, ha engedélyezik a contraceptíot, ami vonatkozik főleg a fej
lettebb nemzetekre.

Alfred Sauvy, az angolszász malthusianismusra utalva, kiemeli, hogy
ezzel a módszerrel éppen az értékesebb egyének szaporodását gátolják
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meg, ami természetesen vonatkozik egész társadalmi és népi rétegekre
is, fl ezzel csak a contra-selectionak nyitnak utat.

Japánban A. Okasaki professzor a fogamzásgátlás propagaridájára hi
vatkozva aggodalmának ad küejezést, amidőn azt írja, hogy ez az erköl
csök lazulására vezethet, főleg az ifjúság körében. Az eszközök gyártói
és eLadói bizonyára nagy haszonra tesznek szert, de csak az eddig sugarú
japán erkölcsök feláldozása árán.

A születésszabályozásra vonatkozó oktatás egyes országokban annyira
elterjedt, hogy pl. Angliában 190, Amerikában 500-nál több, Japánban
700 klinikának nevezett külön intézményben folytatják ezeket az okta
tásokat és az eszközök alkalmazásának gyakorlati kivitelét. Az U.S.A. ál
lamában Massachusetts és Conneciticut államát (kiat.) kivéve, az orvosok
fel vannak jogosftva, hogy pácienseiket a fogamzásgátlásra vonatkozó ta
nács0kka3. lássák el," Svédországban a fogamzásgátlást többé-kevésbé
nyiltan a mult század vége óta gyakorolják, de csak l 933..:ban, a ,,szek
szuálís nevelés nemzeti Iigájának" létesítése óta vált hívatalossá. A pro
testantizmus, mint államvallás elfogadja a contraceptiót, s így a. fogam
zásgátlást igénybe vevők számára az lelkiismereti problémát sem jelent.
Svédország véleménye szerínt a fogamzásgátlás alkalmazásával elkerül
hetik az abortusokat és a nem kívánatos szüléseket, Am a közölt statisz
tikák arról tanúskodnak, hogy azokban az országokban, ahol a "hirth
controlr-t gyakorolják, az abortusok száma inkább emelkedett. Érdemes
azért az alábbi statisztikai adatokat is közölni: 1936-ban 400 törvényes
abortus szerepelt, 1942-ben 568, 1944-hen 1088, 1945-ben 1623, 1946-ban
már 2400 és 1947-ben 3400 volt az abortusok száma.v

Az Egyház bizonyos esetekben, komoly indokok alapján nem kifo
gásolja a fogamzástól való megtartóztatást, tehát a születésszabályozást,

. de csak olyan módon, ami a természet rendjével nem ellenkezik. Ez a
módszer az Ogino-Knaus-féle periodikus megtartóztatás. ami azt je
lenti, hogy a házastársak nemi érintkezése csak azokon a napokon tör
ténhet, amikor az eddigi kísérletek és tapasztalatok alapján fogamzás
nem várható, Tehát a házastársaknak időszakonként megtartóztatásra
szükségük van.

Az Ogino-Knaus-féle módszer kiegészítőjénektekinthető az az újabb
megfigyelés, amely a végbél felől, vagyis az ún. alaphőmérséklet egyéni
jellegének a reggeli órákban néhány hónapon át történő megállapításá
ból ered. A hőgörbe viselkedésétől függően, ugyanis a tüszőrepedés ide
jére lehetne következtetni, aminek az ismerete a periodikus megtartóz
tatás szempontjából roppant fontos.

Természetesen a módszer alkalmazhatóságának megállapítása egyé
nenként a szakorvos útján történhet azok számára, aJkik ezt kívánják.

Egyébként XII. Pius pápa 1951. évi november 26-i allocutiojában a
születések "szabályozását" az isteni törvénnyel összeegyeztethetőnek

mondja, célozva az Ogino-Knaus-fé1e módszerre.
Ennek a módszernek az alkalmazása azonban, amire Batizfalvy pro

fesszor is figyelmeztet, elég körülményes és bizonyára nem mínden nő

képes a jelzett módszert az előírás szerint igénybe venni. Azok a meg
tartóztatásí napok, amelyekre a házastársaknak a fenM módszer alkalma
zásánál szükségük lehet, semmiképpen sem jelenthetnek elviselhetetlen
terhet. Bizonyos önfegyelemre és morálís magatartásra az élet különböző

körülményei között amúgyis minden embernek szüksége van. Ez a ter
mészetes erkölcsi tudat és érzés rníndenkínek a sajátja, függetlenül a
fajtól és a világnézettől. Hiszen többek között Gandhi, a nagy indus ál
lamférfi is hirdetője volt ennek a természetes erkölcsnek.
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Elsősorbain mí orvosok, ~eik alkJa1munk volt az alapvető és alkal
mazott tudományokban a természeti törvényeket megismerni, de még nem
kimeríteni, érezzük kötelességünknek azolkat még alaposabban kiismerni
és megbecsülni, hogy embertársaink egészségét miJnél jobban szolgál
hassuk.

Ez különben a fejlődő orvostudomány álláspontja és ezt az álláspon
tot vallja az Egyház is.

A világszerte elterjedt születésszabályozás, amit tudvalevőleg a kü
lönböző országok szakemberei sem ítélnek meg egyöntetűen, ma nálunk
is az érdeklődés középpontjába került azzal a szándékkal, hogy mint meg
előző védekezés, népünk érdekét szolgálja.

A közeljövő mutatja majd meg, hogy orvosi és demographíaí szem
pontból mennyiben fog megfelelni az a hozzáfűzött reményeknek.

Rövid ismertető cikkünk végén örömmel emlékezünk meg az Egész
ségügyi Dolgozók Szakszervezete Orvos Szakosztályának állásfogíalásá
ról, az orvosetika néhány elvi kérdésében. Ebben az állásfoglalásban ki
emeli a Szakosztály Vezetősége, hogy az orvosi munka hivatásszerűmüve
lése magas etikai követelményeket támaszt az orvossal szemben. A 1;0
vábbiakban felsorolja, hogy mik azok a követelmények, amiket a lelki
ismeretes orvosnak tevékenysége területén míndíg szeme előtt kell tar
tania, hogy magatartásával az etikus orvos jelzőjét érdemelje ki. Tudás,
etikai magatartás és emberszeretet azok a tulajdonságok, amelyek az
igazi orvost: mindenütt jellemzik.

~

1 St. Luc. Paris 1957. No. 10.
2 P. Vincent: Populatíon, 1950. No. 1.
3 Tatsuo Honda: Extent of diffusion of fert1l1ty control in Japan. Rapport présenté

au Congres Mondial de la population a Rome. sept, 1954.
4 La limitation des naissances en France. I. N. E. D. Pcpulatíon. 1956. No. 2.
5 Hoya Yoshio: A Study of Iinduced abortion in Japan and his signifiance. The

MUbank Memorial Fund Quaterly. Jul. 1954. 32.
6 Linitation des naissances en France. 1. N. E. D. (loe. cít.) p. 224.
7 Le probléme et la polltique démagraphíque en Japon.

Prof. A. Okasaki: Population. 1952. No. 2.
8 H. A. Boyman: Mariage for moderns. 1942. Edition revue en 1954.
9 La Suede et la Contraception. M. pouvreau-Romilly.

La Sage Femme Cath. Oct. 1957.

(Dr. Bochkor Adám)

AZ OLVASO NAPLOJA. É v e k é s m ű v e k címmel 1934 és 1956
közt írt kritikáit és tanulmányait gyüjtötte össze Vas István. A kötet
ígen változatos és színes. Van benne könyvkritika (s csak most látní, mi
lyen jószemű, a dolgok lényegére tapintó kritikus Vas István), van nap
lójegyzet, vita, emlékezés, nagyobb igényű esszé; és szó esik benne töb
bek között a fordítás elvi és gyakorlati problémáiról, "irodalmunk idősze

rű kérdéseiről", Villonról és Kosztolányiról, az angol barokk Ziráról és
Babitsról, Molíere-ről és Schiller-ről, Apollinaire-ről és Radnóti Miklós
ról. Fölületességgel, esetlegességgel a legrövidebb "karcolatban" sem ta
lálkozunk. Vas István mindenről alaposarn beszél, mindennek azzal a
beC.!vággyal ül neki, hogy a dolog lényegéig hatoljon.

Pedig tanulmányainak egy része alkalani föladatot old meg. De ezek
az alkalmí tanulmányai arra adnak példát, hogyan kell teljesíteni az
ilyen föladatokat, hogyan kell szerencsés szervességgel a kapott fölada
tot beleilleszteni, belenöveszteni a magunk szellemi építésébe. Nemcsak
ehnélyedó alaposságuk, nemcsak a megOldás ritka becsületessége a min
taszerű, hanem az is, ahogyan egy-egy "téma" a legszemélyesebben saját
ügyévé forrósodik, saját organizmusának új gyarapodását jelenti. Eh-
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hez a szellemnek nemcsak állandó éber készsége, értékeket asszimiláló
gyakorlata kell, hanem biZonyos nagyobb formátuma is.

Vas István, tudjuk, nemcsak egyik legjelentősebb mai köLtőnk, ha
nem egyike legjobb, leglelkiismeretesebb és mestersége minden szabályát,
művészete minden fortélyát ismerő műfordítóinknak(mutatják ezt a kér
déssel foglalkozó kitűnő tanulmányai, s az egész könyvet át- meg átszövő
okos, talál6, fontos megjegyzései). A· költő-fordító számára pedíg - (akit
egy egész világ választ el a fordít6-iparosokt6l) - a fordítás voltaképpen
bírtokbavétel, h6dítás. Nos, az É v e k é s m ű v e k egyik-másik tanul
mánya - például Goethe Wa h l ver wan d s c h a f t e n járól, Shakes
peare I I I. R i c h á r d járól - olyan, mint egy-egy komoly fordítói hó
dítás jegyzőkönyve; regisztrálása annak, ahogyan a fordító-költő mind
beljebb s beljebb hatol annak a köLtőnek és műnek a világába és kör
nyezetébe, akit és amelyet tolmácsolni akar. Az igazán jó, nemcsak for
mában, hanem lélekben és stílusban is hű fordítás hoz ugyanis többnyire
nem elég sem a szöveg pontos megértése, sem a magyar nyelvi lelemény;
szükség van ehhez a fordító bizonyos tudósi, filológiai munkájára is 
hiszen különben vajmi nehéz lenne (mint Rába György igen találó fo
galmazása mondja), "tisztában lennie a fordítandó költő irodalomtörté
neti helyével", enélkül pedig megoly erős intuicióval megáldva is csak
vaktában tapogat6dzik. Ez a "tudós" munka azonban igen gyakran el
porlik, miután teljesítette elsődleges rendeltetését, azt tudniillik, hogy
hozzásegített az eredeti megértéséhez. Vas Istvánnal azonban abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt a fordít6i "segéd;udományt"
sem veti meg, ezt is megformálja - aminek aztán új esszé-irodalmunk
néhány maradand6 teljesitményét köszönhetjük. Val6színűleg azért, mert
szellemi életének medre is, árama is széles; igényeit nem korlátozza
egyetlen területre, hanem az irodalom - és művészet - minél terjedel
mesebb (és mindegyre terjedelmesebb) egészét igyekszik átfogni. Jelleg
zetesen humanista vonás ez magatartásában.

Ilyen - reneszánszkori értelemben vett - humanista vonás az ob
jektivitását fűtő indulat is. Nem mintha tanulmányaiban lirikus lenne;
hiszen a sz6 közkeletű (romantikus eredetű) fölfogása szerint még lirá
jában sem az: még ott sincs benne semmi kitárulkozási hajlam, semmi
erőszakos vallomástévő készség. Tanulmányainak "lirája" elsősorban ab
ban a makacs, tartózkodásában is határozott és bátor indulatban nyi
latkozik meg, amellyel az irodalom egy-egy méltánytalanul elhanyagolt,
vagy méltatlanul megsértett s félreértett értékéért síkraszáll, abban a
szilárd meggyőződésben, hogy - mint V ö r ö s m a r t y é s B a b i t s
című polemikus tanulmányában írja - "a szocializmus arra hivatott,
hogy tágítsa, nem pedig hogy szűkitse eszmevilágunkat".

A tanulmányok másik "lirai" vonása a bennük keringő szenuedélu,
Az irodalom, a költészet olyan Vas Istvánnak, mint a villamos áram: lé
nye legmélyén egyszerre fölizzítja ezt az inkább visszahúzódásra hajla
mos és szekpszisre nevelődött szellemet (egy jegyzetében, 1944-ből, egye
nesen "irodalmi nihilizmust" emleaet). Szenvedélyének lényege --'- saját,
önjellemző szavai: "Az értelem élményeit ugyanolyan valóságosan át-

. élni, mint az ösztönök élményeit". Épp oly val6ságosan, illetve - még
hangsúlyosabb fogalmazás ban - épp olyan egzisztenciálisan. Az, amivel
foglalkozik, legyen akár az angol barokk lira, akár Apollinaire, számára
nem puszta "téma", hanem mihelyt foglalkozni kezd vele, nyomban"lét
ügyévé" válik; föltett célja elérésén egész szellemi egészségét kockáztatja,
még akkor is, amikor látsz6lag a tud6s szenvtelenségével regisztrálja és
az esztéta aggályosságával mérlegeli a tényeket.
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Hangját éppen ez a leplezettség teszi különösen vonzóvá: az, .hofItJ
egzisztenciális szenvedélyét szemérmes fegyelmezettséggel palástolja 
korábban, fiatalabb éveiben néhol bizonyos iróniával, nyelvkezelési vir
tuózitásokkal, később, már egyre puritánabbul, az elemző és okfejtő tár
gyilagossággal. A figyelmes olvasának ugyanis lehetetlen észre nem ven
nie a tanulmányo~ folyamán ezt a "fejlődé-st", azt a belső érzést, mélyü
lést, keményedést, ami elsősorban a stílus kezelésében nyilatkozik meg.
Könnyen láthatni ezt két olyan személyes jellegű írás összevetéséból,
amilyen A m é r l e g 1943-bál és a B a b i t s l a k á s a 1956-ból. A
két évszám közti majdnem másfél évtized folyamán Vas István bizonyos
jellegzetesen negyvenesévekbeli alexandrinizmusból ("Alexandria hátrá
nyait el kell viselnünk: bolondok vagyunk, ha nem nyúlunk ajándékai
után") eljutott az érett és sokat tapasztalt férfi álláspontjára, melyet
egykori legjobb barátja, Radnóti Miklós emlékét idéző írása végén így
foglal össze: "Radnóti nemcsak egy izgalmas művet, tökéletesen nagy
verseket hagyott ránk örökbe, hanem az emberi és művészi helytállás és
hősiesség zavarbaejtő, képtelen és mégis kötelező példáját."

Az É v e k é s m ű v e k nemcsak. gazdag olvasmány, nemcsak ma
gas színvonalú tanulmányok gyüjteménye, hanem belső fejlődésvonalá

ban szép és mai kulturánkat gyarapító dokumentuma az emberi és mű

vészi helytállásnak és szolgálatnak is. (*)

SZINHÁZI ORJÁRAT: - Az angol színpad új fenegyereke, John
Osborne. - Valamit temetnek, gyászolnak és siratnak Angliában és en
nek a gyászkórusnak egyik rikító tenorja a huszonkilenc éves John
Osborne. Egyik gyöngébb darabját, "A komédiást" nálunk is játsszák, a
reája legjellemzőbb "Dühöngő ifjúság" címűt pedig Ottlik Géza konzse
niálís fordításában most [elentebte meg a Modern könyvtár. Ez a szin
játék szinpadi műnek is' nagyon épkézláb háromfölvonásos mű. Hármas
tagozódását azért hangsúlyozzuk, mert szerzöje nem esik abba a smokk
ságba, hogy modern darabot írván, egy vagy két végevárhatatlan fölvo
nás Prokrusztész ágyába gyömöszölje cselekménvét. Három fölvonás. öt
kép, ugyanazon a színen néhány hónap alatt pereg le. Ködös, esős angliai
vasárnap délutánokon négy fiatal ember marcangolja egymást, marcan
golja a régi Angliát, amelyet börtönnek érez s rnert eresztékei lazulnak

az építménynek. s bedőléssel is fenyeget: kiutat keresnek belőle. A négy
fiatal szereplő és a hozzájuk csatlakozó egyetlen öreg, a Viktória korabeli
Redfern ezredes tökéletes zenei ötszólamúsággal szólaltatják meg a szer
ző mondanívalóiát. Osborne tehát a szinpad avatott mcsterének Igérkezik,
nem hiába színészkedett egyideig: ismeri a szinpad akusztikáját. Helyze
teinek kényességével pedig, bár majdnem melodrámát ír, versenyre kél
Molíére-rel. S hangban, szóban, nyerseségben keresi a megihöklkentőt,

az eddig színpadon el nem hangozhatot. Értékei persze nem ebből a ka
masz-rnirrgyek diktálta féktelenségből származnak. A szerző így éri el,
hogy vitázzanak róla, belemélyedjenek darabjába és a saleng-szerű

szókírnondás mögött fölismerjék komolyabb mondanivalóját.
Ezt az ötszólamú darabot legjobban a szereplők egymásután való jel-O

lemzésével ismertethetjük meg az olvasóval. A dühöngő ifjú, az "A'ngry
Young Men" Jimmy Porter. Huszonöt év körüli magas sovány fiatalem
ber. Lelkét-szellemét állandóan gyötri-marja a kételv. a lázadás, mert
"rossz korban született". Kortársunk tehát. Azzal a különbséggel azonban,
hogy míg mi kifelé tartunk az alagútból és egyre jólbban földereng előt

tünk: a jövő képe, angol megfelelőink még csak a: tátongó alagut kezdő

sötétségét látják s vadul hadakoznak, csapkolodnak s nem is találják
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igazi ellenfelüket. Jimmy proletár szármezású, csak anyjának vannak
"táxSIasá~be1i" rokonai. De teljesen a szegények, az elnyomottak oldalán
áll a konvenciókba süllyedt "társaságiakkal" szemben. Egyetemet vég
zett, de volt már uíságírö, könyv-cés porszívó ügynök, zenekart aLaipí
tott és jelenleg egy kis cukrosboltból él, kevés rnunkával, hogy annál
*öbb ideje legyen dühöngeni a fönnálló rend ellen.

S ez a proletár származású Jimmy anyja társasága révén egy bálon
megismeri Alísont, Rediem earedes Indiából nemrég hazatért lányát.
Később házassága csődjekorbevallja Jimmy: "Hát igazán tévedtem vol
na, amikor azt hittem, hogy az emberi lélekben és szerelemben.,- lobog
valamí - valami - hatalmas férfiasság, amely a magához hasonló lán
golást keresi ?" Ailisonben sejti ezt a lázadást, de a leány konvencionális
angol nevelést kapott, apja még 1914-ben hagyta el a hatalma csúcsán
álló Angliát, ahova 1949..,ben tért véglegesen vissza. "Szegény jó apus 
ő is azok közül a szívós öreg fáJk közül való, amelyek ittmaradtak mu
tatóba a századforduló őserdejéből s most nem értik, hogy miért nem
süt többé a nap."

Alison azonban apja és főleg gyűlölködő anyja ellenére <titokban fe
leségül megy ehhez a Jimmy Porterhez s házasságukban. egy kis közép
angliai padlásszobában mondhatní lejátszódik a régi Anglia és proleta
riátus sajnos sokszor tragikomikus párviadala.

Két fiatal szereplő egészíti ki ezt a harcot. Jimmy barátja, curr, pa
raszt származású, maga erejéből kiművelődött férfi. A másik pedig Helé
na, Alison "jótársaságbeli" barátnője, akiből staggíone színésznő lett s
ott lébeg a két szembenálló osztály között. S bár kissé ledér életet él,
neki van a legtöbb érzéke a metafízíkaí kérdések iránt. Vallása'> is,
hísz a jóban és a rosszban. A többiek még nála is iránytű né1külibb
lelkeik.

Jimmy házassága alatt sem válIk meg proletár barátaitól, eliHel meg
éppen hármasban lakik s Alisonnak kell a két férfit mindennel el'látnia.
Jimmy míntha csak bosszúból nősült volna az általa annyira gyűlölt jó
társaságból, Alisont túsznak tartja az ellenfél táborából és mert rendlkí
vül imponál neki a szokványos angol nevelésű nő szenvtelensége, 00
uralma, kibillenthetetlen modora, fenegyerek mődjára állandóan inzul
tálja és lehetetlen helyzetekbe kergeti feleségét. Míkor nincs pénzük,
meghívatják magukat Alison gazdag ismerőseihez és rokonaihoz, ott
mindent feldulnak és felfalnak, kölcsönöket pumpolnak. amit a házigaz
dák azért adnak meg, hogy szabaduljanak tőlük s csak akkor utasítják
ki őket, rníkor Jimmy egyik hasonszőrű barátja egy kiskorú lányukat is
el akarja csábítani. Valami furcsán értelmezett osztályharcot folytatnak
tehát s annál inkább fölháborodnak, minél kevesebb ellenállásba üt
köznek.

Jimmy ihol a nadrágolt, ihol az inget húzza le barátairól felesége és
barátnője társaságában, hogy azt II nők kimossák, vagy kívasaliák, 
persze nyílt színen - szóval a szerző a naiv közőnség elképesztésére is
minden eszközt igénybe vesz. Feleségéneik gyötrésében pedig Jímmv a
lelki, de még a testi szadizmus eszközeit is fölsorakoztatja. Alison any
járól való vélekedése az anyósvaccek gorombaságán is túltesz s mégcsak
humorral sem enyhíti szavait, ami csupa véres marás. De Jimrny csak
dühöng, őrjöng, marcangol s közben vad dühvel szereti feleségét. Már
maguk is megegyeznek abban, hogy csak álLati síkon békülhetnek meg
kis időre. Jimmy a mackó és Alison ill mókus, akiknek egy bardangban
kell éLniök s a testi vágy, némi alkohol időnként feledteti velük szeren
csétlenségüket.
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Már három éve tart ez a házasság, amikor Alison észreveszi, hogy
áldott állapotba jutott. Nem meri titkát elárulni férjének, előbb Cliffet
avatja be, azután Helénát, akí szántéri odaköltözik az ő penziójukba.
Helena, a vallásos szubrett erős egyéniség, szinpadí sikereinek titka , is
egyéniségében van. Fölveszi a harcot Jimmy ellen s mert egyre jobban.
beléje szeret, egyszercsak sürgönyöz Alison apjának, Redfern ezredesnek.
vigye haza a leányát. Jimmy közben egyik külföldre vándorolt barátja
anyjának halálos ágyát őrzi, nem is találkozik feleségével s az elárvult
lakásban Heléna fogadja őt. Az elkeseredett férfi ugyanott folytatja a
szerelmet és a marakodást a barátnővel, ahol feleségével elhagyta. Leg
feljebb Helena nem olyan jó mazohísztdkus anyag számára, mínt Alison
volt. Azért valahogy megvannak.

Alison azonban nem tudja megszülní gyermekét s reménye is elvész,
hagy valaha még szülhessen. Betegen, összetörten tér vissza néhány hó
nap múlva. A vallásos szubrett azonnal kész a szakításra, O mindig tudta,
hogy van jó és rossz, hogy nem lehet senki sem boldog embertársa fáj
dalma árán és a vétek nem vezet jóra. Csomagol és távozik. S most
mintha a Makrancos hölgy tragikus változatát élnénk át - Osborne da
rabjában sok a szinpadí remíniscencia - Alison bevallja, míért tért visz
sz.a: "Arra gondoltam: bárcsak, bárcsak most láthatnál, ilyen csú
nyának, ilyen ostobának és nevetségesnek. Erre vágytál míndig, hogy em
érezzem. Ebben akartál lubickolni! Tűzbe vetettek, tépnek a lángok és
semmi mást nem akarok, csak meghalni! A gyereked is bele pusztult,
meg a többi is mind, aki még születhetett volna neked! De annyi baj
legyen, gondoltam, ha egyszer ezt akartad tőlem. HM nem látod! A sár
ban fetrengele végre! Hason csúszom ! Lubicko1hatsz a könnyeírnben !
0, Istenem" ... És ezzel odaomlík Jimmy lábához, aki ezután a produk
ció után megenyhül és "mulya érzelgős fajta mackónak" nevezi magát,
aki ezután majd óvatosan él együtt mókuskáiával a barlangban.

Disszonánciáiban is harmóniába olvadó darab, mint a bartóki muzsí
ka. A modern ember keserű ízű, viszonylagos megnyugvásérzete hatja
át, amely nem a boldogságot, hanem a meghajszolt vad pihenő lerógyá
sát produkálja csak. Osborne fiatal ember s minden emberismerete meí
lett is előre elképzelt sémákban gondolkozik s azok míritájára formázza
alakjait. Van azonban egy nagy írói erénye. Szereplői talányosak, sok
rétűek s rnínt valami velencei csillár füf2)t;elékei, prizmás Iénytörésekkel
muta1mak új meg új alakot. Jimmy és Alison, a proletárság és a közép
osztály sémás rnegszemélycsítőí a leggazdagabbak ebben a sokoldalúsá
gukban, Igazi embereknek fogadhatjuk el őket, patológikus vonásaik el
lenére is. Az angol proletariátus és az angol középosztály megtestesítőinek

azonban semmiképpen sem. Osborne számára kitűnő trambulin, hogy
erről a félig cinikus, félig nyegle álláspontról ugorjék fejest az angol
színhází közönség leLkiismeretébe, hogy ott a meghökkentés eszközeivel
borzoljon hullámokat. Magasra csaptak körülötte a hullámok és darabja
nyomán egy "Angry Young Men" címü írói !társaság is alakult, Azoké az
íróké, akik dühösséggel, haraggal néznek vissza a multba, Hiszen a da
rab eredeti címe is ez: "Look Back in Anger."

Osbonne darabjának mégis vannak metafizikai távlatai is. Gyűlöli az
embertelenné szenvte1enedett angol társasági életmódot s ezt üldözi fe
leségében is: "Ha születnék egy gyereked és meghalna ... - sziszegi fe
léje az első felvonásban. - De előbb növekedjen egy kicsit, amíg a ró
zsaszín ráncokból és radjrgumí-maszatból ki nem bontakozik valamilyen
felismerhető emberi arc. 0, bárcsak láthatnálak, amikor ezt el kell vi
selned. Talán magad is valamilyen felismerhető emberi lénnyé változnál
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át. Ambár kétlem ..." Jimmy tehát politikai és közéleti dühöngéseköz
ben vadul keresi a maga és a felesége számára is a szenvedést, mert
ösztönösen érzi, hogy csak ez teszi emberré az embert. S ezért kell hű

vös, régi angol nevelésű feleségét is összetörnae. Jdrnmy dühöng, rníkor
felesége a templomba menekül gyötrelmei elől. Hiszen proletárapja a
spanyol polgárháború egyik hőse volt s ő ott volt a haldakló apa mel
lett. Meggyülölte még a harangszót is. S mikor barátja anyja haldokltk,
mégis ő az ígazí keresztény, aki virraszt a szegény öregasszony mellett
s a temetőbe is kikísérí.

Osborne lázadó és dühöngő ifja mögött tehát egy keresztényi igény
tátong. Ott próbálja folytatni, ahol G. B. Shaw a Szent Johannával pá
lyája csúcspontjára iért, de még nem ér föl idáig. Küzdelrne azonban
őszinte érdeklődest érdemel a haladásban sohasem Iankadók részéről és
éppen ezért kelj nekünk, katolikusoknak vele foglalkoznunk. Hiszen a
fagyos közöny [égpáncélját repesztgeti a konvencionális angol lelkületen.
Ez pedig olyan munka, 'hogy melléfogásai ellenére is rokonszenvünket ér
demli ki vele. (Possonyi László)

KÉPZŰMÚVÉSZET. B e n c z u r e m l é k k i á II i t á s, Ünnepélues
ség, méltóságos hűvösség, tekintélyes méretű terjedelem fémjelzi
Benczur festményeit. Hatalmas vásznairól a történeti mult di
csőséges lapjai ragyognak ránk. A millenáris emlékév örömtüzei még nem
hamvadtak el a nemzet szivében és még jódarabig dicsfényt vetnek a
korabeli művészi megnyilatkozásokra. Benezur bőven élt a kedvező alka
lommal. Káprázatos kolorit ja, hibátlan rajztudása, pontos és természethű

ábrázolása, nagyvonalú komponáló készsége s nem utolsó sorban fárad
hatatlan munkabirása, valamint az a becsvágya, hogy maradandó alko
tásokkal szolgálja a nemzeti büszkeséget, egymást erősitve járultak hoz
zá, hogy belőle lett a kor hivatalos festője. Tetemes hivatalos megbízá
sai, megrendelései, alkalmi [estései után vajmi kevés ideje maradt, hogy
a maga kedvtelésére művészi álmai megvalósitásám gondoljon. Akadnak
ugyan gondűző alkotásai is: etikettszerűen gáláns erotikus képek, pufók
arcú gyermekek virágok közepett, idillikus családi csoportképek, sőt táj
képek is, mindezeken azonban nyomot hagyott a külsőségek pazar áb
rázolásához szokott festési modor s az immár megeröltetés nélküli kivi
telezés kényelme. Benczur engedte, hogy dédelgessék és észrel'étlenül be
balzsamozta magát valamilyen elkerülhetetlen akadémikus pózba, annak
a veszélyével, hogy a megfestéskor frissnek ható szépség idővel megápo
rodik, elveszti hamvasságát és tartósan nem tudja lekötni az érdeklő

dés t. Kissé bizony kiábrándító rutinnal fest. Azt kell vélnünk, nem szen
vedett eleget, könnyen, fáradtság nélkül hullott ölébe a világhir. Nem
volt követelő, szigorú, elégedetletl; önmagával szemben. A hangos, múló
dicsőséget választotta az önkinzásokkal meg-megújuló kétségekkel övezett
keskeny, meretiek és csuszamlós kapaszkodó helyett.

De rangja elvitathatatlan festőink legjobbjai között. Látványos
történeti kompoziciói ma is bámulatot keltenek. űnnepi művészet ez.

Csak az a kérdés: vajon igazán nemzetnevelő, épitő hatású, minden
kOT időszerű, elavulhatatlan örök művészet-e? Sem kegyeletet, sem
érthető érzékenységet nem szándékozunk sérteni, amikor minden tiszte
letünk mellett megállapítjuk, hogy jobban szeretjük, szerényebb külső

mezben is, a mélyebb, bensőséges művészetet, ahol nem a divat irányít,
hanem egyesegyedül a lélek, a parancsoló benső szükség.
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E m l é k ez é s F á y D e z s Ő T e. Hetvenéves volna, ha élne. Gyenge
szíve és sebezhető érzékenysége ölte meg. Pedig, hogy szeretett volna
még élni! Tele volt munkatervvel, alkotási lázzal, az érett, nagy művész

kidalolatlan álmaival ! Hamar elfeledték. Pedig ha élne, bizonyára a
Kossuth-díjas, kiváló művészek között foglalna helyet, mert nem lehetne
nélkülözni nagy tudását, biztos itéletét, tévedhetetlen stílusérzékét. Leg
kiválóbb könyvillusztrátoraink közé számított. Már fiatalon országos hírre
tett szert Arany Nagyidai cigányainak kongeniális illusztrálásával. Kitű

nően értett ahhoz, hol és mikor kell kiegészítenie rajzzal a szövege t, mit
kell hangsúlyoznia, kiemelnie, részleteznie, mit nem szükséges a fölösle
ges ismétlés, a kettős ábrázolás elkerülése végett kifejeznie, s mikor kell
viszont rajzilag is alátámasztania, a nyomaték kedvéért, kontrapunktikus
kísérettel ellátnia »alamelu jelentős írói, vagy költői mozzanatot.

Seregnyi magyar és külföldi szerző művét ékesítette szemgyönyör
ködtető, célbatalálóan jellemző, világosan érthető, szórakoztató, az értel
met megvilágító s a szöveget mindig dallamosan kísérő illusztrációival.
A külföld is felfigyelt munkásságára. Angolok, olaszok, németek méltat
ták. Ha kimagasló tehetségét nem bujtatta volna mértéktelen szerénysége
mögé, méltánylását anyagi jólét is koronázta volna. Szegény maradt ha
láláig. Sőt még a kialkudott bérét, megigért jutalmát se kapta meg min
dig. Kijátszották és kihasználták, élhetetlensége miatt még ki is nevették,
de nem segítettek rajta. Gyöngéden szeretett családjában és elmélyedő

művészetében talált vígasztalást.
Már mint gyermek, elárulta rajzkészségét. Margittay Tihamér, korá

nak egyik legnépszerűbb genre-kép festője, részesítette először szakszerű

oktatásban. Majd [elsenliiloe, Münchenben járt Hollósy Simon iskolá.1á
ban. Párisban négy hónapot töltött. De a legmélyebb hatást Olaszország
tette romantikus képzeletére. Gulácsy Lajossal együtt bebarangolta az
olasz városokat és kü[önösen Verona, Padua, Sziena kitörülhetetlen em
lékekkel gazdagitotta. Bibliai és történeti tárgyú képeket festett. Megih
lették tÖ7ténetí multtól terhes olasz városok zegzugos utcái, kiszögelő te
recskéi, ódon épületeí, váratlanul felbukkanó szökőkútjai és meglepő szo
borremekei. Terveket szőtt nagy 7compoziciókról, állami megbízásokról,
nagy festőhöz méltó komoly feladatokról.

Külföldi útjairól hazatérve fiatalon megnősült. Nem értett az önrek
lámhoz. Valósággal ki kellett emelni az ismeretlenségből. Nem véletlen,
hogy mint könyvillusztrátor tünt fel s ki is kötött ennél a művészetág

nál, amelyet maga,~ fokra emelt és művészi tökélyre [eilesztett. Bár a fes
téssel később sem hagyott fel, igazi felkarolás és bátorító megrendelés
híján csüggedésre ha.1wmosan azt mégis csak elhanyagolta az illusztráció
mellett. Finom portréi., élményerejű'visszaemlékezésekbőltáplálkozó kom
poziciói Gulácsyval némileg rokon, mégis önálló, egyéni stílusú művész

Icarakter kibontakozását sejttették.
A l)ílágsiker iqu se maradt el. Dante Divina Comedia-jához kompo

nált fametszetei a hatalmas irodalmi műhöz méltó remeklések. Rengete
get tanult, olvasott, kisérletezett, amíg érzése szerint megérett arra, hogy
Dante munkatársává szegődjék. A legilletékesebb, Babits Mihály rajon
gott e [ametszetekért, Azt írja Fáynak egyik levelében: "A metszetektől

mindenki, aki nálam látta őket, el van ragadtatva; de legjobban én ma
gam." És amikor a sikeren felbuzdulva Fáy, a Pokol után a Purgatórium
és a Paradicsom inusztrációin dolgozott, Babits 1928. június 18-iki leve
lében így biztatia barát.1át: "Dante helyenként tuunion. nehezen érthető,

kivált a Purgatórium és Paradicsom; pedig úgy gondolom helyesnek,
hogy ezek a részek az illusztrációk közt éppoly gazdagon legyenek képvi-
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selve, mint a Pokol. (Az olvasó szempontjából is, mentül absztraktabb ré
szek vannak a szövegben, annál jobban esik az üdítő illusztráció. Látni
fogod, hogya legabsztraktabb helyeken is bőven van képnek való anyag.)"

Fáy összesen 39 fametszetet készített a három részes műhöz. Három
énekenként adott összefoglaló képet, híven jellemezve az eseményeket és
leleményesen ott nyujtva meg a lélegzetet, ahol egy-egy fárasztó, vagy
homályos résznél jólesően felocsúdhatott az olvasó. Szöveg és rajz egy
ségbe olvad, észrevétlenül kiegészíti egymást, kellemesen fűszerezve az
olvasás élményét. Már dallamosan visszatérő formájával, aháromszögbe
komponált illusztrációval is hangsúlyozta a tercinák ritmusát. Babits a
képek hatására ujból átdolgozta felülmúlhatatlan fordítását, és tervbe
vették együtt a magyar kiadás ujbóli megjelentetését, Fáy íZluszt1·ációival.
Sajnos, a terv nem valósult meg.

A hatalmas erkölcsi siker meüett elmaradt az anyagi. Mihelyt pénz
ről volt szó, a tehetetlen Fáy mindíg póruljárt. Még egyéb kellemetlen
ségek is megkeserítették a művész dicsőségét. Az akkori kormány bizta~

tás ára az eredeti rajzokat íZlő jutalom kecsegtetésével fel kellett ajánla
nia az olaszoknak. Az elismerő köszönő nyilatkozat megérkezett ugyan;
de a kilátásba helyezett lirák elmaradtak.

Ha már Babits és Fáy életében nem jelenhetett meg az átdolgozott
és ugyanakkor művészien íZlusztrált magyar Dante, az utókor nemcsak
kegyeletes adóját róná le a gondos kiáHitású remekmű korszerű kiadá
sával, hanem irodalmi-képzőművészeti igényünket is kielégítené.

(Haits Géza)
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