rázolta a középkorí szebrász a Zsinagóga arcát elfátyolozottan.
Az Újszöve~égben nagyobb a legkisebb is az Oszövetség Legnagyobbjanál, (Mt. 11,11.) mert személyesen rnu1laItkozott be nekünk az Isten és a bennWnk lakó Szenelélek által már irtt a
földön is állandó személyes kapcsola-

tot akar velünk tartaní. Személyesen
nY'Ujrtja, amire itt az úton legnagyobb
szükségünk van: a világosságot és az
erőt. Tőlünk csak annyirt vár, hogy elfogadjUJk segÍJtŐ kezét: igen-t mondjunk arra, amirt O velünk tenni akar,
Rajz Mihály

NAPLÓ
BRUGGEI EMLÉKEK. Almaim gyakori témája ez a bájos filIamaInd városka.
Iáttam, másodszor 1957 máj us áJban, amikoris európai utam
egyik fontos állomásává avattam.
52.000 lakosa VaJIl; a nyugatflamand províncía fővárosa, püspöki székhelylyel, Fontos idegenforgalmi állomás. A festői kömyezetű Joanálíssal, ódon háZJaivall, kerti sétányaívaí, művészd herangjátékával és szarnos történeírní létesítményével hívja magára a figyelmet. A 13-15. században épült Belfríed toronyban nyert elhelyezést az a 47 hia~aJIl,g, amelynek szépséges játéika olyan
rnély hartást gyakorol a hallgatóra. A múzeumok bemutatják a flamand fesltőlk
és kézművesek legkiválóbb alkotásaíaak egész sorát, Itt van Belgium legŐliibb
városháza, amely 1376-ban épült. A Sz. Salvator székesegyiház üvegfeseményeivel és gobelinjeivel, múzeuma pedíg a régi flamand mesterek munkáíval
tűnik fel. A nevezetességek sorába tartozilk a gótstílű Szenrt Jakléilb templom, Ili
.reneszánsz stílű Szent Anna templom és a Jeruzsálem templom.
A hagyomány és hiteles feljegyzések tanúsága szerint a bruggeí Szent Vér
Bazdldkában őrzik Krisz,tus Urunk Szerrt Vérét. A belga püspöki kar jeleruléltében -mínden esztendőben hatalmas ünmepséget rendeznek, 0001 a zarándokok
tízezrei hódolnak a Legszentebb Vér emlékének. A város illyenkor ÜJ!1JIlepi
díszbe öltözik; este a fényárban úszó utcákon szentségí körmenetben v,is:zJik
körül a szent Ereklyét, s a hivek mély állÍ<taltta!l imádkoznak az ernberaség
igaz békéjéért.
Mbt tudunk a Szent Vér tönténetéröl ? Az ereklyét 'I'hderry flandriad gróf
kapta ajándékba és azt az akkori Szerit Basrle kápolmában helyezték el, amely
a grOOi kastélyhoz tartozott, Később harmadrend alakult a tdszteletére. Az akkori' idők krómíkása, Ipérius ezt írja róla: "Amdkor 'I'heodorjk, Füandria grólfja
vasszatért a Szenrtföldrről, felesége, Szilbi'lla Jeruzsálemiben maradt, hogy mindhalálig ott szolgállon Istennek. E nő FUiLk(JlIl volrt jeruzsálemi kril'ály leánya és
Baudouin akkori jeruzsálemi kilrály nővére volt. Miután férjéval Jeruzsálembe
érkezett, idejét a betegek ápolásával töltötte a kórházban, sajátkezűleg mosta
és kötőzte a legcsúnyább sebeiket. 'I'estvérének és barátainak unszolására nagynehezen megszerezte férje beleegyezését ahhoz, ihogy élete végéig ebben a mumkáiban maradjon, A jeruzsárremi király, hogy Théodorik jóságát megfháJlálja,
valamint e nemes gesztusért némi kárpótlást adjon, sok ajándékkal halmozta
el a gróíot, többek között neki ajándékozta a püspökök és hercegek beleegyezésével Jézus Krtisztus Vérének nagy részét, amit Théodorík a Szerit Bertin-d
apát, Leó kezeire bízott és 1148..iban Bruggeba szállíttatott. Ez annajk a vérnek
egy része, amit Arima1'Jhiai József gyűjtött össze, amikor K:riswus testét megmosta és a sebeket boritó vért eltávolította. Leó ezt a vért egy erekilyetartóban
állandóan nyalkáJban hordta és később a f'laJIldriai gróf bruggei kápolnájában
helyezte el,"
Az erekilye kultusza visszanyúllfk a messzí idők távlatába. A palesztimai
egyház hagyományai és a VII. és XI. századbeli írásos emlékek szerínt a szent
VéI"t az apostolok 1Janártványai örizrték meg más ereklyékkel együtt. Ezt a hagyományt csodálatos gyógyulások is megerősíteeték, Rendkívüli jelenségek is
kísértélc a szent Yér erelkJlyét. Jean d'Ypres szerínt a Vér az első esztendőIkIben
(1148 után) alvadt állapotban volt látható a hét minden mapján, csupán pénElőször 1924~ben
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teken vállt folyékOI11I1yá 3 óráig. Ezt szemtanúk is bizony]tjáJk. Dufay atya szerint ez a }elenség 1148-1309. áprilisáig tartott. 1388~ban újra folyékonnyá váét
az anconai püspök, Vdlmos jelenlétében, aki em kézírásával és pecsétjével
igazolja. (Drégely Vilmos)
A pApAK ÉS A KELETI RITUSOK. XXIII. János pápánk trónfoglalása100r történelmi jelentőségű nyilatkozatában utalt a !Világbékére és annak tUapjára, a lelki egységre. Most, amikor ta békéért .küzd laz 'egész .világ, osak Ö'l"Vendhetünk ,annak az őszinte testvéri gesztusnak, amellyel 'Kelet népeihez fordult.
Akadtak azonban, akik a pápai szózatot célzatosan .magyarázták, holott kt !pápa
csak nagy elődeinek nyomán fordult Kelet felé is. l1oggal'megtehette, anert pápasága előtt is, személyében, szeretettel viseltetett keleti testvéreink iránt,
akiknek egyházi és társa.iLalmi problémáit közvetlen tapasztalatból ismeri. Igy
tehát időszerű lesz, ha néhány történelmi adattal igazoljuk a !pápáknak Kelettel szemben tanmítottkövetkezetes eljárását. ~ pápák, ismerve a különböző
szertartások lélektani eredetét és szerepét, a kileti rit'Usú testvérektől tsak azt
kívánták, hogy az Egyház dogmáit teljes egészükben és /azonos tartalommal
fogadják el és vaHják. A lT'itust, ~melyen 'ak1oor még a keleti egyházjogi gyakorlat is értetődött, minden100r a maga tisztaságában kívánták fenntartani ~s
az apostoli eredetű gÖTÖg ritus iránt érzett ezeretetiiket kimutatni.
"
Az első századokban (ami1wr keleti pápák is uralkodtak) nem volt rit'Usversengés s az még Photius idejében is, ami100r már több 'Szertartás él, 'ÍSmeretlenvolt. I. Miklós pápához írott levelében \5 is 'Világosan kijelentette, hogy
az Egyházban különböző szertartások lehetnek, (Migne, Patrologia 102-köt. 603.
old.) Caerularius Mihály már a kovásztalan kenyér használata miatt elitélte a
latin egyházat. Ezzel szemben IX. Le6 pápa hozzá intézett levelében szeretettel
ír a gÖTÖgritus fenntartásáról. VIII. Kelemen ,páPll (MllgnUS Dominus 1596.
kezdetű bullájában) határozottan igérte, hogy ezeretettel gondoskodik a görög
ritus fenntartásáról. III. Ince, a középkor egyik legnagyobb és legerélyesebb
pápája ezt írta: "A .görögök szokásait és szertartásait, amennyiben azt 'aZ isteni
törvény engedi, fenntartjuk és megőrizzük" ! Tehát disciplinári.s ,téren ó is teljes !Szabadságot biztosított a ,görög egyháznlJ,k. :R6ma .,.észéről később is sok
kedvező pápai intézkedés történt a görög nt'Us javára. Az /alapvetó intézkedések sora azonban főképpen XIV. Benedek pápa nevéhez fűződik. "Etsi pastorolis ... (1747.) és :Allatae sunt (1775.) 'buUáiban ő is csak JO,Zt </cívátnta, hogy a
keletiek vessék el Arius, Macedonius, Nestorius és a többi eretnekek tévedéseit" ... sértetlenül megtartva rítusukat és .disciplinájukat". ETóteljesen
hangoztatja "hogy a keleti .,.itusok elnyomása .mindig la ·legtávolabb áUatt a
r6mai Szentszéktől. Ezt a szándékot csak az ellenségek ttLlajdonították a pápáknak azért, hogy a gÖTÖg nép lelkét a latinokt6l elfordítsák". (Nyles Symbolae
772. old.) ~ pápák következetes felfogásukat a .gyakorlatban is érvényesítették.
1669-ben és 1702-ben erélt1es figyelmeztetést intéztek a -keleti misszionáriusokhoz és annak kinyilatkoztatására kötelezték őket, hogy II római Egyház a görögritust nemcsak soha .nem helytelenítette, !Vagy 'Változtatta meg, hatnem
különösképpen ajánlotta. Gondoskodjanak tehát a misszionáriusok arről, hogy
a keletiek szorgalmasan tartsák meg ritusukat, ibójt;eiket, Üfnn.epeiket, szokásaikat, ceremóniáikat, kön.yörgéseiket és vallási gya1oorlataikat, .szóval mi:nd{Ut, amiről ősi rit'Usuk >szépsége megismerhető. (Arndt, De rrituum relatione,
Róma 1895.) A koptok közt működő misszionáriusok (1741-ben) kérték az ottani
ősi szokáson alakuló .gvermek-áldoztatások !eltörlését, amire R6ma szigorú pa.ramasot adott la szokás fenntartására. A chald pC/lt1'iarka Ikérésére, 177.-ben. továbbrG is megengedte híveinek két szín 'alatti áldozását. XIV. Benedek után
a febroniánizmus és la jozefinizmus Nyuga.ton sok .bajt okozott ~ Egyháznak és
igy Kelet 1lgyeivel egy ideig .nem foglalkozott oly intenzíven. IX. Piustól kezd-.
ve azonban minden pápa a legmelegebben fordult Kelet felé. XIII. Le6 pápát
oolólSággal lelkesítette az egység gondolata. Mindjárt uralkodása elején (1879)
ezeket mondta a ,komisztoriumon: "Mennyirekedvesek előttünk la ,keleti egyházak, mennyire csodáljuk régi dicsőségüket és mily ,boldogok volnánk, \ha első
nagyságukban és régi dicsőségükben ragyogn.ának" ! Amidőn 1880-ban a szlávok két nagy mpostolának, Sz. Cyrillnek és Methódnak centenáriumát 1llte az
Egyház, a nagy pápa: "Gronde munus"... keztietil bullájával klasszikus [en»
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ségű

SOTOkat írt a görög ritus szépségeiről és a két szetit tiszteletét az egész latin
Egyházban is kötelezővé tette. (Dr. Placid de Miester O. S. B.: XIII. Leó és a
görög Egyház). "Orientalium dignitas kezdetű bullájában ugyancsak igazságcrsan szabályozta a két ritus egymáshoz való viszonyát. A pápák a keleti papok
tekintélyét is mindenkar védték. X. Leó "Accepimus nuper" bullájában azok
bántalmazóit is ugyanazon büntetéssel sutjtja, mint a l.atin papokét, sőt a görög'
papok feleségeit és tiszta életű özvegyeit is jogokban részesíti.
,
Elismerjük, hogy a Szentszékmek: a keleti ritusok fenntartását illetően sokszor leszögezett álláspontja nem kizárólag érzelmi alapon nyugszik, mert benne
van abban az üdvözítő egységért remegő főpapi imájának rezdülete és isteni
akaratnyiLvanításának jól átgondolt történelmi és pszichikai tudata is. Az "Orientalium dignitas"-ban XIII. Leó ezt mondotta: "A keleti ritueok fenntartása
sokkal nagyobb jelentőségű dolog, mint ahogy azt hinnők", s azért elsŐSOTban
a -keletieket hívta fel, hogy disciplináris sértetlenségükre vigyázzanak. X. Pius
p.apa f6képpen az Evangélium lényegének kimélyítését tűzte ki fel.adatául, de
amint Mercier bíbOTos írta róla, "felébresztette az egyetemesség erejének mélyséaes vitalitását". XV. Benedek pápa a legmelegebb ezeretettet fordult Kelet
felé, utóda: XI. Pius pápa nyiltan kijelentette: "Mínd a keleti, mind a nyugati
keresztények részéről sok oka van a kölcsönös megnemértésnek, arra kell törekedni tehát, hogy az előítéletek leomoljanak, a téves felfogások s minden
történelmi hibák, melyek a kibékülést megnehezítik, eloszoljanak. A mi részünkről le ken tennünk Kelet felfogásával és intézményeivel szemben századokon át felhalmozódott hibáinkról. A keleti keresztények pedig igyekezzenek
'al.aposan meggyőz6dni arról, hogy az ő szentatyáiknak hite teljesen megegyezüc
a latin szentatyák hitével". Végül pedig kéri, hogy a vélemények kicserélése
mindkét részr6l a testvéri szeretet jegyében történjék. Ugyancsak ő, a niceai
Zsinat 1600 éves fordulója alkalmából, arra kérte a keleti történelemben és
liturgiában otthonos tudósokat, hogy előadások és a' sajtó útján viZágosítsák
fel a közvéleményt. 1924-ben rendelte el, hogy az egyetemeken és a l.atin szemináriumokban is forditsanakidót a keleti teológiai és vele összefüggő problémák tanulmányozására. 1928 szeptemberben a "Rerum Orientalium Studii"
kezdetű enciklikájában jelzí, hogyakeletiekre vonatkozó decretumait mintegy
isteni ösztönzésre, "Qvodam divinu instinctu" ,adta ki, s hogy a kölcsönös szeretet és megbecsülés ápolása érdekében legtöbbet fog használni a nyugattaknál a. keletiek ügyeinek bővebb ismerete, Kívánja, hogy "mindenki lássa az'
igaz, örök és törvényes Orthodoxiát". Ezért buzdítja a püspököket, hogy a keleti
studiumokat vele együtt minden eszközzel mozdítsák elő. (Acta Ap. Sedis 1928.)
A megismerést bizonyára elő fogja segíteni a moszkvai Patriarchátus 1958ban orosz, angol, német, francia., olasz, spanyol és arab nyelven megjelent kiadványa: "Az orosz orthodox egyház szeruezeie, helyzete és tevékenysége",
amely az egyházi kérdésekkel foglalkozóknak autentikus ifOTrásul szolgálhat.
XI'f. Pius plÍpo nagy szetetettet adta ki a Keleti KODEX egyes részeit.
Legutóbb 1957-ben a személyi (De personis) részt, amelyet a Vigilia is ismertetett. Elrendelő enciklikájában ő is a keleti ritusok tiszteletreméltó ósiségérehivatkozik, s azok intézményeit eredetiségükben fenntartani kivánja.
A felsorolt történelmi adatok szinte kényszerítenek arra, hogy ahol csak
lehet, a világbéke érdekében is, legalább tudományos és társadalmi úton igyekezzünk egymáshoz közelebb hozni a lelkeket, hogy azok azután Ist-en békéje'
'!ottán is mennél elevenebben vágyakozzanak. (Szántay-Széman István)

AZ OLVASO NAPLOJ A. S7JaIbó Magda nagyon magasra csigázta ígényeínelső regényévei. a Freskával. Megfelel-e ezeknek az igényeknek új regénye, Az 6z?
Úgy érzem, a Freskó több, jobb, erosebb volt, 'Ezzel természetesen egyálta'tán Illem azt akarom mondaní, hogy Az őz nem jó. Sőt, néha taJlálril éppen az a
baja, hogy túl jó,
A Freskó egy temetés egyetlen drámai pillanatéoan csupa sodró, sűrű,
magyáramú epilkla 'Volt. Hozzá képest Az őz valahogyan ösztövérnek hat. Látszólag rWbbtársadailmi anyagot ölel föl, a Freskó társaoolmi anyaga mégis töményebb, !keményebb volt.
ket
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Persze ezt ilyen nyersen kimO!I1dJaind nem egészen igazságos dolog. A leg,,gazdaságtana", nem kítervelten, hanern színte
az ösztöneíben: váltógazdaságot folytat, s egy-egy nagy, súlyos munka U!táJn
va'lami. ikönnyedebb fölada1JbalIl keres piihenést; nem doIgozi!k míndíg nagyzenekarra, szimfóniát kamarazenével vál'togait. Ez nem hiJba, nem engedmény, hanem természetes eröbeosztás; a fontos az, hogy a maga nemében a kamarazene
is épp olyan jó legyen, mínt a nagyzenekari sZlimfónila vol1. Hangnemet, műfajt
lelhet cserélni; csak saját magja iráJnJtJi igényét ne cserélgesse az ÍJró. Min1 ahogy
SzaJbó Magda sem cserélgeti. A hangnem más, a becsvágy ugyanaz.
Szabo Magda esetében az eszközök és rnódszerek is; s úgy gondolom, jolJb
volna, ha nem volnának azok. A Freskót is, Az őzet is lényegében azonos techni:kávaJl írta, Valószínűleg azért, mert ebben a technikábam talál1ta meg a maga
számára az idő problémájának megoldását.
Boldog regényíró, aki rnínden a!~ály nélkül elkezdi rtör:téne1Jé1 az elején s
befejezi a végén! Boldog regényíró, akJiben föl sem merül a gondolat, hogy
rnondandóját sűrttse, valaminő egységbe komponálja; alkíben soha nem vető
dik föl az idő kettősSiégénekproblémája:ihogy van az elbeszélés, mint folyamat, mint mult, s van úgy is, mim bennünk való jelen, mint tartarn. Lelhet,
hogy ezek a seületett ep~usok, la született regélók. A modem irok legtöbbje
azonban küzd az idő, illetve a doiLgolk egyoeszerkesztésének, egyiOOlátás,ámIIk:
problémájával. Az igaziak nem azért küzdenek vele, meet úgy hallották Szerb
Antaltól, vagy úgy olvasták ProUSi\Jba.n, hanem azért, mert vailóbain bennük
él a probléma: rnert valóban koruknak, a rádió, a fílrn, sőt a televízió, a [elenbe állandóan belekopírozott rnuílt, az egybernontíeozott különböző idők korának
gyerrn.eikei.
Egyélbkénrt is, nagyon valószínű, hogy a folyamatos, elejétől végéig törésteI1enü1 haladó, "szabályos" vagy "hagyományos" elbeszélés á!ltaláIban semmível
sem természetesebb és valószerűibib, mint az, amely az elbeszélt folyamatot az
elbeszélés folyamatának időegységébe komponálja; sót, Iéleíotanüag teIkm1Jve, az
ut61:bi a hiteleselJb, az ~i ÍJrÓ pedig míndig hitelességre, minél Illag}'()bb hitelességre törekszik, nemcsak az áJbrázoláslban, hanem az ábrázolás mÍikéll.1jében, atmoszférájában is. (Csak zárójelben jegyzem meg: ez a rnodernnek nevezett regénytechnika nem is olyan sosem-haillottan modem. Első k:í5érlebeiJt
és első nagy sikereit, je1lemzően, éppen annál a regényíeónál talá1juJk meg,
'lki - aligIhanem mindimáig - a legtöbbet mar'kol1 a valóságoól, s arrrit markolt, a legszuverénebböl teremtette át autonóm művészí vaJ1~á. Balzacról
beszéleik és Az emberi komédiácól.)
Hogyan oIldja meg Szabó Magda enneik a ,,két időnek" a problémájáJt?
Úgy, hogy - nyersen szólva - a végéln kezdi a regényt: a történetét elbeszélő
hősnek albiban a helyzetében, ahová majd az elbeszélés végpontján jut. E1:}be a
helyzetbe: egy fIl"iss sír fölötti visszaemlékezésbe van beleágyazva maga a történet, a hősnő élettörténete; a helyzetból adódó képzettáJrsítáJsok idémk föl az
élet, a történet egyes mozzanataít, NyilvánvaJló, hogy ebben a bonyolult kettösségben az írónak valóban szuverénülJ. kell eljárni, valóballl öntörvényü külön világot ke'11l teremtenie; nem szabad zavartatná magáJt - egy mélyebb, színtétikusabb művészd realitás érdekében - a helyzet de [acto realrtásától: mert ha engedi, ihogy ez utóbbi realitás túlsáJgosan belejátsszék amabba, akkor
- (paradoxulhangzsk ugyan, de ez a művészet benső paradoxíája) - éppen a
túlzott valóságosságrá törekvés árt majd a mű realitásának. Hogyan? Valahogy
ilyesformán :
Tertrnészetes, hogy mánden igazi regélny építmény, szerlkezet (nem pedig
naturalásta másolat), de a szerkezetí elemeknek észrevétlenül kell be[eépülniüik
a műbe; úgy tartják az építményt, hogy nem szabad látnom, mi taa.'tja. Szabó
Magdáné'l azonban nem egyszer látom, hogy mi tartja az épületet. Látom, és
szerétnék közbeszólnd : ez pontosan, szabélyosan van megcsínálva, de nem egészen igaz. Túl sírna, túl olajozott, túl jól fut. Mint az elején mondtam: túlontúl
jó. Ime néhány példa:
A hősnő ül a frdss sír mellett; zivatar jön, égzengés. "Úigy dörög, mínt az
ágyú", s ez a kapcsolás hozza elő a hálború emlékeit, nem is egyszer. Vagy:
a vihar elvonultán "a kalácsomat e1mosta a víz, nem is látszik, hogy volt valami a helyén, Kalácsot fonni Kárász Béla tanított" . .. Egy öregember eszik a
töl)b ÍrónakV'all bizonyos belső
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.közelben egy padon, aztán elmdul ikifelé a temetőből; "szegény kis öreg, valami
Iehet ra cipője talpával, folyton me~bot1ik benne. Azt hiszem, aikkor voltarn a
legootdog,abib, rndkor elhívtál magaddal cipőt venni." Vagy: a köze'lJben. kertész
do1goti'k. "A kertész már nem guggol, térdepel. Guggolni... ezt rnondtad akkor éjjel."
.
Nem mondom, vannak: fu1yen ass.zooiációk is: mikor szó idéz föl szót; általában azonban a dolog egyáltalán nem ilyen egyszerű - vagy ílyen gépies. A
módszer máscddlcharmadlk alkalmazásánál már' "kilóg ra rúgó". Mdint egy nagy
víllamos kapcsolótábla: az író, üzemének kivánalmai szerínt, megnyom egy
gombot, s egy másik táblán kdgyullad egy lámpa, a kellő helyen meglendül egy
kerék, megsuhan egy szí], megíndul egy gépezet, szál'lítja a megfelelő anyaget.
A kapcsolások nem önkéntesek, mínt a valóságban, hanem csináltak; nem maguktól vannak, harnem az írótól.
Persze míndig az ílfót6l vannak; csakhogy ezt nekem, az olvasónak nem
szalbad észrevennem. Ha észreveszem, aikkor már zavarrakkor mált" ellentmondok és szembesítem az írót és teremtett VaJIÓ5áJgát az igaZJi voo.ósággal.
Aki azzal a modern regénytechnikával dolgoztk, amivel. Szabó Magda, annak természetesen össze kell kopírozrría az időket; s ebben a műveletsen mínden a hogyanon múlik. Azon, hogy a ,/keret", meg ami benne van, VlailÓbain
egy;ségJbe fONjon; hogy az egyik ne zavarja a másikJat.Egy képtelen képpel:
mindent beleteszek egy zsáloba, aztán elkötöm a zsák száját; de bent a zsákbain élnae kell az életnek, folynia 'kel[ a folyamatnak, sodoonía az epdkának,
Am hiszem, Szabó Magda túlon,tú~ szétdaraoolja az epíkát, annyi·ra, hogy az
elemek a kelleténél jobban aLves1Jtlikkoháziós képességüket. Túl apró erekre,
túl sdk apró érre bontja a folyamatot, azzal, hogy minduntalan gátalkat és
vízváíasztokat állÍJ1; útjáoa: jelenét túl sokszor avatkoetatjabele a rnultba. Innét, a kerethelyzet, az elbeszélő jelen túlságosan gyakori szuggerálásáoól adódik aztán az eloeszélés ideges, nyugtalan szekadozottságe.; túl gyaklt"arn kell váltanom ahhoz, hogy az epikum sodra eleagadhasson. Helyette aztán a stíloo
sodra visz; de erről később.
.
Az izgató, cikázó előadás másik következménye, az alaikolk nem "jÖlIlnek
ki" elég plaszt~usarn. Nemcsak az alakok, a vdszonylatok sem. Míndent a hősnő
lelke fényképez, és leneséje túl sokszor mozdul el; az embernek végül valami
olyas.fé'le benyomása támad,mdalt amiJkOlI" több fölvételt ikopírOZlIlalk: össze, s a
vonások nem födik eléggé egymást, az arcok kal'lakitere bizonytalan lesz.. Egyetlen erős vonás helyett túl sok vonást húz.
Persze nem mirndig. Van a regénynek egy felejthetetlen részlete: amikor
a vendéglős megöli a feleségét. Itt miJnden keményen, egy-dara/blból van kifaragva - pedig ugyanazzal a rnódszerrel ! Csakhogy itt la lkéIP nem V'ibJ:'án; itt
míndennek megvan a szerenesés. mozdíthatatílan aránya. Sehol úgy el nem kapja a regény folyamán az olvasót az epikum sodra, rnírrt wt, pedig végülis az
egész nem más, rnínt egy erős sZUgJges~tivitással, SÚIl"Ű légköre teljességében
megidézett emlékEz az a pont, ahol Szabó Magda szűk szemmel, a legobjektíva'bban, a legJtávoloahbról nézi a dolgokat, tehát itt kerül la legközelebb drámaiepikai Iényegükhöz.
Itt az érzelmek cselekszenek. A regényben az érzelmeknek végtére is cselekedniük ikeLl. S ezt a cselekvést egyebütt nem rníndig érezzük, vagy nem
érezzük elég Intenzdtésúnak a cselekvést. Az érzeírneknek megvan a ma:guk feszültsége; az érzelmekből fakadó cselekedetek már bágyad1labbak. Tőbb a líra,
mínt az epíkum, Eszter gyúlöli Angélát, gyülöletből elveszi tőle a férjét, mint
ahogy ugyancsak gyűlöletból ellopta valaha az őzét; ez la gyűlölet - legaláobis
én igy érzem - mégis inkább csak van, ahelyett, hogy égetne, láI1J~ borítaná
maga körül a világot, vagy kíszfkkasztaná, sívataggá tenné, kiMÚJgoZJl1á. Maurilac
jut eszemJbe: míesoda fojtogató füst-korom, míesoda vútriol ott a g'yÚ[ölet, mi-,
csoda számum és végzet. Encsy Eszteriben én nem tudok semmi Végzeteset
érezni. Lehet, hogy tévedek: 'lehet, ho.gy rosszul fogom föl, I"OSSmli látom, s
olyasmit kérek számon rajta, amit Szabó Ma~ának nem is volt szándéka belé
lehelni. 'I'alán valóbarn nem akart mást, mínt ilyen f:i,gurát teremtení: egy kacsit felemásat, vtibráI6t, nem-elég-súlyosat, nem-elég-mélyenszántót, magával
szemben sosem-elég-aronyörtelent, olyat, aki éppen csak ég, de nem izz~ s nem
hamvad el,olyait, aki szúr, gonoszkodik, csip, de nem dérnona a pusztításnak,
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nem medúza, nem is szíbílla, éppen csak egy multja és jelene közt bizonytalaruil-biztosan, rníndíg egy kdesit kérdésesen lebegő Encsy Eszter, Kitűnő, n:tinos színésznő, lilki míndent tud, csak a szerepébe belehalni nem; száz aJl"CU van,
csak éppen egyetlen igazi, IIliaigy, tragilkus arca nincs; eszményi, mgyo.g~<m tehetséges, tökéletes hajlékonyeágú Mödchen tür alles-e a színháznak, CSaJk éppen nem a tragikája, magát-elégető Jászai Matija. S találn éppen ebből folynának kapcsolatamak furcsa Iazaságaí: az, hogy kötődéseiben sem kötődliik
elég egzísztencdáldsan. Az ő őzeit iIIlÍIIld.ig el fogia ütm a vonat; de ő egyetlen
őzének pusztulásába sem fog belepusatulní. S mindíg lesz egy vonat vagy egy
teherautó, amely az ő őzeit helyette elpusztítja; ő éppen csak elindítja, akarvaakaratlamzí, másoktól-rabolt - s talán nem is rabolt, csak e1csent, elédesgetett - őzeit a tehervonat vagy teherautó felé.
Mondom, lehet, hogy igy kell né7lni Encsy Esztert; lehet, hogy nem is szánta őt nagyobb fajsúlyúnak az író. Hanem éppen csak olyannak, mínt amítyen;
olyannak, aki szívesen tetszeleg magában, a könnyűségéoen, arőpkeségében, a
píruettjeíben, a csapkodó kJislányos varkocsaíoan, ralkoncátilatJkodáSlatbain s egyegy ItélrddJg-4;ejszíIll!mb karácsony édeskés szerepében.
Sha így van, 8Ikk0lr joggal terjesztene maga körül ilyen nyugtalan, csuparebbenés légkört ez a nő, ez a jellem; akkor míndaz a szakadozottság; míndaz
a vibrálás, amiről föntebb írtam, voltaképpen nem más, mínt Encsy Eszter terrnészetes légköre. De ha elfogadom ís. ezt, még mínddg fönná}l a kérdés: vajon
jó-e ez egy egész regény légkörének; s vajon akkor nem lkeH-e, vagy legalábbis
nem ajáJnJ1aJtos-e az írónak egy myen fiigua.-M bízalmatlanabbul, irónikusrai1:fuan,
'kegyetlenebbill. és iID.úzliótlanalJ:)bul szemlélní, Azzal az engesztelhetetlen keménységgel, ahogyan a Freskó aliaIkjlait nézte és ábrázolta Szabó Magda, s
~or azzal a fojtott, izzó, szalbadjára soha nem engedett lírával is úgy, aJhogyan Az ~ például Gdmét és tragikus családját nézi, és áJbrázollja.
Azt mondtam az imént: az epikum Ml szakadozott; de ragad helyette a
dus sodra. Enne'k a stíJUSIIlaik nemessége van, mondataínak ritlka-szép zenéje,
muzikális lejtése; tud szívárványland és sötétre elboru1ni; magában hordja II
saját zen.ekíséretét. De hadd mondjak ellent valamíben itt is. Él"ZIésem szerint
kevés benne a "vágás"; a dallam nagyon S1JéP, de mitndig az; néha szeretné az
emJber, ha nyersebb vom, iItJt-ott nyesettebb, érdesebb ; többet adna az ábrázolt
valóság iJhl1etésére, mint arra, amely szírrte önInagJából folyik. K,is laiposokat
szere1:Inénk benne, látszólagos ~ilhagyás()kat; áramszüneteket, melyek: után c~
annál szebb fényt ad az újra bekapcsolt elektromosság. Egyszóval1: taMm nem
ártana, ha epiku5a.bb lenne.
Említettem ennek az írásnalk az e'lején az alkotó V'ált6gazdaságát; úgy vélem, Szabö Magda "ga:zrlaságáliJan" a Freskó nagyzenekara utáln Az őz a karnaradarab. Lehet, hogy itt is olyasmiről 'WlIl1 szó, amit Szabó Magda verseivel kapcsolatban pendítettern meg annakídedén: hogy a kOlrál1:fui ikemény szígor utárnami náJla prózában a Freskó volna - egy kicslit "elengedte magát", lazított az
ízmaín, s a sok keserű után megkívánta az édesebbet. Az erős szénrajzok, a
nyersfaragású szobrok után kerámiára kapott kedvet s a reb'benő, kJis, röplke
dolgok bizalmas közelére. Néha mlnbha egyenesen valami már-már pucld játékossággal kaeérkodnék - de i,tt talán még túl tudatosan: túl örvendő örömével a könnyedségnek.
I
Nelkem a Freskó jobban tetszett, mint Az őz. De ha míndedddg jobbára ellentmondásaimat és kifogásaímat soroltam is föl, hadd rnondíam meg végül:
egylélegzetre olvastam végig, és valamennyí aggályom és kifogásom fÖllntartásával a Freskó óta a legjelentőse1:fu magyar regények egyikének 1m"tMn. Éppen ezért mondtam el róla elsősorban a kifogásaimaJt és aggMyaimat.
S éppen ezért várern még fOkozottabb érdeklődéssel Szaoó Magda következő művét, Az m-ó nemcsak az anyagával birkózdk, hanem önmagával is; nemcsak a felé hömpölygő valóságot kell legyőznie, hanem magamagát is. Ami számomra talán a legiz,ga.1masaIbb kérdés Az őz után: hogyan fogja Iegyőznt írói
kiÍsértéseit Szabó Magda, hogyan fogja Iebírní azt a nem is veszélytelen csábitást, amit a belső monológ és belső tükrözés jelent számára; s ráüép-e a direkt
ábrázoZásnak arra a nem éppen könnyü és művészdleg sokszorosan felelős útjárn, ameiynelk oly szép kilátásai nyíltak - éppeL} a Fl'eskó belső monológja'ÍJbaIIl. (*)
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SZINHAZI ÖRJARAT: G a l i l e i é l e t e. A túlkorán elment Bertolt Brecht
szinháza a Berliner Ensemble" végre Budapestre is eljutott és igy több budapesti BT~cht' bemutató után lemérhettiik: a különbséget a mi Brecht értelmezésünk és az eredeti brechti szinjátszóstílus között. Nos, ez ,a verseny meglehető
sen magától értetődően az eredeti értelmezés javára dőlt el. Brecht művének
pesti bemutatóit fatális tévedések sorozata kisérte. A Vígszínház több évtizeddel ezelőtti Koldusopera bemutatóján kilopták a műből a vitriolos gúny szociális lázító erejét és Gaál Franciska édeskés mosolya kedvéért valami mesejátékfélét fabrikáltak belőle. A közönség megérezte a pótany.ag, a saccharin
íz csak cukorbetegeknek és fogyókúrásoknak legyűrhető édeskésségét és viszszautasította a művet. A fölszabadulás után a ligetben történt egy kis igyekvő
jölújítás, de a színházjáráshoz akkor visszaJSzokó, ostromutáni közönség akkor
~em tudott ráharapni a fogy.atékos eszközökkel tálalt Koldúsopera ízére. A mú
legsikeresebb előadása ezideig a Színművészeti főiskola növendékeinek bemutatója volt. A "Jó embert keresünk" Katona József színházbeli előadása is jórészt a külsőségekben merült ki, itt pompás díszletek és jelmezek között cammogó, elnyujtott előadást nyertünk. Mégis ez volt a Madách SZÍnház "Kurázsi
mama" előadásán kívül a legelfogadhatóbb brechti bemutató, mert a "Puntilla"
és a "Rettegés birodalma" rendezési, értelmezési hibák miatt is, de meg a
darabok megkésett előadása miatt is meglehetős közönybe fúlt.
Galilei életével viszont magyar szerző tolmácsolásában is foglalkozott közönségünk, a Galilei probléma még mindig tömegeket tud megmozgatni és szerény megítélésünk szerint Bertolt Brecht éppen ebben írta meg élete főművét,
a valóban halhatatlanságra igényt tartó monumentális remekművet, amely jóformán belé sem fér egy színházi előadás keretébe és évszázadokig alkalmas
lesz arra, hogy a becsvágyó rendezők rajta erejüket kipróbálják. Ez a mű lényegében annyira a dialektika törvényei szerint épült fel, de megállapításaiban
is annyi eUentétes, egymást kiegészítő és egyensúlyozó történelmi és humánumbeli tételt hordoz, hogy értelmezése számtalan lehetőséget nyujt a színpadi megjelenítésre. Bertolt Brecht még élt, amikor Erich Engel megrendezte Galileiét
és így 'ezt az előadást hiteles értelmezésűnek fogadhatjuk el. S annál nagyobb
az örömünk, hogy "ebbén" az értelmezésben Brechtet valóban korszakalkot6
színpadi tüneménynek fogadhatjuk el, aki a Galilei problémát, amely túzcs6va
volt az egyház védői és támadói között hosszú századok óta, mindnyájunk által elfogadható vitasZÍnvonaIon fejtette ki.
S mi több, éppen izlésének, eur6paiságának és pártos pártatlanságának
szinvonalát kell elsősorban dicsérnünk. Bertholt Brechttől leckét vehetnének
mindazok, akik az egyház multbeli él; jelenbeli ténykedéseivel vitába szállnak,
vagy azt jóra való szándékkal biráIni akarják>.
Brecht Galilei korának avatott ismerőjeként, fölvílágosodott és nem elvakult szemlélettel írja drámájához írt előszavában: "Die moderne Wissenschaft
ist eíne legitime Tochter der Kirche, sie hat sich emanzipiert und gegen ihre
Mutter gewandt." Igen, az egyház fölnevelte csecsemőkoráb61, az antik világ
genetikus öröklési jegyeivel és potenciális-virtuális lehetőségeivel született
l.eányát. Csak ő nevelhette föl, mert a népvándorlás kora utáni szellemi sülylyedésben csak ,a szerzetes házak önfegyelme és anyagi kollektivitása tehette
lehetővé bárminő kezdetleges formában is az írás-olvasás és a tudományos
kutatás primér föltételeit. Ez a tudományos élet azonban az akkori egész világ
értelmi táborában - mely persze nagyrészt papokból és szerzetesekből állott természetszerűleg a ptolemajoszi, földközpontisági eszmén alapult. Ennek a
kornak korszakalkotónak mondható fölfedezéseit javarészt papok vagy az ő
szolgálatukban álló [amulusok; félpapok-félszerzetesek működésének köszönhetjük. Az arab világ görögöktöl befolyásolt tudományossága is a kereszténységbe olvadt a nagy Aquinoi bölcs rendszerezése folytán. A tu,domá,ny fölnőtt,
egészen odáig, hogy messzelátókkal lehetett kémlelni a csillagokat, a nap és
bolygók mozgását, a szabad esés, a nehézkedés törvényei döbbentették meg a
még egyházi sarukban topogó tudósokat és akkora tudomány már kezdett önálló, felnőtt, kezét, lábát, minden kifejlett érzékszervét szabadon használni
tudó hajadonná fejlődni, amely hajadonbana továbbfolytatódási, újabb csodák
sziiletésére hajlamos tavaszi bizsergés és láz hat,almasodott el. Az egyháziak is
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beléestek a zord szülők ama tévedésébe, amely nem hajlandó tudomásul venni,
hogy az eddig dédelgetett, önfeláldozással, virrasztással, ezernyi áldozattal fölnevelt lányt mostmár a maga útjára kell engedni. Rciadásul Galilei fölfedezése
egybeesett a protestantizmus rengeteg értéket leromboló s véres háborúkat
előidéző kataklizmáival, s az új, kellőleg még nem igazolt napközpontiságú világrendszer hirdetése újabb gyujtóanyagnak bizonyult. Hogy megdöbben egy
apa, ha megtudja, hogy leánya nem csak szerelmes, hanem már gyermeket is
fogant a választott ifjútól. Botor azonban, ha még ekkor is ellenzi a házasságot. Az egyház nem volt ilyen botor. Csak: arra kötelezte Galileit, hogy egyelőre ne hirdesse az új tant, amig az igazolt tá nem válik, főként pedig mellőzze,
hogy természettudományos felfedezését .a szentkönyvek idézeteivel kivánja igazolni. Galilei me.gígérte ezt, de igéretét megszegte, mint a leány, aki titokban
ismét találkozik kedvesével. A matematikai tudományokban némi jártassággal
rendelkező Barberini, a pápa kijelentette, hogy Galilei működésén az egész tudományos világ szeme rajta függ és nem engedi, hogy ennek a tudósnak a
haja szála is meggörbülhessen. "Ez" ebbena korban igen fölvilágosult kijelentés volt. S a kor fölfogásához tartozott, hogy a kinzóeszközöket mégis megmutatták a vértanúscigra egyáltalán nem vágyódó tudósnak. Persze-persze, keserű
szcijízzel nyugtázhatjuk: mi lett volna GaWeiből az inkvizició kezében, ha véleUenül a pápa nem matematikus, ha a Vatikán tudósgárdája ki nem nyilvánitja, hogy Galilei fölfedezéseiben, ha még nem is igazolhatóan, de lappang
némi vaZósz.erűség s ha meg nem egyeznek abban a semlegesítő megoldásban,
hogy GaWei egyelőre vonja vissza tételeit és pápai aranyaktól támog.atva, a
számára kirendelt firenzei villában dolgozzék tovább tudományos tételei kifejtésén. Galilei ezt a kényszermegoldást elfogadta és az abból származó kutatmsi
lehetőségeket életműve befejezésére használhatta föl.
Rendkívül szerteágazó problémakörű a Galilei kérdés, de Brecht írói nagyságát és drámaköltői zsenijét csak akkor mérhetiiik: föl iqazán, ha ezt a probtémakört átértettük. Brecht az atomkorszak fölcsillanásakor, 1938-39-ben kezdett GaWei életével foglalkozni, amikor köztudomássá vált, hogy anémet tudósoknak sikerűlt mesterségesen előidézni az uránatom hasadását. Emigrációban
volt és látta, hogy Galilei fölfedezésénél is sokkalta jelentősebb találmány éppen a legsátánibb erők birtokába jutott. Az atomnak az emberiség jóvoltát,
soha nem élvezett aranykorát kellene előidéznie, de ha politikai erők játékszeTévé válik, ha bűnös politikai vágyak tromf jává süllyed, az emberiség megsemmisűlésére vezethet. Űt ebből a nézőpontból fogta meg Galilei szorongatottsága
és megalkuvása, hiszen az atomtudósok Hitler sátáni céljainak hálójában vergódtek és nem lehetett publikálni az elért eredményeket, hogy azok az emberiség közkincsévé válhassanak.
Az emigráns Brecht megrendítő szavakkal írja le a hiroshimai atomrobbancis visszahatását a lelkiismeretüket el nem veszített emberekre. Éppen akkor Amerika legnyugatibb partjain tartózkodott, mert Laughton-nal, a nagy
amerikai szinésszel vitték színre Beverly Hillsben Galilei életét. S itt átadjuk
a szót a szerzőnek: "A japáni háború volt az, amely .valóban vérá!dozatába
került az Egyesült Allamoknak. A csapatok a nyugati kikötőből indultak és
oda tértek vissza a sebesültek és az ázsiai betegségek áldozatai. Amikor Los
Angelesbe az első híradások (az atombomba ledobásáról) megérkeztek, tudvalevő
'Volt, ez a rettegett háporú végét, a fiak és a testvérek hazaérkeztét jelenti.
De a hatalmas város mégis csodálatraméltó gyászba merült. A színpadi szerző.
(Brecht magát jelzi így németes szófordulattal) autóbuszkalauzok és gyüfflÖlcsárusok szájából csak a rémület megnyilvánulásait hallotta. Megvolt a győze
lem, de ez egyenlő volt a szégyennel és a bukcissal. És akkor következett be a
gig.antikus energiaforrás politikusok és katonák általi titokbarejtése, ami a
szellemi embereket fölingerelte. A kutatás szabadsága, a fölfedezések kicserélése, olyan hatóságoktól tiltatott be, amelyeknek semmiféle hitelt adni nem lehetett. Nagy fizikusok szöktek meg menekűlésszerűen katonai parancsnokságaik alól; a leghíresebbek egyike olyan foglalkozásba kényszerült, hogya leg.kezdetlegesebb alaptételeket kellett magyaráznia s erre kellett munkaidejét forditania, mert nem akart ezeknek a hatalmaknak dolgozni. S gyalázattá vált, ha
'Valaki valamit fölfedezett."
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Brecht a tudomány eme meggyalázása eLleni humanista fölháborodásának a
szinpad szószékérőltudott visszhangot kelteni, műve azonban annyira összetett, világproblémákat szembeálLító és kiegyensúlyozó, de az igazságért fanatikusan kiálló mű, hogy egy színházi cikkecske keretében teljes egészében fölmérni azt nem volt módunkban. Hogy hogyan formálta meg darabját ebből a
gigantikus és napjaink sorsproblémáira is fényt vető anyagból s ezt az anyagot
hogyan játszották el színészei, az tehát külön beszámoló keretébe tartozik.
(Possonyi László)
KÉPZŰMŰVÉSZET. Pituk József festményei, akvarelljeí, Taj zai őszmte
örömet és felüdülést okoztak. Mimdenekelőtt vgyerrnekí báj, naiv egyszerűség,
ártatlan örvendezés jellemzi őket. Szerétettel fest, és ez a szerétet árad színeí,
vonalai, fényei muzsikájából. Az érdektelen szevertet ragadja el képzeletét. és)
bár tárgyías, nem kiagyalt, jeUegzetesen v,ailósá~ű az ábrázolása, mindig érzékelteti a kimondhatatlan eszményít is, ami ott bujkál érzéseink, gondolkozásunk alján.
Két nagyméretű vírágcsendélete, két hatalmas dálíacsokor, erős életérzéseről, meleg együttérzéséről vall. Tájképei hívogató kedvességűek. hangulatosak,
mesterkéltség, ktszámítottság nélkül.
Pitlik József sokoldalú művész. Kitűnő iUusztrátor, ért a kerámíához, üvegfestéshez és nagyvonalú szerkesztőtehetsége is vam, Éles megfigyelő. Erről dellernábrázoló rajzai tanúskodnak. A Ludas Matyi és Háry János sorozat nem
pusztán szövegmagyarázat, nem éri be a rajz Ikikerekiítő, kiegészítő kíséretével,
hanem ujrakölti a témát önállóan, ízes közvetlenséggel mesél. (Haits Géza)
Bolmányi Ferenc kiállítása. Bolmányi Ferencnek - az eredetileg Műcsar
nokoa tervezett, s végül is hónapok múiltán a helyszűke miatt felére csölkkentett
anyaggal a Fényes Adolf-teremben megrendezett - kiálditása egy egészen eredeti, különös, érdekes és értékes művészí egyéniséget reprezentál.
Ha művészetével kapcsolatosan a végi ek közül Gulácsy, Csontváry, JasClhik,
az újaobak közül pl. Szabó Vladjrnur nevét említjük, ezzel korántsem "hatásokat" akarunk "VadásZll1d", hanem egyszerűen azt akarjuk érzékeltetní, hogy
BoIlmányi is valami fantasztilous álomvélágba varázsolja a nézőt, de ez az álomvilág és kifejező - talán találóbban: varázsló - eszközei egészen egyéniek,
egyedüliek.
Ha mindenképpen ragaszkodnánk a beskatulyázás módszeréhez, most tanácstalanul topognatnánk a különféle .Jzmusok'' útvesztőjében: expresszionizmus? - a1bsztra:ktizmus?.. E helyett azonban célravezetőbb az egyszerre
semmit- és míndentmondó "bohnányizmus" megjelölésénél kikötnünk. B megá'Napítani erről, hogy a szó hétköznapi, szokványos értelmében vett realízmussaI nem tart SZO'I'OS rokonságót. - Beállítottsága erősen spírttuális, nem a reális
külvtlágot, hanem saját különös lelkivtlágát, arrnak szeszélyes. változatos hangulat-árnyalatait ábrázolja rnélytüzű tarka színekben, fantasztikus figUlrákJban.
N em "képek" ezek a szó szokvámyos értelmében, hamern inkább álomképek. sőt
sokszor Iázálomképek, amelyek a mélytudafból felmérülve transzcendentáhs
távlatok felé nyitnak ablakot. - Nem a téma fontos itten, hanem a hangulati
tartalom, amint ezt a képek círnei ,is 'találóan jelzik: "Világos színekJben két
madár", "Szím5~kT'ázás", "Robbanó szímek", "Feszültség", "VaIl"áz:s", "BáT'SonYDS
sötét színharmónía", "Ébren álmodtam", "VUágos színekkel", "Ujjongás", "Világos fényben", "Látom,ás", "Izzó színek", "Kék kép" ... Révület, vízió, szerongás, kfséetetjárás, transz, megszálottság, varázslat ... ezek és hozzájuk hasonló
fogalmak vibrálnak a szemdélő tudatában. Mert Bolrnányí nem "ábrázol", hanem "k~fejez"; nem azt festi, amit fiziológiai szemével lát, hanem azt láttatja,
amit fest. De éppen azért, mert láttatné, szuggerálni tud, nem lehet szó nélllküI
elmenni a művészete mellett ...
A kiállítás katalógusához Berda József leöltö írt egy epigremrnányi jellemző "előszót": "Mese és vadóság vibráló játékát játszod s míndazt, mi eddiig
csalk égi látomásnak látszott." A látomásaik "égi" jelzőjét mi még Inkább csak
előlegnek érezzük. De az biztos, hogy Bolmányi eljutott már a lélekig. S ez az
út az ég felé vezet. A .mélytudattól'' csak egy lépés a - .magastudatíg''. S az
az érzésünk, ha a mesevilág, a míthosz gomolygó, kavargó szanpompás ködei
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felszállanak, ez az értékes lelki prizma igen alkalmas közege lehet a vallási
misztikus sugárzás szuggessziverejű szinbon tás ának is. (Kunszery Gyula.)
Gadányi}enő kiállítása Esztergomban, A mai magyar fesreszet egyrk legerő
teljesebb rnesterének, Gadányi ~Tenőnek képeit - 25 nagyobb méretű olajfestményrt - állította ki júniusban az esztergomi Keresztény Múzeum, amelynek ez
laz első, kortárs-művész alkotásaiból rendezett kéádhtása. A képeket az elmúlt
öt-hat év terméséböl válogatta ki (egy-kettő kivételével) a két rendező, Farkas
Attila és Mucsi András. A bemutatott képek legtöbbje tájkép, van azután
hány csendélet és alakos kompozícló. A főfalon függ Gadányi áflamí megrendelésre készített nagyméretű (175X230 cm-es) gobelin-re, a "Táj lovakkal",
amely elsősorban nem méreteível, hanem dekorativitásával, színpompájával,
klVlaJ.itásaival vonja magára a figyelmet. Az elmútt évtizedeloben - Ferenczy
Noémi munkáín kívül - ilyen színvonalú magyar faliszőnyeg nem igen született. A szép gobelint rövtdesen a külföld is látni fogja: Lipcsében is kiáltitják. A hatvanhárom esztendős Gadányi Jenő, évei szálmát tekintve, nem fiatal
művész, de mímdegyík műve szellemi ernyedetlenségről. kifogyhatat'lan bőségű
festői invencióról, töretlen teremtő erőml ad bízonyságot, A festő nem pihen
meg önelégülten az elért eredrnényekmél, a veszteglésnek és a szellemi nyugalomratérésnek nála nyoma sincsen. Új és új problémák foglalkoztatjáJk. "A festő
nemcsak festő, hanem állandó kutató és feltaláló" - írta 1957-es budapesti kiál!1ítása katalógusába. Képei nagy feszültségek, nagy belső tzgalmak kívetülései, ezért csak azok maradhatnak hidegek és közönyösek e szenvedélyes víharzásokaf kifejező művekkel szemben, ak ik menohetetdenül beleragadtak a mű
vészi előltéletek kátyújálba és csak letűnt stílusirányzatok szernszögéből klí1P~
selk egy műalkotáshoz közebiteni.
Gadányi gazdag életművének értékeit, szeraléletének és formanyelvének
fő vonásait itt most sorbavenni nincs lehetőség. Van, akit Gadányi müveíben a
festő dús fantáziája, heves temperamentuma, érzelmi fonrósága ragad meg. Mások talán padebtája változatos színeíben, vérbő kolorízmuséban gyönyörködnek.
Képein a színek hol tüzesen ragyognak, hol enyhülten, letompitottan adnak lágy
:Rialrm6niát. A képzőművészet inyenceinek esetleg a Gadányi-művek konstruktiv
szerkezeti felépítése, a nagy francrákra emlékeztető krístálytíszta logíkájú képfogalmazás fogja az elismerését kiváltani.
Gadányi Jenő kiállítása nagy eseménye Esztergom kulturálJis életének. Mint
Kassálc Lajos, Modok Mánia, Szántó Piroska és legutóbb Gadányi Jenő tárlata mutatja, az ősi magyar város falai között szavesen látott vendég a mai
magyar képzőművészet. (Dévényi Iván)
A San Marco-gyű,itemény porcelánjainak kiállítása. Az esztergomi Keresztény Múzeumban - Mucsi András muzeológus gondos rendezésében - május
középén kráídítás nyílott a San Marco-,gyűjteménylegbecsesebb porcelántárgyaiból. A mintegy 1800 műtárgyat az osztrák San Marco herceg magyar származású özvegye, 'gr. Náikó Míleva adományozta örökös letétként az 1920-as években
az esztergomi Keresztény Múzeumnak.
A választékos ízléssel, nagy szakértelemmel összeállított San Marco-gyűj
temény képzőművészeti anyaga is gazdag: az umbniai iskola egyik rnesterémek,
Luca Sígnorellínek tulajdonított Szt. Sebestyén, a spanyol Juan de Borgofia női
képmása, a feltehetően Hiberától származó Szt, Jeromos, Feti Magdolnáta az
esztergomi múzeum ismert, kitűnő darabjai. A San Marco-gyűjtemény másik,
ugyancsak rendkivül értékes része az iparművészeti anyag, főleg a kerárniák.
A fajanszgyűjteményből mindenekelőtt a 17. századi delfti vázálc emelkednek
ki. Ugyancsak nevezetes egy salzourgí kályha a XVI. század utolsó negyedéből, ennek színes, rnűvészi domborművei Sámson és a vak Tóbiás történertét á!b..
rázolják. (E kályha egyelőre még a múzeurn tanulmányi gyűjteményében van.)
A most megnyílt kis állandó kiállítás a San Marco-porcelánok legjavát rnutatja be. Az összes porcelántárgy száma 900, természetesen ebből a nagy és nem
egyenlő művészi értékű anyagból csak a legkülönbeket állították ki. A széu
porcelánszobrok és asztali tárgyak a legkitűnőbb műhelyekoől kerültek ki.
(Meissen, Berlin, Párizs, Sevres, Vincennes, Bécs, Capo di Monte, Noví, Hőcljst.
Füstenberg, Frankenthal, Nymphenburg, Sehlaggenwald, Ludwígsburg.) Nagyon
jelentős az angliai wedgwoodí rnűhelyből ki'került anyag.
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/, San Marco-hagyaték specialitás a a többszáz darabból álló szelencekollekc í,'. :Sbben több tucat zománcos szelence mellett vannak festett míniatűrös
szclencék is szép számmal, főleg a XVIII. századból. Ezek közül kiválik egy
ismeretlen művésztől Canóva portréja, Suohy-tól a gyermek Beethoven arcmása, Fügcr női arcképe.
•4. San Marco-gyűjtemény - amelynek most újabb kincseit láthatja az érdek.ódő közönség - értékesen egészíti ki a múzeurnalapító SÍI1nor János hercegprímás képtárat és a tudós Ipolyi Arnold püspök trecento táb1aiképelklből, régi
ötvöstárgyakból és textiliákból, főleg felbecsülhetetlen értékű gobelin-ekből álló
hagyatékát. (D. I.)
Modo/, Mária kiállításCl Esztergomban. Az esztergomi VárOISi Könyvtár olvasótermében a közelmúltban zárult be az a kiállítás, amelyet Czóbelné Modok
l'o'Iária képeiből rendezett a Műcsarnok és a Balassa Bálint Múzeum, A kis tárlaton a művésznőnek közel 50 alkotását, nagyrészt kdsméretű olajfestményeit
láthattuk. Néhány kép a 20-as években Nagybánván készült, a legtöbb azonban
az utolsó esztendők terméséből való. A képek születésí helye Szeritendre és
Párizs, Képei tárgyuk szermt főleg virág- és asztali csendéletek. azután inteJ'ieur-öik. Fő erősségei a Czóbel Bélához méltó, de mégsem "czóbe[es" víeágcsendéletek. Murrkái már méreteíkkel is szerények, rokonszenvesek. hívalkodásnélküliek. A látványos pózok és heves gesztusok távol állanak Modok Mártától. Képei őszinte és bensőséges vallomások életről és természetről s e vallomások finom festői kultúra köntösé/ben jelennek meg. Érzelmi tartalomban
gazdag csendéletei közül talán legköltőebb a "Fonnyadt rózsák vizespohárban",
egyéb munkái közül elsősorban a "Galambot tartó kisleány", egy-két párizsi
utcarészlet. egy szamaras kép, az "Arlistaleányka" és egy "Női fej" maradt meg
emlékezetünkben. Modok Mária esztergomi kíáltítása igazolja Kassák Lajos
rtéletét, a:k,i több rnint húsz év előtt már egyík tanulmányában, - amely a
"Munka" c. folyóiratban jelent meg, - Iegkvalitásosabb művészeink között
jelölte ki a festőnő helyét. (dévényi)
A TELEVtZIÚ az egész világO'1l. - utóbbi hónapok során hazám1cban is
rohamos fejlődésnek indult. Lassanként alig találunk országot, melyben estéről-estére maga köré ne gyüjtene közönségét.
Az 1957 novemberében felavatott új vatikáni rádióállomás megvalósulása
kapcsán, s azóta többizben is felvetődött a kérdés, 'vajon nem volna-e célszerű,
ha a Vatikánváros is létesítcne G. területén TV-adót? Ennek kivitelezese ellen
azonban komoly és alapos érvek s;~ólnak.
A TV ugyanis ultrarövid.hullámokkal dolgozik, melyek - a jenyhez hasoriZóan, - egyenes vonalban terjerl-nek, s nem követík a föld görbületét. A lát&távol.ságot tehát a horizont korlátozza. Kb. 100 km suga.ru körnek felel meg
az a terület, melyen belül az adás vehető. A Vatikán a. világ kiiWnböző pontjaiT/ élő katolikusokhoz nem tudná TV műs::n-át elj1lttatni.
De - jóllehet a maí TV technika előtt ismeretlen olya.n vevőkészülék,
amely rendszeresen vehetné a horizonton túlfekvő állomásokat - a hatótávolság szélesítése egyáltalán nem megoldatlan probléma.
A budapesti Szabadság-hegyi adó műsorainak átvételére pl. több közvetítő
állomás létesítését tervezik, meluek: azután a képet az ország bármely távoli
pontjára eljuttatják. Nemzetközi .viszonylatban világszerte technikai szeroezetek
alakultak és alakulnak, s ezek mikrohullámú adó-vevőkből felépített ránccal,
vagy kábel útján kapcsolódnak egymáshoz. Ilyen nagy közvetítő-rendszer Európában az Eurovizió, mely legutóbb pl. XII. Pius temetését, majd XXIII. János
pápa koronázásának eseményeit is továbbította sok országba.
Hasonlo mikrohullámú-lánc köti össze Budapest, Prága és Kelet-Berlin TV
állomásait is. Ezt kibővítik majd azzal, hogy 1962-re kapcsolódik hozzá Varsó
és Moszkva, ezt követőleg pedig valamennyi keleteurópai ország. Ez a keleteurópai lánc azután majd összeköttetésbe kerül az Euróvizióval is. to» val6sul
meg, nemcsak országok, de világrésze k viszonylatában is a kölcsönös műwr
csere, s ezen túlmenően a kultúra tárt kapuin át a békés versengésnek újabb
formája fejlődhet ki a nemzetek között.
Újabban - különősen a Szovjetunióban - sikerrel alkalmazzák a repülő~
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gépekről történő

képtovábbítást. Ilyen léqi TV-összeköttetés létesült pl. Lenin-·
grád és Tallin között. A repülőgép itt, mint közvetítőállomás szerepel.
Ugyancsak a Szovjetunió tervei közé tartozik a műholdak felhasz-nálása
TV műsortovábbítás céljaira. Ennek megvalósulása kétségtelenül korszakalkotó lesz a TV történetében. Egy műholdon elhelyezett adó ugyanis a földgömb
felét is be tudja TV műsorral sugározni. Elvileg tehát két műhold felbocsátásával az egész Föld felületét beszórhatják.
Világvevő TV készülékekről azonban, a technika mai állása szerint, nem
beszélhetünk.
A TV fenntartási költségei rendkívül nagyok. Éppen ezért érthető, hogy
előfizetési díja legalább ötszöröse a rádióénak, Még így is ráfizetéssel dolgozik,
hiszen nemcsak a technikai berendezés, de a felvétel és az adás is egyaránt
pénzbe kerül.
A TV ugyanis, minthogy képet sugároz, elsősorban filmmel dolgozik. A
mozgóképszinházban játszott filmeket azonban át kell kopírozni, mivel ami a
rn,ozivásznon 'sötét, az a TV képernyőjén világosabb, ami pedig ott világos, az
itt sötétebb. Ez azutáo/ismét növeli a köUségeket.
A TV-nak tehát, ft filmen kívül, közvetlen televíziós-játékra volna sziikséqe.
Ilyen azonban meglehetősen kevés van.
Mondottakból következik, hogy célszerű volna, ha az egyes országok TV
társaságai önálló írógárdát foglalkoztatnának. Hiszen az adások rengeteg anya{]<Jt kívánnak, gyakori ismétlésről pedig, éppen a nézőknagy száma miatt, nem
lehet szó. Az alkotás viszont úgyszólván nem is tud lépést tartani a fogyasztás
mértékével.
Ugyanez vonatkozik a színészekre is. Minthogy ,a TV annyi fizetést, mint
a mozgóképszínház, nem adhat, ki kell alakítani a maga önálló színtársulatát.
Ez kis országokban, éppen a szerepetiethetők: csekély száma miatt, komoly
gondot okoz.
Az óriási költségek ellensúlyozású1'a, egyes államokban bevezették az ún.
reklám-műsort. Az amerikaí rendszerű TV teljesen ebből tartia fönn magát.
Anglia párhuzamosan ad reklám és rendes TV-műsort. A kettő között azután
élénk verseny alakul ki. Érdekes megemlíteni, hogy az ITA (angliai reklámtársaság) TV adásai nagyobb közkedveUségnek örvendenek, mint a BBC-é.
Komoly problé1nákat vet föi maga a műsor is.
A XV-ban olyan-,arányú zenekari-közvetítéseket, mint a rádióban, nem sugározhatnak. A TV ugyanis két-érzékű. A látni és hallanivaló egyaránt fontos.
Viszont zenekarokat állandóan nem mutathatnak. KivéteU képeznek természetesen egyes különös jelentőséggel biró zenei események, vendégszereplések,
fesztiválok, stb. stb.
Dehát mit is adjon akkor a TV?
Ahogyarádiónak, úgy a TV-nak is szüksége van ún, konzerv-műsorra. Ami
a rádiónál a hanglemez és a hangfelvétel, az a TV-nál a film. A magánkézben
lévő filmgyártás természetesen féltékenyen nézi az új versenytársat és filmjeit
- különösen az újabbakat - nem szívesen engedi át vetítésre. A TV tehát
arra kényszerül, hogy maga állítson elő filmeket.
Azokban az országokban, ahol mind a film, mind pedig a TV állami kezelésben van - leszámítva az előállítá.ssal járó költségeket -, mindez nem
okoz különösebb problémát. Nyugaton azonban egyéb zavaró körülmények is
közrejátszanak. Igy pl. Angliában - ahol a TV egésznapos, párhuzamos mű
sort sugároz - sok mozi bezárta kapuit és közel 20.000 jilmipari dolgozó vált
munkanélkülivé. Érthető az a részükről [elmeriilt követelés, hogy a reklámTV-ból befolyó összegeket teljes egészében engedjék át a színháznak és a
fílmnek.
Jellegzetes TV műsor az Élő Újság. Ez a filmhíradóhoz hasonlóan rendszeres tájékoztatót ad a jelentősebb hazai és külföldi eseményekről.
Komoly pedagógíai jelentőségűek akorosztályonkénti gyermek- és iskolaműsorok, Ezen kívül elmaradhatatlanok a színházi közvetítések, tovó,bbá a
sporttal foglalkozó adások.
.
Egyes országok rendszeres vallásos programmot is sugároznak. Ezekkel
kapcsolatosan XII. Pius pápa körlevelében hangISúlyozta, hogy jóllehet dicsé-
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retes a szent cselekményeknek TV útján való továbbítása, ,,4 szentmisén televízió útján történő részvétel semmiképpen sem azonos a fizikai jelenléttel".
Ezzel tehát senki sem tehet eleget szentmisehallgatási kötelezettségének.
A TV jól felhasználható az iskolai oktatásban, kisérletek bemutatásánál,
muzeális anyagok, ipari tevékenységek ismertetésénél. Kaliforniában pl. egy
időben a súlyos tanárhiányt TV-oktatással hidalták át. Igy földrajzórákon, a
tárgyalt témák bemutatásakor, a TV-tanár magyarázott.
Utóbbi időben különösen sikeresen használjCÍlk fel az ápolónő- és orvos képzésben, pl. operációknak közvetlen közelről való közvetitésével.
Világszerte tárgyalt jelenség a TV-nak a szemre történő hatása. A vételt
ugyanis rendkívül sokféle körülmény befolyásolja: elektromos sugárzások, villamosok, gépi berendezések, stb. stb. Az ebből adódó vibrálás, egyesek szerint,
kimondottan szemrontó. Ezt 4 nézetet azonban a legtőbb orvosi vélemény cáfolja. Egy kétségtelen: ideális TV-vétel az árnyékolatlan, vagyis mindenfajta behatástól mentes házakban történik.
A TV vevőkészülékek általában 53 cm-es képernyővel készülnek. Természetesen klubokban, valamint más nyilvános helyeken, ahol a TV adásait csoportosan nézik, ez a méret nem megfelelő. Igy az ilyen célra szánt készülékeket nagyobb, - a Szovjetunióban és az Egyesült Allamokban pl. 60X90 és
90X120 cm-es - képtérrel készítik. Ezek azonban lakásokban, - ahol nincs
meg a sziikséoes távlat, - nem alkalmazhatók.
A vevőkészülék ernyőjén megjelenő kép élessége, - és élvezhetősége, - (J
képet alkotó pontok számától függ. Képzeljük el, hogy minden kép világosabbsötétebb pontok halmaza, melyek szabályos rendben helyezkednek el az egymás alatt, egyenlő térközben fekvő sorok mentén. A képpontok kellő sűrítésé
vel mindinkább eltűnik a kép pontszerkezete.
A legmodernebb, - és általánosan elfogadott rendszer a 625 soros. Ezt vezettük be hazánkban is. Vannak azonban államok, ahol más sorszámúak is kialakultak. Igy pl. Angliában 405 soros, Franciaországban 819 soros, az Egyesült
Allamokban pedig 525 soros rendszerek tumosodiak: meg.
Míg hazánkban mindjobban tért hódít az "egyszínű" TV, határain kon túl,
mind Keleten, mind Nyugaton, már a szines TV tökéletesítésével kisérleteznek,
Ennek: üzemeltetése természetesen még költségesebb. Amellett az "egyszínű"
vételre beállított készülékekkel a szines TV-adások nem vehetők. Ezért újabban előállítottak olyan készűlékeket, melyek mindkét fajta adás vételére alkalmasak. Ezeknél természetesen a szines kép is fekete-fehér lesz, nagy előnyük
azonban az, hogy mindkét rendszerű adást átalakítás nélkül sugározzák.
ajabban előállítottak olyan késztilékeket. melyeken bekapcsolható csak a
hang, kép nélkül, vagy csak a kép, hang nélkül.
Beláthatatlanok a távlatok, melyek a TV techníka előtt állanak. Ebben az
évben három nemzetközi tanácskozás is foglalkozik a TV-adások kérdéseivel.
Közelmultban zajlott le a keleteurópai országok rádiós szakembereinek a megbeszélése Moszkoában: Ezen ~ a Posta vezérigazgatóhelyettesének a sajtóban
közölt nyilatkozata szerínt -- elhatárolták egymástól a részükre kijelölt különböző hullámtartományo~t, megállapodtak az egyes TV állomások hullámsávjaiban és megosztották egymás között a rendelkezésre álló frekvenciákat.
Tekintetbe véve a TV roppant arányú fejlődését, pl. hazánk tizenegy [rekvenciát kapott. A jövőben tehát tizenegy hullámhosszan állíthatunk be TV adókat. Ezt a találkozót követi a szocialista országok illetékes minisztereinek berlini megbeszélése, majd pedig a Nemzet~özi Távközlési Egyesület rádióigazgatói
értekezlete Genfben, melyen a világ összes államának képviselői résztvesznek.
A berlini miniszteri konferencián többek között ennek előkészítéséről is tárgyalnak. (Balássy László)

A LOURDESI BARLANG azok közé az egyházművészeti témák közé tartozik, amelyek eMen legtöbbet vétenek a jámbor mecénások is, a kéozőművé
szek is. Ha Lourdesra gondolnak, nem tudnak szabadulni a műsziikláktól. így
kerülnek aztán ternplomaínkba azok a grották, amelyek inkább volnának kétes
ízlésű újgazdagok kertjébe valók, rmnt egy zárt stílusú müvészi épületbe. E
.grották míndenáron "valóságosaknak" akarnak látszani, de éppen ezt nem tud439

jálk elérni. Egyáltelán nem idézik fel a szemlelőben a Gave folyócska felett lebegő hatalmas és komor Massabieli szíklatömböt, amelynek sziluettje annyira
jellegzetesen hozzátartozak Lourdes képéhez. A jelenés képének ez adja meg
a lenyűgöző erejét: az ellentét a gyöngéd és étheri Hölgy és a mögötte sötétlő
szíkla között. Ég és föld, 'szellem és anyag megragadó, elgondolkoztató, rnély
értelmű antitézisét hiJrdeti és sugározza a lourdesi jelenet, azt az élményt,
amelyet minden rőzsegyűjtögető - vagy kavicsgyűjtögető, vagy az élet bármely más semrníségét, [átékszerét gyűjtögető lélek sóvárog: hogya mindennapok szürke patakja, sziklája, barlangja felett egyszer csak feltűnhetik az égi
fény. .. Miit nyújt ebből az úgynevezett lourdesi baa-Iarigjainéc, oltáraink legW1J.bje? Semmit!
Az elmondottak miatt nem mehetünk el szó nélkül a pesti józsefvárosi
templom új lourdesi kápolnája mellett. A mecénások, a józsefvárosi plébános
és a hívek, valamint a két művész, Jálics E['II'IŐ és Molnár C. Pál, olyat alkottak; ami példáulszolgálhat mindenütt, ahol a Lourdesi Szűznek oltárt, szobrot, emlélket kívánnak álíítaní.
A főváros e jellegzetes kéttornyú szeritegyháza százhatvan esztendős. Minthogy épp mostanra újhodott meg külsejében és tűritek el róla, állami és társadalmi támogatással, a háborús romlások, az egyházközség elhatározta, hogy
valamilyen művészí alkotással teszi emlékezetessé az évfordulót.
Először is azzal kezdték, amit, sajnos, legtöbb helyen elmulasztanak: az
Egyházművészeti Tanácshoz fordultak eligazétásért. Pedig a józsefvárosi egyházközség képviselőtestületében igen magas kultúrájú emberekkel találkezhatni. Vagy talán éppen ezért nem röstelték kikérni a művészeti szakértők tanácsát ? ! Akinek alkalma nyílik betekinteni sokfelé az egyházművészeti léte-

sítmények történetébe, azt tapasztalja, hogy minél prímítíveoo valahol az izlés, a megrendelők annál jobban ragaszkodnak elképzeléseikhez ; minél több
valahol a művelt emberfő, annál kevésbé indulnak önfejüde után.
Az Egyházművészeti Tanács szakértői azt tanácsolták a józsefvárosraknak.
hogy szakítsanak a műsziklás~otta-lIllegoIdással, a rendelkezésre álló helyen
létesítsenek lourdesi kápolnát egyszerű, azaz őszinte eszközökkel: s xoborral és
képpel vagy képekkel, mert sokkal többet, mélyebbet lehet mondaní ezen a
módon. S az egyházközség vezetősége a második próbát iskJiállta, amin templomi mecenásainlk el swktalk bukni: megfogadták a szakértők tan á csát, mind
a mű koncepcióját, mind az ajánlott kivitelező rnűvészeket illetően. Sajnos, azt
is SOksZOT kell tapasztalnia az egyházművészet iránt érdeklődő tollforgatónak.
hogy meghallgatják a jó tanácsokat, a szakemberek véleményét, aztán dönt a
legkevésbé fejlett kultúrájú ízdés s kétszer annyit költenek tizedértékű gíccsre,
mint amennyibe kerül a valódi, maradandó értékű művészi alkotás.
A józsefvárosi lourdesi kápolna egy szoborreíl és két táblaképpel adja elő
Ernő lourdesi Madonnájaval és Molnár C. Pál két pannójával, melyek közül az egyik magát a Jelenést ábrázolja a ikis Bernadettel,
a másik egy lourdesi szentséges körmenetet egy csodálatos gyógyulással. Jálics,
akit ma már a legnagyobb élő szebrászaink egyikeként tartanak számon azok,
akiket közel enged félelmetes belső vívódásokkal teli alkotó magányához. remekművet alkotott a józsefvárosiak számárra, amely modern s ugyanakkor közérthető, fejet hajt előtte a műértö és imádságra tud letérdelni láttára a hívő.

mondamívalöját: Jálics

Molnár C. Pál ikét képe harmoníkusan, mégis erőt sugárzóari kapcsolódik
a szobor mondamivalójához, Nem "háltt.eret" ad hozzá, hanem távlatot, az imádság mellé anyagot elmélkedéshez. Két ablak a két kép, melyen Lourdes titkaira látUJ11!k. ott a szíkla is, solekal hatásosabban, mint ahogy azt bármiféle mű
grottávaű érzéIkeltetni lehetne.
A kis kápolna rácsa előtt felállítása óta rníndíg látni imádkozó és elmélkedő
hívőket.

A legszebb magyar lourdesi szebrunk és kápolnánk ékesszólóan bizonyítja, hogy a kegytárgyüzletek gípszmosolyú tucatmegoldásaitól eltérően is lehet
olyat nyújtani e tárgykörben, ami mindenkinek tetszik. (Sinkó Ferenc)
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ESZTETIKAI NEVELES, VALLÁSI ELMENY; e két fogalom egymás mellé
állíta.sa egyáltalán nem kényszeredett téma kapcsolás. Evszázadok gyakorlata
hangsúlyozza egymásra hangoltságukat. Az esztétikai nevelés és vallási élmény ugyanis az élmény körébe tartozik, és így ,az örök és állandó valóságok
értékrendjébe sorolhatjuk. Örök, s mégis mindig új; örök emberi. A szép alkotás azonfelül, hogy önmaga létezik, valamely eszmét is képvisel. A műremek
egyszerre önmaga, és egy mélyebb valóság kinyilatkoztatása.
Itt tárul a vallási élményre nevelő pap, oktató elé az első 6zélesvásznú
munkaterület. Mozgással kell telíteni a legapróbb részecskéket is. Világegyházi
viszonylatban is különböző, serkentő módszereket figyelhetünk meg. Az összegyűjtőtt adatok szerint a mindennapi nevelői munkát végző vallásoktató olykor mintha túlságosan messziről indulna. Az oktató esztétik,ai élményeket ad,
melyek első pillanatban mintha nem is volnának rokonságban a vallási élménnyel. Amde ezt követi a meglepő fordulat: a nevelő körültekintő kérdésekkel kontrollálja az élmények okozta lelki ráhangzást. A józan összegezés
újabb lehetőségek felhasználására ösztönöz; p. o. a rendszeres lelkiéletet igénylők 61 százaléka (gyónás-áldozás, ima, fohász, olykor az Isten jelenlétének mélyebb átélése ...) a művészetek valamelyik ágával benső kapcsolatban van. Fokozott érdeklődést érdemelne, (1 lirikus művészetek, sa zene, festészet stb., a.
vallási élet élménysorozatának melyik részét segíti elő, illetve a dráma kedvelése mit jelent a lelkiismereti problémák fölfedezésében, megoldásában. Természetes, ezek a megállapítások nem akarnak az ujdonság jelmezében tetszelegni, hiszen a vallásí és esztétíkaí élmény vérrokonságát már számtalan visszatérő művész, gondolkodó hangsúlyozta. Csupán két nevet említsünk meg. Bár
időben, korban egymástól távol éltek, élményük mégis egy síkban találkozott.
Szent Agoston "Vallomások" III. könyv 4-ik fejezetében írja: .Forqattam. az
ékesszólástan könyveít. " Cicero nevű író könyve került elém; - nyelvét mindenki elismeréssel emlegette - '" Címe: Hortensius" A mű belső stílusával
együtt fellépő esztétikai élmény az igaz felé fordítja Agoston tekintetét: "Ekkor kezdtem felkelni, hogy hozzád térjek". Cicero műve nem vallásos mű, de
az Egyházdoktor értékelése találó: benne a katolikum. A szép műben a jó
válik igazzá; ezt művészien fogalmazza meg Tnomassinus: "A szép a jónak
mintegy előcsar'noka". Agoston élményéhez. hasonló a másik, nagy kereső, Paul
Claudel élménye. A "démoni szózsent", Rimbaud "Pokoli évad"-ja jelenti
Claudel számá.-a az új utak kezdetét. E fiatal titán olvasása után így ír Claudel:
"Egyetlen költőhöz iLlő feladat, hirdetni az örökkévalóságot." Itt leljük meg a
gyakorlati bizonyságtételt: a mű, bár kifejezetten nem vallásos, mégis kozmikus "Magasságélményt" nyujthat. E megállapítást az esztétika igazolja. "Kitárul a szellem az új élmény, a távlatokba nyíló világ transzcendentiája előtt,
és itt döbben rá az emberi szellem igazi feladatára. A fölismert arányok láttán, báT öntudatlanul, de mégis megjelen valami ismeretlen utání vágy, valami
soha-nem-hallott világ, valami tökéletesebb valóság. Ha fölismerte e "magassági-éimény" skáláját, a Szépsétmek: gazdag tartalmát, mohó szenvedéllyel egyre többet akar megszerezni". (Sík S. Esztétika.)
A tények efféle rögzítése tökéletesen megfelel az Egyház esztétikai nevelést
és l'allási élményt nyujt ó gyakorlatának. (Flanagan atya zenekari, festő klubjai a Fiúkvárosában.) Amde a technikai korforduló idején találkozunk jelenségekkel, amelyek elgondolkoztatnak. Egyre több azok száma, akik szívesen hivatkoznaka technikai élményekre. Igy egy újabb gyakorlati körkérdés eredménye szerint: a megkérdezettek 19 százaléka élete 'egyik Legemlékezetesebb
élményeként egy modern építészeti alkotást (ez még az esztétikába sorolható),
modern-vonalú gépkocsit, nagyszerű gépezetet stb. jelölt meg. A technikai korforduló követelményeket támaszt, s ,Bzükségszerűen .hódít. Ezek a jelenségek
éreztetik hatásukat a vallási élmények területén is. A kérdés tömör megfogalmazása: a technikai élménysorozat hátráltatja, vagy lendíti a vallási éLményfunkci.ókat ? A technikai élmény egyre univer:zálisabb jelenléte követeli a vizsgálódást; ezért jelenik meg egyre több értekezés, p. o. "Technika és kontempláció". Természetes, a józanul és higgadtan mérlegelő megoldástól még távol
vagyz:nk. A technikai élmény lehet oly szugesztiv erejű, az alakítás oly magával ragadó, hogy - külön okoskodás nélkm - észre sem engedi venni az
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ábrázolás távollétét. Sik Sándor megállapitása erre az élménykorra 'is érvényesithető: "A mű gondolatot és érdeklőcLést megmozgató erőt tartalmaz". Az igy
felkeltett figyelem visszavezethető az alkotó nagyszerű elgondolásához, a konstruáló szellemhez. Ezen út megépítése további vizsgálódások feladata. Mindenesetre igy is biztosítva van a figyelem készenléte és az élmény-tevékenység.
A sikeres nevelői munka továbbra is javallja az Egyház klasszikus nevelési irányát. Továbbra is fel kell használni az esztétikai élménueket; s a me chanizálódás korában ez mennyire fontos! A nevelő, akit ezek a megfontolások vezérelnek, eszközökben sohasem szűkölködik. Kezdeti fokon felhasználja a gyermek, a tanuló számára is jól ismert élménykört, vers, templomi énekszöveg,
festmény, zene, stilisztika stb., - ezután megismerteti velük a rendezettség és
a szent fegyelmezettség templomi liturgiáját, fölemelkedve egészen a jelképek
élő valóságáig. Hiszen az esztétikai élmény ezzel a vallás-jelkép élményfokkal
közeli rokonságban áll. "A művészet az égiek földi képmása", így a vallási liturgikus jelképek is, melyek élő nézéséTe kell megtanítanunk a ránkbízottakat,
Romano Guardini megfogalmazása szerint: "Mozgásba kell hoznom azt, ami az
emberben ezekre az elemi jelekre megszólal. Igy kell megéreznünk, hogy menynyiben kifejező jelek, vagyis szimbólumok ezek".
Mindezek a megfontolások a vallási élmény természetes előkészítésére vonatkoznak, amely fölé "additur gratia"; hiszen "a Lélek ott fúj, ahol akar'.
(Sz. G.)

"KÖNYVEK KÖNYVE." Fenti címmel 1918-ban Kőhalmi Béla könyvtártudós szerkesztésében, Lantesék kiadásában igen érdekes könyv jelent meg,
amely - ankét-szerűen - az akikori közélet 87 kdválóságámak - íróknak, tudósoknak, művészeknek s más közéleti embemek vallomását tartalmazza kedves olvasrnányaíkról. A megkérdezetteknek két kérdésre kellett válaszolniuk:
1. melyek azok a könyvek, amelyek állandó, vagy újra meg újra visszatérő 01vasmányai ? - 2. átmenetileg mely kooyvekg'}rakoroltak önre mély hatást?
A válaszok "foglalkozási ágak" szerint vannak csoportosítva. A bennünket
közelebbről érdeklő "Főpapok" rovatában ez a hálrom név szerepel: Balthazár
Dezső (debreceni református püspök), Gíesswein Sándor, Prohászka Ottokár,
Bizonyára nem lesz érdektelen, ha e két utóbbi katolíkus főpapnak - egyéniségülere rendkívül jellemző vál1aszát szó szerínt idézzü!k:.
Giesswein Sándor (a könyv kísérő szövege szerínt: pápai prelátus, szociológus, a Magyarországi Békeegyesület és a magyar. keresztényszoctaltsták vezére)
válaszában csak egyes művek puszta felsorolására szorítkozik, rnelyek a kövei'kezők: Bertha v. Suttner: Der KaJl11JPf um die Vermeldung des Weltkr'ieges
(Küzdelem a világháború elkerüléséért), Jacob Ter Meulen: Der Gedanike der
íntemattonalen Organisation in seiner Entwiclolung, (A nemzetközi szervezet
gondolata fejMdése szempontjából), Lammsch: Das Völkerrecht nach dern
Kriege (A népek joga a háború után) és Nicolai: Die Biologie des Krieges (A
hálború élettana).
A felsorolásból kdtűník, hogy Giessweínt - béke-apostoli szeropének megfelelően úgyszólván kdzárólag a vídágbéke kérdései érdekelték.
Változatosabb Prohászka Ottokár válasza, akit a szerkesztő röviden így
mutat be: "székesfehérvári püspök, a modern szociállis eszméktől megújuló Egyháznalk finom filozófusa, a .Föld és Ég'~ben a természettudományi világnézettel
káegyezést kereső hittudós; költő és elragadó szónok". - Nyilatkozata így hang-

Z!ik:
Feleletül az első kérdésre: Az újszövetségi Szentírás, S. Ignatii Loyola:
Exereitía Spirttualía, Kempis Tamás Krisztus követéséről. Rodráguez Alfonz: A
keresztyén tökéletességgyakorlása. Ludovicus da Ponte: Meditaniones. D. Thomae Aquinatís: Summa Theologlca, VÖTösmarty, Arany, Petőfi költeményei,
Goethe művei, Shakespeare színművei, Stoiz Alban: Gesarnmelte Werke és
Pázmány Péter művei, Feleletül a második kérdésre: Schopenhauer és
Nietzsche műveí ellentmondást ébresztve, Hans HÖTbiger: Glaciallkosmogonie,
Houston-Chamberlain: Grundlagerr des 20. Jahrtrunderts és Paul Sabatier: Vie
de St. Franccis d'Assise,
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A felsorolás valóban visszatükrözi a hittudós, költő és szónok Prohászka
egyéníségét.
Éirdekes ismertetni a könyv statisztikai összeállítását is, mely a beérkezett
válaszok alapján rangsorba sorolja a legolvasottabb írókat (ületve műveket):
Goethe (54), Arany, Jókai (49), Shakespeare (47), Dickens (38), Tolsztoj (36),
Petőfi (35), Dosztojevszkij (32)~ Bi'bli,a (30), Flaubert (25), Ady, Vörösmarty (24),
Heine, Ibsen (19), Dante, France, Míkszáth (18), Madách (17), Schopenhauer (15),
Taine, Thakeray (14), Byron, Zola (13), Balzac, Baudelaire (12), Csokonai, Keller,
Maculay, Maupassant, Mórícz Zsigmond, Swift (11), Babits, Kemény Zsigmond
(10).
Nem érdektelen azoknak a névsora, akiknek vallomásában a Biblia is szerepel.(A mi pontosabb számításunk szerint ezek száma a fenti adatnál kettő
veJ. több, s így a Biblia - Dosztojevszkijjel együtt - a rangsorban a hetedik,
s nem a nyodcadik helyen szerepel.) Tehát a "bibliásak": Dézsi Lajos, Máríki
Sándor, Balthazár Dezső, Prohászka Ottoká/r, Vad/nay Tibor, Ady Endre ("ÁIIandó olvasmányom voltaképpen nincs is más, mint a Biblia ..."), Balázs Béla,
OhoLnoky László, Csathó Kálmán, Gárdonyi Géza, Harsányi Kálmán, Kozma
Andor, Lengyel Menyhért, Lesznai Anna, Móricz Zsigrnond, Pásztor Árpád,
Szini Gyula, Fülep Lajos, Révész Béla, Szabó Dezső, T'óth Árpád, Bemát István,
Kaczíány Géza, Kaposi József, Lukács György, Sikabonyi Antal, Supka Géza,
Beregi. Oszkár, Erdélyi Pál, Ferenczí Zoltán, Gyulai Farkas, Wíesner J. Emil.
Hadd emlékezzünk meg arról is, hogy Kőhalrni Béla két évtized múltán,
1937-ben megismételte vállalkozását, s az ekkor megjelent "Új Könyvek Könyvé"_ben már 173 író, művész, tudós olvasmányaikról szóló vallomását gyüitötte
össze. Erdemes összehasonlítani az új kötet "rangsorát" a megelőző kötetével:
Ady, Tolsztoj, Dosztoíevseaíj, Arany, Goethe, Shakespeare, Biblma-Anatole
France-c-Jókaí, Babits, T'homas Mann, Flaubert, Petőfi, Dickens-\Móricz Zsigmond, Vörösmarty, Heine-e-Ibsen, Dante-Nietzcshe-Plato, Baudelaíre-e-Aldous
Huxley-Madách--8zabó Dezső stb.
Tehát rníg a "világi" klasszikusok sorrendje teljesen megváltozik - a változó divat, ízlés, érdeklődés szerrnt új nevek tűnnek fel, régebbi "l'avortitok"
háttérbe szorulnak - , addig a Biblia váítozatlanul megtartotta a maga tisztes
hetedik "helyezését" ...
Számunkra nem lehet vitás, hogy a sok közül valóban melyik a "Könyvelk
könyve". (Kunszery Gyula)
sokrétű

AZ UNESCO 'ÉS A NEMZETKÖZI MEGÉRTÉS. Az Egyesült Nemzetek
Nevelésügyí, Tudományos és Kulturális Szervezete a rnult év november elején
avatta Párizsban székházát 81áJllam küldötte jelenlétében és tartotta november--december hónapban X. közgyúdését. Igen tanulságosnak Iátszik ez alkalIomból, hacsak vázlatosan is, áttekinteni e szervezetnek a nemzetközi megértés és a béke előmozdítására kifejtett tevékenységót.
A II. vídágháoorú elején a nyugati államok ,közt megszünt a kulturális
együttműködés. Csak 1942-ben vették fel az államok ez irányban az érintkezést angol kezdeményezésre, majd a szövetségesek rnunkáíához később az Egyesült Államok delegációja is csatlakozott és egy olyan nemzetközé szerv IétesitéBére terjesztett elő javaslatot, amely együttműködik az ENSZ-szel a nevelési
és kulturálís örökség helyreállításában. Létrehozását véglegesen 1945 novembereben határozták el a nemzetelk képviselői Londonban.
Az Unesco Alkotmánya bevezetésében hangsúlyozza; mivel .a háborúk az
emberi lelkekben keletkeznek, az emberi lelkekben kell a békének is védelmet
emelni, A népek kölcsönös meg nem értése volt a nemzetek köztí gyanakvás
és bizalmatlanság szülöoka, ami háborúhoz is vezetett. Az emberi méltóság
meg1követeH a kuítúra terjesztését, és hogy az ernberiség ígazságosságra, SZJabadságra és békére neveltessék. Az olyan béke, amely csak a kormányok megállaoodásaín alakulna, nem hozná meg a népek egyértelmű, tartós és őszinte
összefogását, a békét az emberiség szellemi és erkölcsi együttérzésére kell felépíteni.
Az I. cilklk szerint a Szervezet célja, hogy a béke és biztonság fenntartását
a nevelés, a tudomány és kultúra terén együttrnűködéssel segíti elő, hogy meg443

különböztetés nélkül mindenki számára világszerte biztosítsa az igazság, a törvény és az ENSZ Alkotmányában az összes népek számára elismert emberi
jogokat. Előmozdítja a nemzetek kölcsönös rnegismerését, megértését, nemzetközi megáflapodásokat ajánl az eszmék szabad terjesztésének megkönnyítésére, előmozdítja a népnevelést. hogy az faji, nemi, vagy gazdasági és szociális
megkülönböztetéstől függetlenül, mindenki számára elérhető legyen; nevelési
módszereiket sugalí, hogya gyermekeket az egész világon előkészítsék a szabad
ember felelősségének tudatára; gondoskodik könyvek, történeti és tudományos
érdekű műalkotások egyetemes örökségének megőrzéséről és védelméről, ÖSztönzi a kulturális együttműködést tudományos és művészetí téren. De ügyel
.arra, hogy a tagállamok termékeny kűlönbözőségét megóvja.
Mínt A. Macleis, az Unesco 1946. évi közgyűlési jelentésében mondja, a
"béke" az Unesco rnunkájában többet jelent a nyílt ellenségeskedések megszüntetésénél; jelenti a szolidaritás állapotát, a tevékenységek egybehangola.sát, melvben a háborút megelőzik a népek közötti megfelelő és emberi viszony dinamikus és célszerű kialakításával, a háborúra ösztönrest pedig közömbősitik megvalósított társadalmi, szellemi és gazdasági fejlődéssel. A nemzetek közti nevelési egyenlőtlenség veszély a világ békéjére, ezért előmozdítja
a közoktatást. Tankönyvek felülvizsgálására hívja fel az államokat, hogy eltüntessék a meg nem értést előidéző tankönyvszövegeket, Tömegeszkőzöket alkalmaz majd a világ népeinek nevelésére: rádiót (1949-ben meg is kezdte adásait), sajtót, fi.lmet, televíziót. Harcot indít az írástudatlanság ellen, leülönösen
Dél-Amerikában az Amazon-vidékén (a Heyla-Indíánok körében), ahol a lakosság hiányosan táplált a természet gazdagsága ellenére is. A nacíonalízmus és
nemzeti problémák tekintetében megvilágítja a nemzeti kultúrák és eszmények
közötti eltérő jellemzőket, Ielébreszti a rokonszenvet és tiszteletet egymás iránt
a nemzetekben eszményeík, problémáik értékelése tekintetében. Foglalkozik filozófiai kérdésekkel is, de nem fogIaláJllást egyik filozófiai rendszer mellett
sem. Tanulmányozza a népesedés kérdését is, figyelemmel kisérve a lakosság
rendkívüli növekedését vagy csökkenését.
Az Unesco adatai szerint a világ lakossága kb. 3/ 4 részének nincs kellő lakása, öltözéke és tápláléka, eltekintve a fent említett nagyfokú analfabétizmustól, Ez utóbbi azért veszély a békére, mert mint az Unesco mondia, együttjár a szegénységgel, és mikor a népek szerencsétlenek, elégedetlenek, a háború
tűnhetik fel előttük egyetlen megoldásnak. Az Unesco eszközei a nemzetközi
megértés és béke előmozdítására: tanfolyamok, szemínáríurnok tartása a neve]ŐIk és főískolások részére a nemzetközi nevelésről és megértésről, nemzetközi
munkatáborok szervezése. Mint Einstein professzor mondta: "Egyetlen ember
sem sziget, Sorsunk embertársainktól függ az egész világon." Ez az össze, függés az oka annak, hogy a belső nemzeti feszültségek (P]. munkanélkülíség)
-és a nemzetközi feszültségek (amelyek vallási, faji, ideológiai, nemzeti stb. megfontolásokból származnak) egyformán forrásai lehetnek a nemzetközi helyzetveszélyeztetésének. Ezért tanulmányozta legutóbb az Unesco az ipari automa'tizálásnak belső és nemzetközi következményeit pl. a Carnegie Nemzetközi Békeal,apítvány ~pari automatizálási tanulmányi csoportja bevonásával és végzett kutatást a világ közvéleményében 1947·bm a nemzeteknek egymásról és a
bélke megvalósításáról való véleménye tekéntetében,
Míelőtt a legutóbbi X. közgyűlés nyilvánosságra hozott határozatáról szólnék, megemlítendőnek gondolom az Ujdelhíben (India) 1956~an tartott, I~.
közgyűlés határozatait, mert több a nemzetközi megértést érintő probllemat
tá"gyallt. A határozatok szerínt az Unesco a nemzetközi megértés előmozdítására
folytassa a békés együttműködéstelősegítő társadalomtudományi módozatok tárgyilagos tanulmányozását (nemzetközi egyetértést érintő feszültségek, idegen
országok megismerése, a vitálc békés rendezésének és a közvetítésnek módjai,
1ársadalomtudomáJnyoik részvétele a békés együttműködésben). "De la inature
des conflits" (A konflíktusok természetéről) címrnel 1957..b m az Unesco ki is
adott egy könyvet a nemzetközi konfliktusok tanulmányozásáról. amit az Association Internationale des Sciences Juridiques folytatott. De az Unesco
folyóirata igen értékes tanulmányokat közöl a belső: rnunkaügyí, perjogi és
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magánjogi viták rendezéséről is, vagyis a belső társadalmi megbékélés rnódjait is tanulmányoztatja.
Az emberi és kisebbségi jogok tekintetében intézkedéseket tesz a szervezet a társadalmi összhangot tönkretevő előítéletek megszüntetésére, a tanítók,
tanárok megfelelő tárgyilagos felvilágosításával a faji kérdés tekintetében,
ilyen tárgyú kiadványokat ad ki, etnikai és kisebbségi csoportok bellleszkedésére vonatkozó tanulmányok eredményeit hozzáférhetővé teszi gyakorlati felhasználásra. A kutatások u. i. azt mutatják, hogy a faji előítéletek már kora
gyermekkorban kezdődnek és a serdülő korban vernek gyökeret a lélekben.
Ezért az iskolában kezdik el a felvilágosítást.
Kulttrrálís téren - mondja az egyik határozat - az Unesco igyekezzék
megszervezní és megkönnyíteni a tagállamokkal nemzetközi megbeszéléseiket
fillozófusok, írók, művészek, nevelők, tudósok között a mai világot érintő áltaIános emberi problémák tanulmányozására; segítse elő a tagállamokkal különbözö népek reprezentatív irodalmi, nem eléggé ismert klasszikus és mai Irók
múvei fordításának terjesztését. Az elkövetkező tíz évre az Unesco dolgozzon
ki nagyobb fervet a "Kelet és Nyugat kulturális értékeinek kölcsönös megbecsülésére". Iskolákban, egyetemeken, minden nevelési intézményben segítsélc
elő ed a kölcsönös megértést 'minden eszközzel, művek fordításával, szernléltető művészi alkotásokkal, zenével. (Azóta meg is jelent az "Orient et Occídent" c. folyóirat e megértés elömozdításéra.) A nemzetközi megértést a közvélemény az ENSZ és különleges szakintézményeitámogatásával segíti elő, a
kormányok pedig az atomenergia békés felhasználására vonatkozó, erkölcsi,
szociális és kulturálís problémák tanulmányozásában tárgyilagos tájékoztatássaíl, a fizikai és nem fizikai dolgozók. diákok és tanáraik cseréíével, kétoldalú
kezdeményezéssei különböző gazdasági, társadalmi, nevelési rendszerekkel. kulturálls hagyományokkal rendelkező országok közt személyek és tevékenységükre vonatkozó anyag cserétével és az intézmények közvetlen kapcsolatával,
Az Unesco az Antropológiai és Etnológíai Tudományok Egyesülete Philadelphiában 1956-1ben tartott kongresszusának felkérésére elvállalta a kihalóban
lévő népek (tűzföldi indiánok, afrikai pígmeusok, stb.) néprajzi és biológiai
megmentését, mert életük tanulmányozása az emberiség történetének kezdeti
korát ismerteti meg.
A napilapok híradása szerint a X. közgyűlés elfogadta azt a javaslatot,
ho~ ne oltsák a gyermekekbe más országok gyűlöletét.. Az oktatásban mutatkozó diszkrimináció leküzdésére nemzetközi egyezménytervezetet készírt elő az
Unesco, melynek személyzetébe azután ázstai és afrikai tisztviselőket is neveznek ki, hogy ezzel is elősegítsék a nemzetközi megértést.
Míndezekből láthatjuk, az Unesco igen élénk tevékenységet fejt ki a béke
és nemzetközi megértés terén. Hogy rnilyen eredménnyel, az természetesen a
Szervezet tagállamain múliik. (Benkő István)
JEGYZETLAPOK. (P é l d á k h i á n y a ?) Papok panaszkodnak, hogy prédikációikhoz ,nem állnak rendelkezésükre megfelelő példagyűjtemények. Ami
van, az régi, elavult.
Igazuk van: ami van, az régi, elavult. Dehát "segíts magadon, Isten is
megsegít". Hogyan? Sz. R. remek, művelt, modern pap-barátom mondja, mikor erről beszélgetünk:
- Lehetőleg minden újságot, hetilapot, folyóiratot átnézek. Amit prédikádómban példaként fölhasználhatok, kivágom és beragasztom egy erre ,a célra
vásárolt [iizetbe. Több kötetes gyüjteményem van már, csupa mai példa; mind
mai emberekkel történt. Sosem vagyok zavarban. ha valamit illusztrálnom kell.
Nem kell furcsa, a mai ember számára már többnyíe mosolyogtatóan bizarr
barokk történetekhez folyamodnom. Csak körül kell nézni az életben: tele van
körülöttünk pozitiv és negativ példákkal. Csak egy kis figyelem és ötletesség
kell hozzá, hogy hasznositsuk, "Ki kell preparálnunk" a körülöttünk folyó életet. Persze kimásolní kész szótárból a mi szoszedetiinket könnyebb és kényelmesebb, ezt jól tudjuk még az iskolából. De lusta diák, aki a másét másolja.
Márpedig a mi hi1:atásunk nem a kényelem és lustaság hivatása, . ,
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Igaz, nincsenek kész példatárak. De mi akadálya van annak, hogy akinek
.szüksége van rá, példatárat csináljon magának? Egy füzet kell hozzá, egy kis
ragasztó az Apiszból, egy adag figyelem az -élet és sok érdeklődés a mai ember
problémái iránt.
("I d e g e n" p é l d á k.) Beszélgetés ugyanerről a témáról, egy másik pappal. Közlöm vele Sz. R. módszerét, s arra, hogy mennyire igaza van Sz. R.-nek,
elmondom a következő "példát":
PIÍII' nappal az Sz. R.-rel folytatott beszélgetés után a szerkesztőségben találomra fölveszem az asztalról ,a Népszavát; az első, amin a szemem megakad,
cikk egy munkásról, aki mellett fölrobbant a benzines hordó. Valósággal agyonégett, válságos állapotban vitték kórházba. Társai pillanatokon belül 3000 forintot adtak össze a családjának, s arra is tömegesen vállalkoztak minden fölhívás nélkül, hogy "bőJ·t adnak" a súlyos beteg bőrátültetésí operációjához.
Kell-e frappánsabb mai példa a felebaráti szeretetre?
- Sz. R. - mondom - már biztosan beragasztotta valamelyik füzetébe.
- Jó, jó - feleli barátom - csakhogy ez id e g e n példa.
Rögtön meg is magyarázza. Vannak hívek, ezt gyakorlatból tudja, akik
jobban szeretik a teljes "belterjességet" : példában is csak azt, ami katolikus
forrású, hívőkkel történík, szentek életéből való, s ha már nem ilyen, legalább
jó távoli legyen, a pogány ókorból, legjobb esetben a középkori időkből, esetleg távoli missziókból.
Első válaszul rögtön az evangélium jut eszembe: az irgalmas szamaritánus
története. Mondhatnám, ez a klasszikus "idegen" példa. Az úr Jézus annak is
szánta. Akik "belül voltak" - a farizeus, a levita - nem gyakorolták az
erényt; az úr Jézus tehát rámutatott arra, aki gyakorolja, és aki történetesen
idegen volt, szamaritánus, s őt állította példaképnek. "Menj és tégy hasonlóképpen,"
Egyáltalán nem biztos, sajnos, hogy az erényekre míndig mi katolikusok
szolgáltatjuk a legszebb példát. Az viszont egészen biztos, hogy a katolikus vallás leghatékonyabb ellenpropagátorai azok a katolikusok, akik az erényt öszszetévesztik fonákjával, az erénygőggel.
(A z e r é n y k ö n t ö s é r ő l.) Később elgondolkozom a dolgon. Egy kicsit
túl hirtelen és túl egyszerű'en fogtam meg a kérdést. Vannak, kétségtelenül,
akiknél valóban erről van szó: erénygőgről. De mások-nál, föltehetőleg a többségnél, talán inkább a látásmód ban van a hiba. Az erény valamiféle formában,
köntösben jelentkezik; bizonyos értelemben véve egy-egy erény is "történeti":
nem minden korban nyflatkozik meg egyformán. Eddig ilyen és ilyen ruhát
hordott; mi .még talán a régi ruhájában keressük,amikqr már új köntöst öltött, abban jár köztünk, észrevétlenül.
Az elmúlt polgári korban például a szetetet erényének legszembetűnőbb
megnyilatkozási formája a jótékonyság volt. Ma a jótékonykodás régi, polgári
formái idejüket múlták; olyan társadalomban, ahol mindenki a munkájából él,
és mindenkinek van munkája, egyszerúen nincsenek jótékonykodásra szorulá
"alacsonyabb néposztályok". De nincsenek meg a régi értelmű jótékonykodás
lélektani föltételei sem. A szociatista társadalom munkásának, ha történetesen
rövidebb vagy "hosszabb időre munka- s így keresetképtelenné válik, nem kérelmei és szorongó vágyai vannak kegyes segélyekre, hanem törvényben biztosított . j o g a i megfelelő elláttatásra; nem kiszolgáltatott, hanem birtokon belül
van. Nem csak úgy, kegyből vagy jószívből, k a p, hanem j á r n e k i, s ez
egészen más, öntudatát tekintve is. Más a j u s s és más az adomány; s aki
jogai birtokában a jussát követeli, annak nem lehet könyöradományt adni.
Nincs "jótékonykodás", nincsenek "könyöradomány-akciók"; akinek a szeme
megszokta a szetetetnek e z t a köntösét, mélabúsan megállapítja: kiveszett
az emberek szívéből, kiveszett a társadalOmból a szeretet. Egy reszketős kezú
öreg néni mondta egyszer nekem:
- Ha:iaj, édes fiam, az én leánykoromban tizenkét koldusnak adtunk ebédet, mind(!f1Yiknek megvolt a maga tálja, ott ültek sorban a tornác végében,
ették a jó, vastag levest ... Volt sziniik. az embereknek, adtak az inségesnek.
De hol van az már ...
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- De ma: már tizenkét koldus sincs, aki beállítson egy-egy házhoz ingyen
ebédért - mondtam, s a nénike ezen szemlátomást eltűnődött.
Változnak az idők, változnak az erények. Száz évvel ezelőtt a szeretet legtermészetesebb formája a koldusok istápolása volt. Ma a szeretetnek egészen
más formái vannak. Olyan formái, amelyek érzésem szerint közelebb vannak
az evangéliumban parancsul elénk írt felebaráti szeretethez. A szeretet megnyilatkozási formáiból eltűntek a társadalmi különbségek, a szeretet fölülről
lefelé gyakorlása; a szeretet ma elsősorban talán t e s t v é r i s é g. Ezzel kapcsolc,tban önzetlenebb lett, eltünt belőle az önszeretet mellékíze (aminek a kísértés étől mindim erénnyel kapcsolc,tban annyit óv Szalézi Szent Ferenc), a
tetszelgás abban, hogy adok, hogy jó vagyok, irgalmas vagyok; a szeretet gyakorlása természetesebb lett, és mindennapibb: nem kivételes ünnep, amihez
esetleg még ~külön ünnepi ruhát is csináltattak hajdan, hanem a hétköznapok
életformája; a szeretet beleintegrálódott a mindennapi életünkbe. Csak észre
kell venni benne, meg kell látni ebben az új, szürkébb, esetleg olajfoltos, de
sokkal elnyűhetetlenebb köntösében. Ne a régiben keressük: azt nem hordja
már. S ne panaszkodjunk hiányán csak azért, mert rossz a szemünk s nem
vesszük észre a közvetlen közelünkben, új ruhájában.
(C l a u d e l é s C l a u d e R o y.) Clc,ude Roy remek, lendületes, szellemes,
kritikus; az ő lencséje alatt az irodalom nem halott preparátum, hanem izgalmas élet. D e s c r i p t i o n s c r i t i q u e s című könyvében (pompás esszék sorozata) olvasom Claudelról: "Katolicizmusa, melyet parancsoló erejével egyszer
s mindenkorra elfogadott, annak szemében is, aki alapjait abszurdnak találja,
mint jómagam is - (Claude Roy kommunista) - s aki úgy csodálja meg esztétikai kijejtését, hogya mögötte álló posztulátumot nem fogadja el: fogalmak,
mitoszok, eljárások, belső gimnasztika és bölcsesség szép és veszedelmes építménuének tetszik. Claudel jól érzi magát benne, mert nem csonka ember, és
mert a katolicizmust valamikor hozzá hasonló emberek csinálták, s mert az
valamikor a legemberibb vallások egyike volt. Való, hogy az ember test és lélek, CLhogy az inkarnáció misztériuma kifejezte; való, hogy semmi7"e nem megy
hit, remény és szeretet nélkül; hogy az emberiség egyetlen nagy test, s mi mind·annyian tagjai vagyunk, felelősen minden pillanatban és minden választásunkban, ahogy a Szentek Egyességének mitosza hangoztatta; való, hogya lelkiismeretvizsgálat, a szenvedélyek megzabolázása, a bűnvallomás, a szervezett
közvetités csupa jótékony fegyelem volt."
A továbbiakban nagyjában ezt mondja Claude Roy: a mai' katolikus, kora
megromlott egyházával szemben ügyét az örök egyházhoz, Krisztus misztikus
testéhez föllebbezheti; a hitetlen pedig a mai politikai katolicizmussal szemben
hivatkozhatik "a kezdetek katolikus humanizmusára", arra, hogy az egyházban,
"tévedésekkel, illúziókkal és alaptalan mágiákkal keveredve", ma már meghaladott formában, olyan emberi igazságok nyilatkoztak meg, amelyeket az ember maga tár föl magának.
A szavakon, kifejezéseken, megitélésen nincs értelme vitázni. Ismétlem:
Claude Roy kommunista; ha nem igy látná az egyházat, akkor nyilván katolikus volna; - olyan szellem ő, aki csak egy nem tudna lenni: érdektelen,
sehova-nem-tartozó, csak-magával-törődő közönyös. Az érdekes számomra ebben az idézetben (s egyáltalán egész ragyogó Claudel-esszéjében) elsősorban
az, hogy Claudel, művén, robusztus, egyből-faragott művész-egyéniségén át
megéreztette Claude Roy-val a katolikum lényegét, pontosabban valamit, egy
darabot a lényegéből. Claudelról arra kellett gondolnia, hogy a kereszténységben valami mélyen emberi nyilatkozott meg, és valami egész-ség, valami nemcsonkaság, valami igény az emberi teljességre. Ennek illusztrálására idéztem
tanulmányának fenti pár sorát; és ez az, amit nagyon meggondolkodtatónak
tartok.
A keresztény embernek, és főként a loeresztény művésznek, úgy vélem, elsősorban a humanitásával, a humanitása minőségével kell tanúskodnia a világban arról, ami a hite, reménye és szeretete. Úgy gondolom, hite nem lehet
emberellenes, reménye embertelen; szeretet nélkül pedig szóljon bár az angyalok nyelvén... Az ilyen tanúságtételhez persze az kell, hogy az illető, mint
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Claude Roy mondja Claudel-ról, "jól érezze magát a hitében", amivel egy mű
vész számára vele jár, hogy hitében jól érezve magát jól érezze magát a világban is. Valami nyugodt, nagyon alapos optimizmusra gondolok, a Claudel,..optimizmusára a világ felé: ahogy egyetlen kövét el nem dobja, egyetlen kis férgét el nem tapossa, hanem mindent megbecsül és mindent fölemel, mert mindent a roppant isteni világterv részének tud és távlatában becsül meg, legyen
az akár ember, akár természeti tárgy, s ha ember: akár szent, akár bűnös.
(A r a g o n.) Claude Roy után Aragont vettem elő, és nem véletlenül. Egy
idézetet kerestem benne, egy kitűnő tanulmányából, melu a nyegyvenes években, a R é s i s t a n c e idején arról szólt, hogy az igazi francia kötőszó nem a
vag y, hanem az é s. (Ha emlékezetem nem csal, Chesterton a katolicizmusról irt valahol hasonlót.) Ezt a pár sort is kiirom; mert amikor a tanúságtevő
keresztény humanizmusról beszélek, m u t a t i s m u t a n d i s valami ilueetélét gondolok, ilyen nyiltságra, tágasságra, készségre. Akkor, a C a h i e r s d u
R h n e egyik kék füzetében úgy olvastam ezeket a sorokat, mint valami nagyon erősítő szellemi táplálékot. Érzésem és meggyőződésem azóta sem t'áltozott ebben. Nem becsukni kell kapunkat a világ felé, hanem szélesre tá.mi;
nem arra kell törekedni, hogy kizárjunk, hanem arra, ami a nevünkben is benne van: egyetemességre. Claudel mellett enge.m, személy szerint, nem kis mértékben nevelt erre Aragon is. A cikk adott körülmények közt készült: a francia ellenál~ban; de amit mond, az az akkori aktualitás fölött is elgondolkodtat6; én ma is érvényesnek érzem, s hogy magyar viszonylatokban beszéljek:
azért, mert Pázmány t szeretem, nem tudnám elvetni egyetlen olyan kulturánk,
irodalmunk épületébe tartozó író-ellenfelét sem azért, mert az én szeretett
Pázmányomat kárpálja. Katolikus vagyok; de az én mondatom nem az, hogy
"Pázmány, vagy Alvinczi ?", hanem éppen mert katolikus vagyok, ez: "Pázmány
és Alvinczi", vagy nyomatékosabban: "Mind Pázmány, mind Alvinczi". S nem
hiszem, hogy ezért hitemben károsodnám.
. Ime az AragoTf-idézet, 1942-ből, a Cahiers du Rhone kék sorozatának C o n tr o ver s e s u r l e g é n i e d e l a F r a n c e (Vita Franciaország szelleméről)
címú füzetéból. Címe: La conjonction ET (Az ÉS kötőszó):
" Megállapítható, hogy Franciaországban két nagy hagyomány van: a keresztény és a materialista. Honnét veszik, hogy össz~békíthetetlenek? Nem
nyomban egyetértésben látjuk-e őket, het Franciaországról van szó? Eszemben
sincs, amiéTt én a másodikhoz tartozom, hogy például. kiiktathatnám közös
martirol6giánkból Jeanne d'Arc-ot, amiért azt á.Hította, hogy hangokat haUott.
Ami számomTa a lényeges Jeanne d'Arc-ban, Fr,anciaország hősnójében, az nem
az, hogy Szent Mihály urat hallotta, hanem hogy megmentette Franciaországot.
És föltételezem, egy másik síkon, hogy Diderot materializmusa nem akadályoz
meg egy keresztény szellemet annak elismerésében, ami Diderot-ban jellegzetesen francia, és mint ilyen, számára éppen úgy védendő, mint maga Franciaország."
(I d é z e t J o u h a n d e a u b ó l.) Persze a vag y kőJtőszónak is akadnak
hivei. Ezek bizonyára megbotránkoznak a föntieken. Igazán nem hiszem, h'ogy
bírtokában volnék El csalhatatlan igazsápnak; éppen csai« igyekszem értelmesen
és reálisan gondolkodni, s akitől lehet tanulni, anélkül, hogy előbb a nacionátéja felől faggatnám. Oszintén megvallom, eddig ezt még nem bántam meg: ellenkezőleg, csak hasznát láttam magamban annak, hogy Claudeltól is tanultam,
de -Aragontól is. Aquinói Szetit Tamástól is (igen-igen sokat), de - Mar:x:tól is.
A ~ a g y híveinek, ha túl gyorsan fejemre olvasnák, hogy eretnek vagyok,
de meg azért is, mert elgondolkodtatónak, jó elmélkedési anyagnak érzem
mindannyiunk számára, hadd írjam ide Jouhandeaunak, e nálunk alig-alig ismert érdekes, jelentős francia írónak, Mauriac kortársának egy mondatát; most
olvastam, Ca r n e t s d e l' é c r i va i n címmel kiadott naplójában:
"Annyiszor hallottam már, hogy egyesek, akik az üdvösség birtokában hitték magukat, diadalmasan idézték a bűnösök fejére az örök kárhozat igéit;
minthacsak nem is volna vakmerőség a magunk választását helyettesíteni Isten
választása helyébe.
De honnét veszik ezt a csalhatatlanságot ?" (r. gy.)
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