
NAPLÓ
UDE PROFESSZOR HALALARA. Méltó, hogy mi is megemlékezzünk a ka

tolikus egyháznak erről a 90 éves 1a>rában elhunyt kiváló papjáról, aki a szo
cíálís igazságosság és a világbéke törhetetlen harcosa volt egész életében.
Johannes Ude 1875-ben született Ausztriában, ottani néptanító fiaként, II
mint talpig jellemes, elvhű ember egyenes úton haladt üldöztetéseken át 8
világbirig és a Nobel-békedíjra való jelöltségig, amelyre 1964-be!n nem kisebb
személyíség ajánlotta, mínt Albert Schweitzer.

Az osztrák és német teológusok közt már ismert tomista volt, amikor
1917-ben a bölcselet és a spekulatív teológia rendes tanárává nevezték ki a
grazi egyetemen. Alekor már - három évi. katonalelkészí és saanítéc-szolgá
lat után - elegedő tapasztalatokkal rendelkezett ahhoz, hogy lássa, aháboro
nem egyéb,mdnt (XV. Benedek pápa kifejezésével élve) "dJísztelen ember
mészárlás". Harctéri élményeiből azt a meggyőződést szerezte, hogy Isten
ötödik parancsolata abszolút érvényű és a háborúra is áll. Ezt a Ielkídsmerea
meggyőződését katedrajáról is 'hirdette. A szenttarnásibölcselők közül legel
sők egyikeként fordult a magántulajdon kapitalista gyakorlata ellen. A har
mincas években nagy nemzetközi vihar kerekedett a magyar domíníkánus
tudós, Horváth Sándor németül megjelent könyve körül, amelYU1ek magyar
címe A magántulajdon Aquinói Szent Tamás alapján; a könyv szerzője el
utasítja a magántulajdon abszolút voltát, állítja annak használati [ellegét és
közősségi rendeltetését. A vitában Ude protesszor - aiki közgazdaságtanből ís
doktorátust szerzett annakidején - a magyar szerzö mellett foglalt állást.

Ma omár fölösleges bolygatni, kik és míért, de 1937~ben nyugdíjba, küld
ték; a dolgot részben magyarázza pacífízmusa is és az, hogy Ausztriát ekkor
már csak egy év választotta el a hitlerista elözönléstől. Steíermark volt a
nemzetíszocíalízmustól leginkább megfertőzött tartomány; hegyei köm már
titkos helyi SS és SA-alakulatok cserkésztek. Nem volt tehát olyan kicsiny
dolog neki, mint Grundlsee község egyszeru papjának, rendületlenül tovább
hirdetni igazságait, 1938-ban a német megszállás után, amikor az úgynevezett
"Kristalllllacht", az ausztriai zsidóság elleni támadás bekövetkezett, Ude ezt
írta Steíermark gauleíterének: "Hogy ne legyen bűntárs az elmúlt napok ese
ményeiben, amelyek az igazságosságnak, az emberiesség legegyszerűbb fogal
mainak és az én keresztény-katolíkus lelkiismeretemnek arcába vágnak, ki
nytlvánítom: Elítélem a banditamódszereket, a zsinagógák megrohanásat az
egész 'birodalomban, tűzbeborításukat, lerombolásukat, meggyalázásukat."

Elhurcolták ezért, a Gestapo !kétszer is bebörtönözte és csodaszerűen me
nekült meg a haláltól. Az volt ellene a vád, hogy "megsértette a hadsereget".
Szörnyű tapasztalatokat szerzett, de 1945 után egy internálótáborban, ahová
volt SS-eket helyeztek büntetésből, mégis vállalta lelki gondozásukat. "Szere
tet,részvét és könyörület nélkül mínden munkánk és harcunk hiábavaló" 
mondotta, Nem a fanatikus beszél így, hanem az igazi keresztény, aki léte
legbensőbb gyökereivel tartozik a kereszténységhez, Később világhíressé vált
röpírata: Krisztus vagy Antikrisztus - Krisztus vagy az atombomba. Nyilvá
nos SOS-kiáltás minden 'Ikeresztényhez és nemkeresztényhez. A legelsők kö
zött volt, akik a katolicizmus gondolatvilágán belül állást foglaltak az atom
bomba ellen.

Levelezés révén szeros barátság fűzte Albert Sehweítzerhez, az őserdők

doktorához. Ude professzor míndvégig torzíthatatlanul megmaradt a maga
ikatolikus híthűségében, de osztozott Schweitzerrel a humanista eszmények
követésében. Ude 90. születésnapján Schweítzer - nem sokkal halála előtt

- a következő levelet küldte neki:
"Kedves Barátom! Nem tudok belenyugodni, hogy kilencvenedik szüle

tésnapjára csak egy táviratot küldtem. Ezért irok utólagosan még levelet is.
Gyakra~ gondolok Önre és szégyellem magam, amiért annyival könnyebb
volt nekem az emberiesség és a béke eszményeiért föllépni, mint Önnek.
Egyet s mást gondolatban együtt éltem át Önnel a távolból s közben arr«
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gondoltam, hogy az Ön harcának különös jelentősége kell, hogy legyen az em
beriesség és a béke eljövetelében. Nem mulaszthatom el, hogy ezt meg ne
mondjam Önnek ..." (1 j j a s A n t a l)

KAVARGAS AZ ÚJ JEZSUITA GENERALIS KÖRŰL. Pedro Arrupe
atya, a Jézus Társaság nemrég megválasztott generálisa váratlanul a világsajtó
!IlYÍlvánosságánakfénycsóvájába /került. A nagy 'lapok vatikáni szakértői kö
zül sokan megütköztek a generális zsinati felszólalásán, a Ya című spanyol
lapnak adott nyilatkozata pedig olyan feltűnést keltett Hollandiában, hogy az
ottani jezsuita tartományfőnök szükségesnek látta nyilvánosan bírálni gene
rálisának azokat a kijelentéseit, amelyek a sajtó révén hozzá eljutottak. A
jezsuita rend fegyelméről alkotott közfelfogás a tartományfőnök szavaiban
a jezsuita renden belül páratlan fegyelemsértést vélt felfedezni.

A Hamburgban megjelenő és a hazai sajtóban is gyakran idézett Der
Spiegel ebből az alkalomból érdekesen rajzolja meg Pedro Arrupe rendfőnök
portréját. Az 57 éves Arrupe az első generálds, aki a rendalapító szűlkebb ha
zájából, a baszik földről származik. Alacsony termete, kopaszsága, hosszú orra
és a népdalok iránt tanúsított szeretete is emlékeztet Loyolai Szent Ignáera.
AIU"Upe eredetileg orvosnak készült és öt éves egyetemi tanulmány után Lour
desben <határozta el, hogy pályát változtat. 1926-ban egy hónapot töltött Lour
desben és ezalatt három személy csodálattos gyógyulását [egyezték fel. Ezután
Loyolába ment és ott töltötte el újonc éveit, majd bejelentette, hogy Japán
'ban szereme tevéke:nykedni. A generális engedélye és az útiköltség kiutalása
azonban nyolc évig várattott magára.· Elsőízben 1930-ban fordult !kérelemmel
'hozzá, majd egy év múlva másodszor is. De az engedély csak nem érkezett
meg. Arrupe türelmesenfolytatta tanulmányait - Spanyolországban, Bel
giumban, Hollandiában és az Egyesült Allarnokban -, míg végül engedélyt
'kapott, hogy Japánba utazzék. 1938 szeptember 30-.áJn szállt hajóra. Japán
ban mísszíonárdusként tevékenykedett, majd 1942~be:n prefektus lett. 1945
augusztusa óta "Hirosima jezsuitájának" nevezék, mert szemtanúja volt az
első atombomba robbanásának, :késől)b pedig a jezsuiták segélyakcióját ve
zette. 1954-ben lett a tartományproV'inciálisa. Ez a tartomány évtizedeken át
a német rendtagok rnűködésí területe volt, de ő fokozatosan kicserélte a 1I1é
meteket, és végül az alája rendelt 380 jezsuita már 28 nemzet fiaiból kerül:t kJi.

A múlt év május elején a világ minden tájáról Rómába érkezett több
mint 200 vezető páter, hogy megválassza az elhunyt J. B. Janssens generális
utódát. A pápa a jezsuita kongregáció tagjait 'külön kíhaflgatáson fogadta és
azt az óhaját fejezte ki, hogy a rend vegye prog,ramjá!ba az ateizmus elleni
küzdelmet. Parancs volt ez - mondta a Spiegel, amely itt mindjárt utal ás
a jezsuiták föltétlen pápahűségére és engedelmességére. XXIII. János - ál
Htja a lap - soha sem beszélt erről, VI. Pál pápa viszont alighanem ennek
akart :kdfejezést adni, amiikor Arrupe első kihallgatásakor úgy fényképeztette
le IIllaIgát vele, hogy a generális előtte térdepelt.

A jezsuita generális zsinati :beszédét a szeptember 28-i ülésen mondta
el. A 13. szkémához szólt hozzá s főleg az ateizmus kérdésével foglalkozott.
Az ateizmusnak - adta elő Arrupe - rövid idő alatt sikerült az emberiség
ir.c:gy részét megnyernie magának, az egyház ellenben még kétezer év alatt
mostanáíg sem találta meg a hathatós eszközt a keresztény üzenet terjeszté
sére. 1961-től máig a katolikusok részesedése a világ népességében 18%-1'61
16O/0-ra süllyedt. Mutatja ez, mennyire szükség van napjainkban a lelkipász
tori módszerek határozott felülvizsgálására. Javasolta, hogy szakemberek mér
jék fel az új körülményeket s ennek megfelelően dolgozzák ki az egyház ak
ciójának alapvonalait. utána a pápa a maga tekintélyi erejénél fogva ossza
Iti a feladatOikat, megszabva kinetk-4cinek a munkaterületét.

A saltő - ideértve vezető katolíkus lapokat is - igen vegyes érzelmekkel
magyarázgatta a generális beszédét, különösen ezeket a kijelentéseit: "Tökéle
tesen ikidolgozott stratégiája segítségével az ateizmus színte korlátlan hátal
anatgyakorol a nemzetközi szervezetekben, a pénzügyi világban és a híriköz
Iésben, azaz a tévében. a filanben, a rádióban és a sajtóban."... "Az ateista
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gondolkodásmód és kultúra hovatovább megmérgezí a hívők, sót a papok lel
'két is, rnert az egyház kebelén belül az gyanakvást; forrongást ébreszt." Bi
-zonyság a beszéd igen különböző megitélésére, hogy például Mario von Galli,
ak.i pedig maga is jezsuita, a német rádióban valamiféle kereszteshadiárat
felhíváshoz hasonlította; a nem katolíkus Teim pedig azt írta, hogy "a beszéd
.a hajdani rómaí pápák buHájára emlékeztetett".

Ezután hangzOItt ela generálisnak egy amerikai újságíró előtt tett nyi
latkozata, amelyben a katolicizmust a Coca-Colához hasonlította rnondván
hogy ez ,,semmiféleképpen sem !kellemes ital", de "kétségtelenül kiváló áru":
Csak az a baj, hogy mi nem ,tudjU/k, miként értékesítsük, Ilyen esetben az üz
letemberek ugyancsak törik a fejüket. Ezt !kellene cselekedniök: a katolikus
-egyház!férfiaklllak is. A Ya hasábjain közreadott úja1)b nyilatkozat tovább ke
verte a zsinati beszéd keltette hullámokat.

Nyilván a holland katolékusok !között mutatkozó bdzonyos nyugtalanság
késztethette Terpstra atyát a hollandiai jezsuita tartomány főnOkét arra, hogy
-egy ottani katolíkus kollégium volt diálkjai előtt tartott beszédében ny:íltan
bírálja saját generáldsát, A párizsi La Croix, a világszerte ismert katolíkus
napilap, november 3-4 szamánek közlése szerínt a többi között ezeket mondta:
,iMár abból a vísszahatásbél is, amit Anupe atya 'beszéde keltett a zsinati /kö
rÖ!kben, bizonyosra vehető, rnennyíre nem sikerült elémíe, hogy mindenki
osztozzék meggyőződésében. Én magam iszavwban vagyok, kijelentéseinek
-értelrnét .ífletően, legalábbis ahogy a lapok révén tudomásomra jutottak. önök
közül sokan úgy érzik, hogy azokban a szavakban, amelyeket az ateizmusról
.szólva Arrupe atya használt, egyáltalában nem talált méltánylásra a nem
hívő ember jóhiszeműsége. Ugyancsak egyetértek önökkel azoknak a kljelen
téseknek a bírálatában is, amelyeket a Ya közleményéből !kivehetően Arrupe
atya, úgy látszik, megtett. Ebben az interjúban Arrupe atya az egyft)ázon belül
bármely forrnában megnyilatkozó bírálat rnerev eltenzőjének mutatkozott.
Biztosítihatom önöket, hogy Arrupe atya ,kdjelentéseit nem tekintem rendel
kezéseknek vagy ami holland jezsuita tartományunk tevékenységére vonat
·kozó zsínónméntéknek, és meg lennék lepve, ha itt akár'csaik egy jezsuita tár
sam is ekként fogná fel azokat." Hasonló értelembelll ismerteti a jezsuita tar
tományfőnök beszédét a Tablet angol katolikus hetilap is november 6-i szá
mában. Hozzáfűzi még, hogy a holland jezsuita tartományfőnök felszólalásá~

'nak elvi részét ezekkel a szavakkal fejezte be: "Határozottan tudomásukra
kívántam hozni míndezt, mint szabadon kifejtett személyes véleményemet, és
úgy gondolom, hogy kimondásával hozzájárulek a szabad kifejezésmód és a
nyílt érintkezés Iégköréhez rnínd a rendben, mind pedig az egész egyházon
belül. Csak ilyen 'légkörben lehet, mint azt mímdnyájan tudjuk, valódi tekin
tély és igazi engedelmesség."

'Arrupe atya zsinati beszédével és nyilatkozataival foglalkozott Robert
Rouquette is, aki tudvalevően ugyancsak jezsuita és az Etlldes nagyon is
Iialadó szellemű zsinati szakértője. Mindenekelőtt megállapítja, hogy a gene
rális zsinati beszéde már amiatt is zavarba hozta a hírmagyarázókat. mert
beszédét eléggé rosszul Iehetett érteni. A latin nyelv kevéssé alkalmas arra,
hogya modern fogalmakat kifejezze, az a kényszerűség pedig, hogy a fel
szélalónak 10 perc alatt kell kifejtenie nézeteit, egyébként is SO'k hátránnyal
jár egy olyan összetett és árnyalt kérdésben, amilyen az ateizmus. Latba esett
az a körülmény is, hogy a generális előzőleg igen hosszú időt töltött a távoli
Japánban, nem volt meg tehát az a lehetősége, hogy kellőképpen bepillant
son a zsinati körök érzékeny vtlágába. Arrupe igazi felfogását sokkal jobban
megismerhetjük - írja Rouquette -, ha elővesszük azt a két okmányt, ame
lyek a Jézus Társaság legutóbbi általános kongregációján születtek és elíga
zltásuf szelgálnak mind a generálisnak, mínd pedig az egyszerű rendtagok
nak. Ezek az ateizmusról és a tanulmányi rnenetről szóló rendi dekrétumok.

Az ateizmust tárgyaló dekrétum Rouquette szerínt megfelel annak a meg
bízatásnak, amelyet a pápa adott a rendnek. Kdinduló tétele valóban az, hogy
magunk előtt látunk egy ateista társadalmat, amely legöntudatosabb tagjai
révén módszeresen dolgozik az Istentagadás elterjesztésén. "Ne értsük azon-



ba.n ezt úgy, mint ahogy a mi szélsőséges Integralístáínk teszik - jelenti !ki Rou
4uette -, akik valamiféle nemzetközi, ördögi, titkos és titkosan szervezett maf
fiát !képzelnek el, amelyik k<>l'llTl.ányozza a világot." Egyszeruen csak egy kollek
tív szellemi rnagataetás felismeréséről van szö, amelynek forrásai távoliak
és mélyek, amelyet egyének, csoportok és politi!kairen<:lszerek tartanak fenn,
anélkül, hogy szükségszerűen valamilyen !kapcsolat lenne az egyének és a
csoportok közt. Az <istentagadás tehát nem az már, mint a múlt századokban
volt. Nem csupán egyesE!k tagadják Istent, hanem egész társadalani csopor
tok, gyakran egész népek is. MÍJJlthogy pedig immár iközösségi gondolkozással
iB szembetaláljuk magunkat, nem vitás, hogyeza gondolkodés magu,Ioban a
hiWk!ben is visszhangot kelt.

Arrupe generális voltaképpeni észrevétele arra irányul - folytatja Rouqu
ette -. hogy még nem elemeztük ki az ateízmusnak, rnínt szociológíaí jelen
ségnek az okait és megnyalvánulási módjait. Ezért azt kivánja, hogya teoló
~okon kívül az' egész keresztény világ tudósai, és pedig szoeíológusok, tör
ténészek, antropológusok és a közösségí lélektan szakértői kutassák ki, miért
olyan nehéz jelenleg mnni. Annál inkább szükség van erre, mert a hagyo
mányos apológia gya!kJNlal hatástalan. Tudományos és pasztorális feladatok
ezek - emeli ki Rouquette -, amelyeknek munkálásából teljességgel ki kell
küszőbölni mindazt, ami valamiféle ddeológíaí háJborúra és az ellentétek ~j

élezesre vezethetne, hiszen másként ez a tevékenység szembekerülne a vallás
szabadságról alkotott zsinati szkémával is. Ugyanígy ki kell küszöbölnd a ke
oeskedelmí reklámnak azokat a formáit, amelyek a feltételes reflexekre !kí
vánnak hatni - s itt Rouquette kétségkívül a generális már említett nyi
latkozatára céloz -; a hitet nem úgy propagálja az ember, ahogy Coca Colát
ad el, még aikkor se, ha a .rek1áan:szakértők piacelemzésének van is valami
hasonlatossága a szociológíal anikéttel. Közben a hívőket is nevelni kell 
szögezí le Rouquette -, meg kell .tisztítani Istenről alkotott elképzeléseí'ket,
elő kell mo:zxiítallli a személyes hitet, "a gyakorlati ÉS szocíáhs" felebaráti
szeretetet, és fel kell sorakozni a pusztán emberi értékek mellett is. Ez utóbbi
azért is nyomós teendő, rnert a hívőknek találkozniok kell a nem-hívőkkel,

hogy köztük párbeszéd folyhasson.
A jezsuita generális körül felmérült viták, amelyek a vrlágsajtó érdek

lődését magukra vonták, mindenesetre figyelemre rnéltóan bizonyítják, hogy
a zsinat imilyen szellemi erjedést indií,tott meg a katoliikus egyházban. Örven
detesen igazolja azt is, hogy az őszinte, nyílt beszéd, még ha -bírálat van is
benne. nagyonis lehetséges immár az egyházban. l~S zi g e t i E on d r e)

AZ OLV1\8Ö NAPLÚJA. Tudományos Akadémiánk Irodalomtörténeti In
tézetének lI1agy vállalkozása, A magyar irodalom története mind jobban kö
zeledik a rnodern korhoz; nemrégiben megjelent második \kötetével rnár át
is lépte századunk küszöbét.'

Beosztásáról és koncepciójáról legtömörebben úgy tájékoztathatnám 8Z
olvasót. ha idézem bevezető fejezetének néhány megállapítását és rnondatát.
&>zerint a kötetben tárgyalt korszak - 1849 és 1905 közt - a nemzeti-polgá
rosült irodalom kibontakozásának, majd differenciálódásának kora. Az iro
dalmi fejlődést a társadalo:mhatározza meg, tehát a korszaké szorosan kap
csolatos "a kapitalizmus hazai kibontakozásával, a magyar polgári osztály
végleges ikialakulásával". A társadalmi folyamat ellentmondásos körülmények
kőzt rnegy végbe: rányomja bélyegét a Világos utáni önkényuralom, majd a
kiegyezés után a sajátos. felemás magyar feudálkapitalizmus. Rányomja ter
mészetesen az irodalomra is. "Ez is az oka annak, hogya legfejlettebb euró
pai irodalmakban kivirágzott realizmus nálunk bizonyos késéssel jelent meg"
- mondja a bevezető. Az "ez is az oka" fogalmazás persze nem elég világos;
és ami a realizmus .késését illeti: erre még majd visszatérek; egyelőre csak
annyit: az orosz realizmus azt a - gondolom, nem alaptalan _. gyanút kelti

t A magyar irodalom történele 1849-től 1905-ig. Szerkesztet:" Sötér István. Aka
D":niai Kiadó, 1965.
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bennem, hogy elmaradt realizmus és fÖJUlill1aradt feudálkapitalizmus kő.
-egyértelműen egyenlőségí. jelet nem tehetünk.

De ha késik is a realizmus, "a Világost jkövető félévszázad a 20. századi
magyar irodalom virágzásának előfeltételeit teremti meg." Ebben a félévszá
zadban "az egész magyar irodalom lényegileg nemzetivé és polgárosulttá vá
Uk"; első két-három évtizedében azonban az irodalmi tudatban még fontos
tényező a nemzetíségre-polgárosulásra való törekvés; ezért kell, mondía a be
vezető, behatóan tárgyalni az egymással kapcsolódó nemzeti és polgárosodásí
törekvéseket. A kötet beosztása tehát a következőképpen alakul: "A nemzeti
polgárosult irodalom kibontakozását 1849-től körülbelül 1867-ig tárgyalja, a
főkorszalk al'korszakaként, Korszakunk második alfejezeteként a nemzeti-pol
gárosult irodalom dijjerenciálódásának első szakaszát, a kiegyezés utáni évtí
zedet tárgyaljuk. A nemzeti-polgárosult irodalom differenciál6dásának máso
dik szakasza az utolsó negyedszázadban alakul ki; ez az időköz egyszersmind
korszakunk záró szakasza is. A fejlődés e hármas ütemének megfelelően tago
zódik tehát kötetünk."

Valóban a fejlődés három, jól kivehető íze szerint? Tehát valóban önkén'
'adódik az anyagból ez a beosztás? Vagy ez is olyan mesterséges "kocszakolás",
aminővel oly gyakran találkozhatunk az írodalomtörténetekben? Ne vitássuk
ezt a kérdést. Egy antológiát valahol Ie kell zárni; egy fejlődést valahogy ta
golni kell; egy "korszakot" valahogy be kell osztani. És mínden antológia
szerkesztőt enindíg felelősségre vonnak, rníért éppen ott hagyta abba, ahol
abbahagyta, s rniért nem tíz évvel előbb, vagy öt évvel később. Sokkal töb
bet korholtak mint antológía-szerkesztőt, "önkényességemért", valamiféle rnáe
önkényesség hívei, semhogy ön'kényességgel akarnám vádolni e félszázadnyi
irodalomtörténeti korszak "aIkorszakolását". Elfogadom úgy, ahogyan van;
végtére is ez a legkevésbé fontos kérdés.

Fclytatom hát, még rníndíg a bevezetés nyomán. Az első alkorszak, a ki
egyezésig. olyan irányzatok további útjával foglalkozik, melyek már ~ reform
korban jelentkeztek. Ezek: a népies-nemzeti (Erdélyi János, Arany János);'
a liberális-nemesi (Kemény Zsigmond és köre); a romantikus (Jókai). Gyulai
amolyan lk.iegyenIítő az első kettő közt; Madách, mint rendhagyó jelenség,
inkább a másodikhoz tartozik. - A második alkorszak nem bontható ilyen
világosan Irányzatokra: itt a differenciálódási törekvésekre irányul a figye
lem, ezért itt a kötet inkább pályaképek rajzolására törekszik. - A harmadik
korszaikban a régiekhez világirodalmi irányzatok társulnak; de ennél is fon
tosabbnak tekinti az irodalomtörténet "a magyar irodalom egyes műfajain

belül végbemenő nagy megújulásí folyamatokat".

Azt hiszem, már ebből a vázlatos 'Ísmertetésből is kiderül, !hogy a kötet
nek végülis nincs koncepciója, illetve egyszerre három is van, a fölvett három
alkorszaknak megfelelően, Nincs egységes irodalomszemlélete; ami nagyobb
baj: nem szemléli egységesen az irodalom élő folyamatát. Ebből a szempont
ból az első korszak, a kíegyezésig terjedő "jól járt", rnert megvolt az alap
vetése, Horváth János óta alighanem az első igazi, jelentős új "koncepció'"

í rodalomtörténetírásunkban: Sőtér István két esztendővel ezelőtt megjeleni
nagyszabású munkája a Világos utáni irodalomról, a Nemzet és haladás. De'
már a kiegyezés utáni korra nem sok eligazítást adhatott a "differenciálódás"
vezérszava. hasonlóan alapos, átfogó monográfia, hasonlóan következetes kon-

. cepcíó híján; ezt a kötet bízonyos rezignációval tudomásul veszí, és beéri a
puszta pályakép-sorozattal. Igaz, hogy a pályaképek többségükben nagyon
jók; de azért ez, az első korszakhoz képest, mégis valamiféle szétesés, atomi
zálódás; tanácstalanság is.

A harmadik /korszak aztán megint új szempontot hoz: a rnüfaiok megúju
Iásáét. Azt is felemásan érvényesíti, a pályakép-rajzolással vegyíti, s így az
tán nem túl sokat tudunk meg arról, hogy a műfajok - rnint műfajok - va
lóban rnegújulnak-e, és hogyan újulnak meg. Érthető hát, ha az Irodalom
történeti Társaság vitaestjén, mely ezzel a negyedik kötettel foglalkozott, ket
ten "referensek", Keresztury Dezső és jómagam, színte egyértelműen állapítot-
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tuk meg, hogy El mű részleteiben, pályaképeiben jó, de mint "koncepció" bi-
zonvtalan. felemás. következetlen. .

Illetve van is koncepciója, meg nincs is. Első részének van, a többinek
nincs; legalábbis nincs olyan, amilyennek lennie kellene. Azt hiszem, egy ki
csit túlságosan is a szemlelet tengelyébe került az a bizonyos "nép-nemzeti
komplexus"; jobban figyeltek annak bomlására. mint a bomlásban az új meg
jelenésére, kialakulására. Vajon rniért? Lehet, talán azért is, mert egy kicsit
túl "tudományosan" kezelték az irodalmat, túl kipreparáltan, túl kevéssé az
élet talajába ágyazva; elvontabban és elméletibben, míntsern kellett volna.
Min: a tudomány tárgyát. s nem mint az élet élő jelenségét.

A dolgokat "a társadalmi összefüggések figyelembe vételével" tárgyalja,
olvasom az irodalomtörténetről a tájékoztató "fül-szövegben". Nos, egyik leg
főbb kifogásom e negyedik kötet ellen éppen az, hogy nem látom benne a
valéság~s társadalmi összefüggéseket. Időnkint kapok egy-egy szakasz élén
bizonyos sommás történelmi tájékoztatót, de szükségszerűen oly vázlatosat és
agycn tömörítettet, hogy sokkal okosabb nem leszek vele. A reális, tapintható,
élő összefüggések helyett pedig bonyolult fejtegetéseket kapole az összefüg
gésck elvont képleteiről. "Mindig az irodalom belső fejlődése", igéri' a fül
szöveg. De éppen ezt érzem kevésnek, rtasztóan kevésnek: az írodalom belső

fejlődésónek, életének ábrázolását. Milyenek voltak ebben a fél évszázadban
az ircdalom "életformái"? Hogyan éltek az írók? Hogyan hatott az irodalom
a közönségre, hogyan a közönség az irodalomra? Hogyan az egyes mű

vészetek egymásra? Megvallom, néha - nem az egyes lazán egymás
mellé akasztott portrékban. hanem a mű egészében - az az érzésem,
hogy ez az irodalomtörténet (illetve ez a kötete) tulajdonképpen nem is az
irodalomról szól, az irodalom életéről, mozgásáról, 'belső fejlődéséről, organi
kus változásalról, hanem mindennek valamiféle elvont, elméleti tükrözéséről,

már-már szellemtörténetéről. Majdnem irodalomtörténet az irodalom fölött.
Persze az irodalomtörténészek is .havatkozhatnak rnentségeíkre. Az em

lített vitában is szó esett róluk. Elsősorban arról, hogy nincsenek megfelelő

..irodalomszociológiaí előmunkálatok", s hogya tizenkilencedik század reális
magyar társadalomtörténete voltaképpen föltáratlan. S ez valóban igaz. De
ki akadályozza meg az irodalomtörténészt, ha egy-egy korral vagy jelenség
gel foglalkozik, hogy nekiálljon s ő maga tárja föl, ami föltáratlan? Ha a
történettudomány vagy társadalomtörténet elmulaszt egy föladatot, az még nem
igazolja az irodalomtörténészt ha a maga területén ugyanazt a föladatot ő is
elmulasztja.

Irodalomtörténet az írodalom fölött, rnondtam; néhol valamiféle önnemzö
irodalomtörténet, tehetném hozzá. Magamagát nemzi tovább, ahelyett, hogy
a való irodalom nemzené őt. Olyan autonóm néha, hogy még az írodalommal
szemben is sjkerült kivívnia autonómiáját. Másképp: nem annyira irodalom
ban gondolkodik, mint inkább elméletben, a saját elméletében. Egy k~csit a
valóság fölött; egy kicsit megfeledkezve a köznapi valóságról: az irodalom,
az irodalmi élet köznapi valóságáról. Megpróbálom ezt egy példán megmu
tatni; s ezzel egyben, igéretemhez híven, a realizmus kérdésére is visszatérek.
Nem döntően súlyos dologról van szó; de jellemző. S ha már az irodalomtör
ténet. talán elvből. rnellőzí a "jellemző, kis tényeket", legalább rní legyünk
ezúttal egy kicsit "Taine-isták".

Tehát - szőszerint ismétlem itt azt, amit az Irodalomtörténeti Társaság
vitaestjén mondtarn, és szószerint ugyanúgy, ahogy mondtam - lássuk a pél
dát. Azt olyasom egy helyütt az irodalomtörténetben, hogy Arany epikája
előkészíti a magyar realista regény kialakulását, csakúgy, mint Puskin az
oroszt, Mickiewicz a lengyelt.

Míokiewicz művét, amennyire foi-dításokból lehet, úgy-ahogy ismerem, a
lengyel realista regény kialakulását nem; így ahhoz, előkészít-e a Pan Tadeusz
Sienkiewiczre, ha ugyan realistának mondhatjuk (egy kissé olyasformán, ahogy
egyesek Jókait igyekszenek olykor realistára festeni), vagy Reymontra, eset
leg Witlinre, nem tudok hozzászólni, (Tudom viszont, hogy az Ösök bizonyos
módon és fokig "előkészít" Lautréamont-ra, a Maldoror énekei-re, vagyis a
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realízmus szöges ellentétére.) Hasonlóképpen sokkal járatlanabb vagyok az
orosz irodalom történetében, semhogy ki tudnám bogozrui aPuskintól való
ság08an, tapinthatóan Turgenyevig, Tolsztojig vezető szálakat. Nyilván van
naJk:; ezt rnár csak az irodalomtörténet tekintélye alapján is elhíszem. (Bár 00
kezűen osztogatott világirodalmi párhuzamai néha egy lkicsit meglepnek.)

ELh:iszem tehát, az oroszt ha'bozás nélkül, a lengyelt egy kicsit habozva.
De hogy Arany epfkája a magyar realista regény kialakulását segítette volna,
azt vrnár semmiképpen sem híszern el. .

Illetve az első pillanatban még habozom. Ez a "realizmus" fogalom, iker
testvéreként az .Jrányzatok't-mak, annyiszor kerül elém, hogy -a végén már
azt sem tudom róla, fiú-e vagy lány. (Nem az egyetlen tisztázatlan tartalmú
fogalomt) Habozom tehát egy percre: nem Keményről van-e szó, rnint realís
táról? Nem. Pár lap múltán kiderül. hogy - Móriczról. Dehát hogyan függ
össze - nem valami absztrakt konstrukció síIkján, hanem valóságosan. fog
hatólag. tapinthatólag - Móricz regényírása Arany epíkájával? Hogyan le
ihet elfelejteni,rrünt vélekedett Móricz Aranyról? Hogyan teremthetett Arany
epioltája (és rnelyík) talajt a magyar realista regénynek? Az az Arany, és az az
epiika, amely rnindinkább Izolálódík, "számon kívül marad", kiesik az irodalom
eleven áramlatából?

Nem az lenne-e ezzel szemben az igazi probléma, hogy Arany János, a
Toldi írója aniért bonyolódik bele a Toldi Szerelme keserves, bár szép útvesz
tőjébe, míért merül bele a hUll1 trilógia csodálatos történelmi éjszakájába;
aniért nem nyúl az epikus AranyajelenJhez, vagy legalább a közelrnúlthoz,
akkor, míkor a ltrikus Arany épp abban táplálkozik; míért nem írja meg
Aranya magyar Pan Tadeusz-.t, amire pedig az első Toldi, Az elveszett al
kotmány és A nagyidai cigányok szinte predestinálja?

Ha Arany "elmulasztott" valarnit, épp ezt mulasztotta el: azt a realizmust,
amely a tizenkilencediJk század realista regényírásában valósult' meg. Nem ké
szdtette elő a magyar realista regényt, és a móríczí magyar realizmus aligha
nem a világon semmit sem iköszönhet Arany epikájának,

S itt fölbukkan egy nagy .zníért?" Miért nem fordulnak Aranyék. Kemény
Zsigmondék a nemzeti drodalom kialakítása érdekében a nemzeti jelenhez?
Miért kezd itt és ebben oly határozottan különbözní a magyar irodalom az
orosztól? Az irodalomtörténet vitathatatlan igazsággal áHapítja meg. hogy Pus
kin meg Gogol a nemzeti élet jelenének tudatosítása s ábrázolása által válik
nemzetivé. Ok, az oroszok, már jó korán olyan ábrázolási rnűvészetet teremte
nek. mely akor lényeges jelenségeiről szóló .irodalom kialakulását teszi le
hetővé.

Mi volt régen a helyzet nálunk? Miért nem alakult ,ki, párhuzamosan, ná
lunk isa ·kor lényeges jelenségeiről szóló irodalom? Válaszul semmilyen el
méletre sincs szükség ; felelnek a tények.

Nálunk 48-'ban forradalom volt; a forradalmat nemzeti szabadságharc kö
vette. A szabadságharcot legázolták: rá terror következett, .hol brutálísan. hol
rarmáltabban. Tényeinek és módszereinek ismeretében képzeljük el azt az

. Arany János-i adottságokkal rendelkező magyar prózaírót, aki nem esett el a
szabadságharcban. nem csukták börtönbe, nem vitték idegenbe katonáskorini.
Otthon ül. és írja a maga nagy reallsta regényét, rnelyben a nemzeti élet je
lenét tudatosítja, vagyis azt, ami hazájában és népével, esetleg csak osztá
lyával 1840 és 50 között történt. A művet megírja. gogoli méretekben és erő

vel, aztán elviszi il kiadóhoz. A kiadó, gyanútlan naivsággal. beterjeszti a
cenzor elé.

Ezek után egy év múlva megjelenik a nagy magyar realista regény, és tu
datcsítia nemzeti [elenünket? Egyáltalán nem. Ellenben másnap letartóz tat
ják é! rebellis írót. a kiadót pedig végérvényesen rendre és okosságra intik.
(Jellemző, hogy e "tudatosítás"kísérletei csak később, a viszonyok bizonyos
enyhülése, azaz 67 után jelentkeznek.)

Mindez kevésbé fantasztikus, mint gondolnánk. A nagy, tudatosító magyar
realista regényt nem írták meg - (mindössze egy remekműnek vehető kisre
gényt írtak, nem rninden óvatosság nélkül, a Régi udl:arház utolsó gazdájá-t)



- az írókat és kiadókat azonban eléggé megrendszabályozták. és sokkal ár
tatlanabb dolgok megjelenését is megakadályozták. Aki beszélni akart, annak
legföljebb a történelem utalásos, sokszorosan áttételes nyelvén lehetett be~

szélnie. ha a cenzor észre nem vette.
Most jelent meg Barta János kiváló, nagyon fontos, sok kényes kérdést

tisztázó könyve, az Élmény és forma; ebben van egy igen alapos és okos ta
nulmány, Irodalom és realizmus címrnel. Többek !kÖZlÖtt azt olvashatjuk benne,
hogy a tizenkilencedik századi nagy realizmus "a jelent személi és elemzi úgy,
mintha történelem volna". Nos, nem kell különösebben dús képzelet annak
elgondolásához, hogyan járt volna az a naiv magyar író, aki az abszolutizmus
évei-ben azt a bizonyos komplex történelmi szemléletet a jelenre irányította
volna.

Tovább rnegyek, s még rníndíg a gyakorlati valóságban. Egy valóban' re
alista szándékú és "világképű", balzaci vagy stendhalí vagy gogoli regény
nálunk, akkor, egyszerűen közbotrányoa fulladt volna: ha a cenzúra netán en
gedi, agyonverik ólmosbottal. Mert a realista szemlélet, a realista író világo
san látta volna ugyanazt, amit Vajda oly világosan látott és -elmondott remek
röpírataíban ; az aikkori magyar jközönségnek pedig ez nyilván olybá tűnt

volna, mint holmi hazaárulás. Ha akadt volna "magyar realista regényíró":
kutyaszorítóba került, lehetetlenné vált volna. A realista regény tipikus belső

venala ugyanis a "polgárosulás útja"; a polgárosulás pedig, ha valóban ala
kult volna, épp az elnyomó 'hatalom intézkedései nyomán, tehát egyúttal bizo
nyos nemzeti érdekek, vagy vélt érdekek ellenére alakult volna. Ennek a re
génynek ilyesformán míndenestül, mondanivalójában, irányában. ábrázolásá
ban. megoldásában szőges ellentétbe kellett volna !keriilnie minden "Új föl
desúr'i-szerű Hlúzionista optimizmussal. Hogy ízekre szaggattás; volna! Hogy
szétzúzták volna. kétfelől is: Gyulai alighanem ugyanúgy, mínt a Vajda em
legette óázsiai magyarkodók!

Nem volt kellően fejlett kapítalizmusunk; az orosznaik sem volt. Nem
volt kellő polgárságunk; az orosznak sem volt. Az oroszoknak mégis volt G<>
goluk és Turgenyevűk és Tolsztojuik. Nekünk ehelyett Világosunk volt, meg
ami utána következett. Aligha puszta véletlen, hogyalengyeleknek sem volt
a nyugati, meg az orosz Irodalommal egyidejű "nagy realézmusuk". Náluk
sem volt szabad nemzeti élet; náluk is önkény és elnyomás ·volt.

Egy irodalom életerős kibontakozásának sok gátló körülménye lehet. A
leghatásosabbak egyike, mint a cári meg a Világos utáni tanusítja, a cenzúra.
S ez nem föltétlenül jelenti a kész munka megjelenésének megakadályozását;
van másodiagos hatása is, és ez talán még végzetesebb: csirájában fojtja meg
a művet. Vagy még csfrája előtt nemlétre kárhoztatja, mint valami különle
gesen hatékony fogamzásgátló szer.

Hogy negyvenkilenc után íróillik "költői eszközei" rnennyíben voltak elég
telenek annak a bizonyos realizmusnak, realista regénynek a megteremtésére.
azt nem tudom. Lehet, hogy valóban elégtelenek voltak. De lehet, hogy egy
szeruen ki sem próbálihatták öket. Mindenesetre el tudom képzelni, hogy ha
Eötvösnek elégséges eszközei voltak jelentős realizmushoz 48 előtt, lettek
volna neki, vagy másnak 49 után is, ha egyáltalán lehetett volna életveszély
nélkül azokban az időkben "úgy szemlélni és elemezni a jelent, .míntha tör
ténelem volna", vagy más szavakkal, a nemzeti jelent irodalmi ábrázolásban
tudatosítani (és nem problémátlanná idealizálni, mint Jókai tette). A jelen,
a közelmúlt olyan politikai kérdés volt, amelyekhez nem lehetett realista
igénnyel hozzányúlni, legföljebb Új földesúr módra; a közelmúlt és jelen áb
rázolása, elemzése, történeti szemlélete nélkül pedig realista igényű nem-tör
ténelmi regényt írni egyszeruen lehetetlen ...

Ezen az egyetlen példán próbáltam megmutatni - most is, az Irodalom
történeti Társaság említett ülésen is - mennyivel "foghatóbb" magyarázato
kat nyerhetünk. ha az elmélet sikjáról leszállunk a konkrét valóságba, abba,
amelyben a maguk idejében az irók és a művészek éltek. De persze voltak - ÉS
vannak -- egyéb megjegyzéseim is. Néha az volt a kötet olvasásakor az é~
sem. hogy fél, esetleg negyed lépésselhátrébb van bizonyos dolgokban an-
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nál, ahol ma tartunk. Ez ugyan természetes. Egy ilyesfajta irodalomtörténet
ne legyen avantgardista (egy másfajta, Szerb Antalé annak idején az volt);
és egy ekkora műnek készülési ideje is van, azalatt pedig sok minden tör
térrhetík az irodalomban és a gondolkodásban. Nem tudom, például, vajon a
realizmus egyébként sem egyértelműen használt fogalmát nem értelmezi-e a
kötet itt-ott kissé mechanikusan, másutt a kelleténél homályosabban. Nem
tudom, ismét csak például, vajon a szimbolizmus szemleletében kellőképpen
hasznosították-e (egyáltalán már hasznosíthatták-e) a téves és erőszakolt Ré
vai-Bóka-féle elméletnek Komlós Aladár által történt legutóbbi helyreígazi
tását. Nem tudom, nem óvakodtak-e kelleténél jobban attól, amit stílustörté
neti szemleletnek nevezhetnénk (illetve, sajnos, tudom, hogy nagyon is óva
kodtak). Nem tudom, mi szükség ki,tűnő tudósoktól ugyan, de ilyen terjede
lemben óhatatlanul semmitmondó, színte lexíkoncikkszerű írásokat közölni
a korszak zenéiéröl, képzőművészetéről, árnyéka nélkül az irodalommal való
!kapcsolatnak, ahelyett hogy épp az esetleges - bőséges - kapcsolatokra, ro
konságokra, pánhuzamokra mutatta'k volna rá ott, ahol ez szükséges és indo
ikelt, és úgy, ahogyan szükséges és indokolt. (Mint ahogy, kívételképp, a sze
cesszióval kapcsolatban meg is történík.)

Aztán: míért van a kötetben annyi ismétlés? Miért kell ugyanazt újra
meg újra elmondani, és néha e1mondani ugyanabban a cikkJben, pár lappal
odébb, szinte szószerínt ugyanúgy?

Nem beszélek olyan, esszébe Illő, esszében jól ható, de irodalomtörténet
ben azért kissé kockázatos, mert fölöttébb vitatható ötletekről. mint például
Arany epikajának a wagneri Gesamtkunsttal való párhuzamba hozása; vagy
mínt az a nem is egyszer előkerülő megjegyzés, miszerint Jókai valamiféle
képp a huszadik századi regény csodakultuszának előzménye. Nem beszélek
némely ellentmondásokról, például aeról, hogy van, aki szereti Aranyt és van
aki nem, ami ízlés dolga; de az olvasónak mégsem szabadna kiéreznie a mÍÍ
ből, hogy az egyik szerző szereti Aranyt, a másik nem. Vagy nem beszélek
olyan heves ellenkezéseimről, mínt amit az a megjegyzés kelt bennem, hogy
Aranya régi eszközökkel rögzíti az új valóságot, pályája végén, az Öszikék
ben; mikor legizgalmasabbnak épp azt éreztem mindíg az öreg Aranyban,
hogy az új valóság, új élmények hatására eszközeiben is megújul. már-már
preszimbolísta lesz. Másutt céloz ilyesmire is a kötet; de míért nem hangol
tákössze a nézeteket?

Nem beszélek végűl itt - eleget, elég élesen beszéltem róla az említett
vataesten - a kötet helyenkinc emészthetetlen stílusáról. Mintha némely
rnunkatárs egyenesen fogadalmat tett volna rá, hogy csúnyán fog wni. érthe
tetlen mondatokban, valami nehézkes, lompos, nemlétező magyar nyelven 
és épp az irodalomról!

Az olvasó azonban tévedne, ha e sok ellenvetés és kifogás után azt gon
dolná, hogy az írodalomtörténet negyedik kötete rossz. Mint mondtam, és
mondtuk: mint koncepció, vitatható. felemás; mínt arckép-csarnok. jó. he
lyenkint nagyon jó. Egészében jelentős tett, nagy eredmény. Híbáínáliés hi á-

. myainál jóval több az érdeme. S ezek közül nem a legkisebb, hogy értékelé
sében, a dolgok "helyük,re tevésében" teljesen megbízható. Ki ne emlékemék
még Kemény Zsigmond egykori kiátkozására iroda1munkból, Arany trónrosz
tására, vagy Madách dühös degradálására? Nos, ez a kötet odaállítja a he
lyére mindegyiküket. Odaállftja helyükre. érdernük szerint. a náluk kiseb
beket is; olyanokat is, akiket divat volt egy időben hallatlanra venni. vagy
semminek tartani. Csengeryre utalhatok. vagy Tompára. Aztán voltak föl
duzzasztott nagyságok; ezeket okosan, és mindíg kellő méltányossággal. ..1e
eresztik" valódi mértékükre, így Tolnai Lajost például. Voltak, akikről az íro
dalomtörténetek egyszeruen tudomást sem vettek: ezek is megkapják itt. ami
megílleti őket. Toldy Istvánt említhetem. vagy Asbóth Jánost.

Azt mondtam a vitában: meg vagyok győződve hozzászólásom fölösleges
voltáról. Ha egy ház elkészült, mondtam, ha egyesek önhatalmúlag be is köl
töatek, már legföljebb csak arról lehet szó, átveszi-e az építtető, vagy nem.
Nos, ez a ház kész, s ezt át is vették már: hiába teszünk javaslatokat az át-
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31a<:dtásád"a. Garancíális javításokra egyelőre nincs rnód; új !kiadás e huszezer
példányban megjelent munkából úgysem készül egyiharnar. Mire a Társaság
elnöke, a vítát vezető Komlós Aladár megjegyezte: remélhető, hogy ellenke
zőleg, hamarosan rnód nyílik majd e "javításokra", egy újkdadásban.

Nos, mílyen "javí~ást" kívánnék, szerétnék a leginkább? Egy kicsit körül
tekintőbb szerkesztést, az ismétIések kellő kigyomlálásáva-l? Igen. Egy kicsit
bővebb !könyvészetet, mint Keresztúry Dezső? Talán. "Irodalomszociológiai"
pótlást? Föltétlenül.

De leginkább alig/hanem azt szeretném, ha a tudósok ebben a nyilván
nagyközönségnek is szánt mű6en egy kicsit jobban figyelembe vennék a nagy
közönség igényeit, meg a magyar nyelv kívánalmait. Ha egy kicsit ke
·..,.ésbé tudományos hermetizmussal és nehézséggel, egy kicsit "mugyarosabbal1,
szabatosaoban, vtlágosabban" írnának. Attól a tudomány még tudomány ma
radna. Sőt: annál inkább tudomány, rnínél világosabb. (R ó n a y G Y ö rg y)

SZlNHAzI KRÓNIKA. A Katona József Színház játsza Tennessee Wil
Uams: ,(Az ifjúság écesmadara" című drámáját. A darabot film fonnájában
is adták nálunk és lapunkban részletesen fogkJJkoztunk is a fnmmel. A dráma
mélység és művészi minőség tekintetében egyaránt elmarad a Madách Színház
színpadán már két éve futó "Vágy villamosa" mögött, ami ugyanennek a szer
zőnek alkotása. Az emberi lélekről és egy erőszakos, eldurvult társadalomról
egYformán hitelesen vall ott Tennessee Williams, nem úgy, mint ebben ,a kissé
klisé izű darabban. Ott egyéniségeket; élő alakokat, küszködő, valódi emöere
ket láttunk, itt inkább típusok vonulnak fel, akik még a tetejébe nem is túl
ságosan érdekesek.

Az öregedő színésznőt annyian és annyiszor megírták már, hogy nehéz
ezen a téren újat teremteni. A főhős, ez a jellegtelen és jellemtelen fiatalem
/)er, aki a fonnyadó diva mellett a selyemfiú szerepét tölti be, aligha lttkalmas
arra, hogy fölkeltse érdeklődésünket, akár egyéninek, akár tipikusnak fogjuk
töl sorsát. Még legtöbbet (a nyilván jellcépesnek szánt) neve mond, úgy hívják.
hogy: Chance. Ami a szótár szerint esélyt, lehetőséget jelent, Amerikában
azonban jóval többet. Bűvszó, varázsige ez ott, vagy ha úgy tetszí1c, a marsall
!Jot, amit mindenki a zsebében hord. "Chance"-e mindenkinek van, és akinek
.sikerül nyakon ragadnia, az egyík napról a másikra a Fordok és Rockeietlerek:
ltyomába léphet. Ha az író ezt a társadalmi törvényt (amely mögött a sok
valódi lehetőség mellett, sok társadalmi igazságtalanság és a kevésbé élelme
sek iránti szeretetlen közöny is megbúvik) veszí célba, érdeklődéssel figyel
nénk, hogyan leplezi le fonákságait, esetleges tragikus követkeZ'ményeit. A da
rabbeli Chance azonban nem valami társadalmi szuggesztió vagy téves köz
hiedelem áldozata, hanem egyszeruen lusta, cinikus és hiú. Azonkívül akarat
,yenge és enervált is a tetejében. Valóban aligha alkalmas a jelenleginél különb _
foglalkozásra. Filmszinész is az öregedő sztár pénzén és protekciójával sze
retne lenni, és nem azért, mert valóban művészi hivatást érez, hanem azért,
hogy fölébe kerekedjék azoknak, akik vitték valamire és most lenézik. Főleg

U!erelmének családja, Fínlay szenátorék. Chance-t az sem teszi rokonszenve
sebbé, hogy azok, akik szemben állnak vele, az öregebb és ifjabb Finlay, és
ita utóbbinak barátai, a legellenszenvesebb erőszak, fajgyűlölet és korrupció
megtestesítői.

Chance gyermekkora óta szereti Finlay szenátor lányát és a sikeresebb
ilet1'ől szőtt irreális álmaiba őt is bekapcsolja. A lány neve, Heavenly, szintén
jelképes, azt jelenti: mennyei. Ez a darabban csak passzív szerepet játszó tü
Mmén1l, kíssé Grimm-mese szerűen született bele ebbe a csupa aljasság, csupa
.l'J1toszság családba. Alig szólal meg, inkább csak hallunk róla. És Tennessee
Williams még csak meg sem kísérli, hogy legalább /lZ Ő személyében fölvf.llant
Sim valami tisztább, nemesebb alternativát. Még a legtisztá9b hangot párszavas
a-repében az a szektás fiatalember üti meg, aki vállalva a félhoJtr« veretés
Mckázatát, o; 'lriiléseken újra meg újr. Finla1l személJe vágja aljasségát. Ez
.. fiú &%On&l4n ClZ író szerint (és a renuz' szerint is) ,yegyü.
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JUli hlit nincs 11Iás Mtra., el kell fO{J(Ldnunk az egyetlen tanulságot, amét
az író levon a történetből (a nyomtatott szöveg rendezői utasit~iban it), _
vezetesen, hogy legnagyobb ellenségünk az idő, ami elhervasztja. a legvaf'IÍ
zsosabb nói és férfiúi szépsége t is. Az "ifjúság édes madara" elszáll vU.sza
hívhatatlanul. Sovány kis tanulságocska, valljuk be őszintén.

A Katona József Színház és Marton Endre rendező parádés szereposztás
sal sietett a darab segitségére. A jó szándék azonban mit sem változtatott fl

tényen, hogy Chance szerepének Sinkovits Imrére bízása szereposztási tévedés.
Ez a férfias r.angú és kiilsejű színész minden tehetségének latbavetésével sem
tudja hitelessé tenni az egyéniségétől annyira távol álló, fehér selyem pizsa
más szépfiú figuráját. Annál kitűnőbb, és szinte a szövegnél is többet nyújtó
Mezei Mária, az öregedő filmsztár, Alexandra del Lago szerepében. Mikor az
utolsó felvonásban filmkritikus11Ő barát11Őjétől megtud ja, hogy utolsó filmje
(amelyről azt hitte, szégyenletes bukás) a szezon legnagyobb sikere, szinte _
szemünk láttára virul ki. Finlay szenátor brutális 'alakját Básti Lajos állítj"
színpadra emlékezetesen. Emlttésre érdemes még Makay Margit a Chance-t
a Finlay családban egyedül támogató Nonnie néni csupaszív szerepében. A for
dítás Örkény István gördi.ilékeny munkája. (Doromby Károly)

KÉPZŰMŰVÉSZET. A székesfehérvári "Nyolcak"-kiállítás. Az 1965-ós év
egyiik legszebb kiállítására kerűlt sor a közelmúltban a székesfehérvári kép
tárban. ahol Passuth Krísztina és Kovalovszky Márta kitűnő rendezésében a
"Nyolcak" és az "aktivisták" rnűvészeínek fellelhető legjava munkáít rnutat
ták be.

A "Nyolcak" csoportja 1910 körül alakult meg, olyan fiatal magyar testök
ből, akik - túl kivánva lépnd az irnpresszionízmuson és a nagybányai plein-air
piktúrán - szenvedélyes érdeklődéesel fordultak Cézanne rnűvészetének épít-'
ményessége, valamint a "Fauve"-ok és a kubísták munkássága felé. Hogyeza
nyolc művész mire törekedett, ezt a csoport egyik kiváló tagja, MártfY Ödön
1956. január 7-én kelt, e sorok írójához küldött levelében így vtlágftotta meg:
"Ez a művészesoport hátatdordított a magyar festészetben ebben az időben

dívó Ihangulatiestészetnek; az örök rnűvészí törvényeknek alárendelt festészet
után áhíteztunk. Talán úgy lehetne megfogalmazni e művészek közös (vagy
rokon) törekvéseit, hogy szígorú elvek szerint igyekeztek felépíteni képeiket,
- a kompozíció, a konstrukció, a formák, a rajz, a lényeg kihangsúlyozásá
val . .. A francia festők voltak ránk a legnagyobb hatással, Egyiikiímk sem
követte őket, ellenben felfigyeltünk a francia művészek - Cézanne, Van Gogh.
Matísse, 'Picasso, Braque, Rouault - géniuszára, amely utat mutatott nekünk."

A "Nyokak"-csoport rövid fennállás után felbomlott; az első V'ilágjhábOTÚ
utolsó éveiben azután a "Ma" című folyóirat és szerkesztője: Kassák Lajos
körűl jegecesedett ki egy másik tömörülés, a "Nyolcak" szellemi ör&:öseinek
tekinthető "aktivisták"-é. Az ő munkásságukra a konstruktívísta és expresszio
nista törekvések hatottak döntően.

Minda "Nyolcak", mind az "aktivisták" politikailag a baloldalon állottak.
s majdnem kivétel nélkül résztvettek az 1918/19-es forradalmi eseményekben.
Így azután a Horthy-korszak rnűvészetpolitikája "destruktív" és "nemzetiet
len" művészekkéntkezelte öket. sajnálatos rnódon az 1950 körüli esztendőkben

sem Ikapott igazságos értékelést e két művészcsoport; az esztétikai szimq:>lifi
kalásnak ebben az időszakában a "burzsoá formahzmus", a "dekadencia" és
a "művészi öncélúság" bélyegét ütötték rájuk. Az előítéletek sokáig szívósan
tartották magukat; Pataky Dénes rnűvészettörténész még 1960-ban is igy írt
a "Nyolcak" és az .,aktivisták" alkotóíról: "útjuk üres rnodorosságba veze
tett ..."

A székesfehérvári kiállítás mintegy rehabilitálása a "Nyolcak" és az "ak
tivísták" rnűvészetének. Az összegyűjtött anyag legnagyobb része élő, f.a:ku
Iatlan, erőt és dínarnízmust sugárzó, ma is izgalmat kiváltó műalkotás. ,,Min
den, amit valaha csináltam, a jelennek szólt, és remélem. mindig is a jelenbe:n
fog maradni" - mondotta Picasso. A "Nyolcak" és az "aktivisták" konven
cióktól és finomkodástól rnentes, korunk egyetemes rnűvészetével lépést tartó..
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bátor és hiteles művészete is - úgy véljük - ..mindig a jelenben fog ma-o
radni." "

A kiállítás részletes ismertetésére nincsen terünk. Hadd említsünk m~
mégis néhány kimagasló müvet, igy Czigány Dezső önarcképét feszülettel és
egy másik önarclképét bíbornoki ornátusban, Czóbel Béla nyergesújfalusi táj
képét, Tihanyi Lajos "Csendélet teáskannával, sárga drapériával" círnű mű

vét, Márffy egy fekvő női aktját és portréját Kosztolányi Dezsőnéröl, Kern
stok 1912-es kompozícióját nyargaló lovakkal és a Keresztelő Szent János cí
mű képhez készült tusrajzát. Uitz Bélától Hevesy Iván esztéta portréját és egy
varró női figurát, Kmetty szép rajzát: "Férfi almával".

* * *
f3zentendrei kiállitás. A szentendrei múzeumban idén is megrendezték szo

kásos őszi kiállításukat a városka rnűvészeí. A tárlatnak külön jelentőséget

adott az, 'hogy több ismert nevű szentendrei festőnek és szobrásznak ez évben
jubileuma volt: Szamosí-Soós Vilmos szobrász 80-ik, Gráber Margit, Bánov
szky Miklós és Ilosvai-Varga István 70-ik, Barcsay Jenő és Onódi Béla pedig
65-ik életévéhez érkezett el.

A kiállított rnűvek között Czóbel Bélától, a határainkon túl is sokra érté
kelt idős .mestertől három újabb ialkotás szerepel: egy nyújtózkodó fiatal le
ányt ábrázoló festmény, egy virágcsendélet és egy táj,kép; e művek a rnester
hatévtizedes rnunkásságának három fő témakörét képviselik, előkelő színvo
nalon, ha híjával is a régi Czóbel drámai hevületének. sodró lendületének.
Kmetty János 'kisméretű alkotásai megközelítőleg sem oly markánsak, rnint
a mester 1920 körüli emlékezetes rnunkáí ; Kmetty mai piktúráját rnegfáradás,
önisrnétlés jellemzi, "A festő" című önarckép azonban még az egykori kitünő

mestert idézi. Barcsay Jenőtől egy reprezentatív figurális mű szerepel ; a ro
mánkori freskók és mozaíkok [dőtlenségét, méltóságteljességét, ünnepélyes.
egyszerűségét juttatja eszünkbe e magvas mű, Fónyi Géza képe ízléses, kultú
rált; kár, hogy a művész életművén végigtekintve, az önálló egyéniségnek kevés
nyomát találjuk Főnyi munkásságát inkább pár - a művészt megigéző 
nagy mesterhez és irányzathoz való hasonulás jellemzi. Szantó Piroska "Ta
vaszi fa" és "Fekete angyal" című képei. valamint lobogó színességű kerti
részlete érzelmi telítettségükkel. - hol játékos, hol elégikus, hol misztikus, de
mindenkor szuggesztív hangulatukkal tűnnek ki. Deim Pál két munkája közül
kiváltképpen a "Szentendrei kereszt" tetszett; odaadó. koncentrált, komoly
szándékú rnűvészí rnunka eredménye. Miháltz Pálnak, akit a közelmúltban tün
tet.tek 'ki "érdemes művész" címmel, választékos, halk rnűvészetéből egy szép
pasztellkép ad ízerítőt. Modok Mária, ez a szerény művész, akinek (sajnálatos
és érthetetlen módon) igen régen nem volt Budapesten önálló kiállítása. négy
kis képével a tárlat első művészeí között áll;"Öböl" című apró képe múzeumí
rangú. Korniss Dezsőnek a szentendrei tárlattal egyidőben Székesfehérvárott
volt nagyobb kiállítása; valószínűleg ezért jutott ide rnindössze egy munkája:
az .Angyalok" című zománcfestmény, amely azonban egymagában is igazolja
Korniss egyik krítíkusának véleményét e rnűvészet "ízig-vérig 'huszadik szá
zadi" arculatáról, Korniss .mesterí tudásáról" és "a középkorí festőkkel rokon
áhítatáról".

* * *
Csók István-emlékkiállitás. Születésj centenáriuma alkalmából a Nemzeti

Galéria nagy kiállítással emlékezett meg az elmúlt évtizedek egyik legünne
peltebb magyar festőjéről. Csók Istvánról (1865-1961): Csóknak annakidején
itthon is, külföldön is fényes sikerei voltak, a század elején a firenzei Uffizi is
felkérte őt önaromása elküldésére. képei magas árakon cseréltek gazdát, mun
kásságát számos díj és diploma jutalmazta. Az emlékkiállítás termein végig
haladva azt kellett azonban - sajnálkozva - megállapítanunk, hogy a kö
nyörtelen Idő jócskán eljárt Csóknak csupán kellemes ízeket nyújtani kívánö
festői szemlelete és nemegyszer édeskés koloritja felett. Ha arra gondolunk;
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hogy Csók kortársai Rippl-Rónai. Csontváry, Ferenczy Károly, Nagy.Balogh.
Gulácsy, Mednyánszky voltak, akkor rnesterünk bőséges életművének zömét
a magyar festészet második vonalába kell utalnunk. Szerencsére azonban né
hány Csók-mű ma is friss, .,jól tartja magát", - így a fiatalkori "Úrvacsora"
(amelyből - mint Perneczky Géza nemrégiben egy cikkében megjegyezte 
"a tiszta áhitat sugárzik"), az .,Amalfi", egy~két férfiportré. az "Honi soít qui
mal y pense" egy kicsi változata vagy a "Tél a tavaszban" círnű tájkép, amely
ről joggal írta annakidején Péter András, hogy "azon kevésszámú magyar fest
mények közé tartozik, amelyek törekvéseikben és kvalitásaíkban a francia
impresszionisták: Sisley, Píssarro elveivel és nívójával mutatnak rokonságot.'
E művek nundenkor megbecsült darabjai lesznek festészetünknek. A kiállítás
anyagából azonban mindenekelőtt az a fekvő női akt emelkedik ki, amely a
Steiner-gyűjteményben van, s a katalógusban a 82-es szám alatt szerepelt. Ez
a kép a "Fauve"-ok legkülönb munkáít juttatja eszünkbe. De ezt a magasságot
Csók nem tudta tartani. Nem képességei voltak szűkösek, hanem rnűvészí étho
sza volt kevésbé szílárd. alkotói hívatástudata volt kevésbé emelkedett, mint
legjobb európai és magyar kortársaíé, akik ellenállóképesebbek voltak a mű

kereskedelem és a nagypolgári szalónok kívánalmaival szemben, s akik Ady
val vallották. " A tolakodó Grácirit ellöktem. 'Én nem bűvésznek. de minden
nek jöttem .. ." (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (Igor Markevitch hangversenyeiről. A
B u d a p e s t i K ó r u s j u b i l e u m á r a.) Legutóbbi beszámolónkban a Bu
dapesti Zenei Hetek kiemelkedő hangversenyeit méltattuk. Akkor még nem
is sejtettük, hogy ezeket messze felülmúlja majd Igor Markevitch bámulatos
művészete. s elsősorban az ő hangversenyéről kell elmondanunk, hogy egy
szeri, nagy élménnyelc}ándékozta meg a közönséget.

Erkel S.zinházi hangversenyén Haydn A teremtés cimú oratóriumát vezé
nyelte. A koncertnek egyéni varázst adott, hogy csemballón is vendégünk kí
sérte az előadást, silyesformán sikerült az oratóriumkultuszt eredeti tökéle
tességében visszaidéznie. Vezénylése sajátos, de bátmulatosan szuggesztív, s
mindig olyan elemeket sikerül kiemelnie amű zenei szövetéből, melyek az
egész-et a reveláció erejév8l hatják át. A teremtés valamennyi eddigi előadá-sún

például kissé papírízűnek tűnt a mű bevezetésének haydni programja: a káosz
gomolygó zűrzavarából kiemelkedő fény és rend eszménye. Markevitch már az
első taktusban érzékeltette ezt, s a kórus ünnepélyesen felzendűlő éneke való
ban az alaktalan zűrzavart megszüntető rend és fény himnusza lett, Hasonlóan
csodálatos volt a harmadik napot lezáró hatalmas kórustétel. mely a természet
szépségének és Isten teremtő erejének és szándékának csodálatos magasztalása
és kara. .

Markevitch talán ott alkotta a legnagyobbat, ahol Haydn legégetőbb stiláris
kérdését, a klasszicizmus túllépését is érzékeltetni tudta. "Haydnban bizonyára
megérlelődött ekkoriban - olvassuk az egyik róla szóló tanulmányban -, hogy
a klasszikus művészet igénye tarthatatlan, sem megismételni, sem folytani nem
tud;Lá magát." És éppen az utolsó nagy művekben: az oratóri.urnokban és a
vonósnégyesekben tapogatódzik új irányban, s némelyikben - messze meg
előzve a zene fejlődését - rálel valami sajátos bájra, naív-népies hangra,
mely kozel egy évszázad múlva gyakorol majd döntő és soha el nem múló ha
tást az európai muzsika fejlődésének történetében. A stílusirányzatok fejlő

désének olyan vorgabetűje volt ez, mely majd Beethovennél, korábban pedig
Mozari Varázsfuvolájában is ott zeng. de igazi tökéletességében Haydn vilá
gában szólal meg először. Talán erre céloz önéletrajzában is, amikor így ír;
..Senki nem zavart, eredetivé kellett válnom hát". S ez az eredetiségre való
törekvés éppen A teremtésben szülte meg a hagyományos és az új szinte te
kéletes szintézisét. Történelmi pillanat volt ez, mert lezárt egy korszakot, de
ugyanakkor útjára indított egy újat, melynek csúcspontján Beethoven démoni
szenvedélyeket. kavaró művészete izzik. Aki tehát igazán jól akarja megszó
Jaltani. Haydn nagy oratóriumait. annak nemcsak egy stílushoz kell hivnek
maradnia, hanem egy egész korszakéhoz is. Markevitch pedig ebben is ma
radandót és nagyot tudott alkotni ... (Az Allami Hafl{}versenyzene1car ezúttal
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igen jól, néhol nagyon szépen muzsikált, a szólisták közül pedig elsősorban

László Margitot, és Ilosfalvy Róbertet kell kiemelnünk. Faragó Andrá.s a szü
net után talált magára.)

Igor Markevitch második hangversenyén ugyancsak összefoglaló nagy mű

oek tolmácsolására vállalkozott. Brahms Altrapszódiája és Ravel Daphnis és
Chloeja mellett Sztravinszkij Zsoltárszimfóniáját és Kodály Psalmus Hunga
ricusát vezényelte.

A Zsoltárszimfónia a Bostoni Filharmónikusok vezető karnagya, Kussze
t,jckij ösztönzésére sziiletett, a zenekar fennállásának ötvenéves jubileumára.
AUgha hitte volr.a valaki, hogy Sztravinszkij erre az alkalomra komponálja
nuJjd azt a művét,mely fiatalkori Pater nostere után a század egyik leacso
dála,tosabb transzcendentális ihletésű zenei alkotá.sa lett, egyben pedig Sztra
vinszkij "nagy" alkotóperiódusának visszatérését ígérte.

"Halld meg uram az én könyörgésemet" - idézi az első tétel a 39. zsoltárt.
1930-at írtunk ekkor, s az első világháborút még alig túlélt világot a gazdasági
válság béklyózza meu ismét. Európa felett ott virraszt az új veszedelem, ezért
különösen aktuális lehetett a má.sodik tétel alapanyagát adó 40. zsoltár néhány
versszaka: "Várván vártam az Urat". Ez a két tétel a mű legmegrendí
tőbb része. A befejező, 150. zsoltárra épülő tétel ("Dicsérjétek az' Urat") v4la
mivel konvencionálisabb, bár a jellegzetes - Sztravinszkij fiatalkori műveit

'idéző - "barbár" nyolcadismétlések a tétel első lezárását is felejthetetlenné
teszik. - Sztravinszkij rengeteg stílusformát halmozott egybe ebben a mű

vében. Nyilván azzal a szándékkal, hogya magasztos téma aláfestéséül az ösz
szes századok zenei invencióját felhasználja. Markevitch ezeket az egymásra
halmozott rétegeket mesteri szintézisbe emelte, s emlékezetesen szép élményt
adott .hallgatóinak.

A kiváló karmester magyarországi szereplésének legnagyobb meglepetése
kétségldvül a Psalmus Hungaricus tolmácsolása volt. Gyakran megszoktuk,
hogyakülországokból érkező vendégeink udvariasságból meg-megszólaltatnak
egy-egy magyar művet, előadásuk színvonala azonban sokszor messze elmarad
(J megszokottól. Markevitchnél szó sem volt ilyesmiről. (A Psalmus különben
is állandó darabja reportoár.1ának). Ezt a művet, akárcsak a Zsoltárszimfóniát,
egy korszak zenei hangulatának illusztrálására választotta, és talán ez a szán
dék tette hangversenyét kissé "zenetörténetivé". (Annak idején, a mű bemu
tatója alkalmából mejelent méltatások is zenetörténeti jelentőséget tulajdoní
tottak Kodály zsoltárának. "Nagy meeterek egyszerűsége jellemzi ezt az al
kotást, és ez az egyszerűség nem mondvacsinált ..., hanem mélyen és embe
rien őszinte" - írta például a Népszava.) S emelte tolmácsolásának jelentősé

gét az a csodálatos beleérzés, mellyel a Psalmust valahová Palestrina és Bach
világának közvetlen szomszédságába emelte, tehát oda, ahonnan a kodályi mű
lPészet a népzenétől is megihletve kisarjadt. Ezt az egyszeri karmester-teljesít
ményt méltányolta a közönség, amikor hatalmas lelkesedéssel ünnepelte a
szerzőt és az est karmesterét, akit mihamarább szeretnénk ismét Budapesten
hallani.

A két zenekari est főszereplője tulajdonképpen a Budapesti Kórus volt.
gz a kiváló egyesület most ismét nagyszerűen szerepelt. Évről évre, újra és
Mra ennek a kórusnak a nagyszerű produkcióit kell méltatnunk, valahány
8%01' nagysikerű oratórium-előadásról számolunk be. Érdeme ez elsősorban
Forra i Miklósnak, az együttes népszerű vezető karnagyának, de érdeme az
egész együttesnek, amely hangversenyein birtokba veszi a zeneirodalom leg
nagyobb alkotásait, s újraalkotva egyre ma.gasabb szinvonalon szólaltatja meg
liket. Az utóbbi években időleges visszaesést tapasztaltunk munkájukban, most
aronban - a szopránszólam felfrissitésével minden eddigi teljesitményüket
feZülmúlva új magaslatok felé indultak.

A Budapesti Kór!!s ebben a hangversenyévadban ünnepli fennállá.sának
rwgyedszázados jubileumát. Elődei - 0, Palestrina Kórus és a Budapesti Cecilia
Kórus - az acapella és oratórium éneklésben is iskolát teremtettek. (S ilyen
3IlIlempontilól ~ Lichtenberg Emil vezette Budapesti Ének- és Zeneegyesület is
~'''e a g.r•• tartozik) Ezt az alapot fejlesztette és fejleszti tovább szüntelen
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munkával és megújuló lelkesedéssel a Budapesti Kórus. Az új magyar kórus
irodalom rengeteget köszönhet működésének. Elsőnek mutatta be Kodály'
Missa brevisét, Farkas Ferenc Cantus Pannonicusát, Liszt Prometheusát, Sugár
Rezső Hunyadiját, a külföldi szerzők közül pedig például Honegger Jeanne
d'Arc-ját, Walton Belsazarját, Csajkov.~zkij és Prokofie» kantátáit.

Érdemes ezen a szép évforduló» Kodály Zoltánnak a kórus fennállásának
huszadik esztendeje alkalmából elmondott szép szavait feleleveníteni. Ézek
alighanem a kórus jövendő útját is elhatározóan irányitják majd. "Húsz esz
tendő nem nagy idő egy kórus életében - mondotta Kodály -, de a Buda
pesti Kórus húsz éve duplán számít három okból: először a különködő 1I)Ul

gyart mindig nehéz volt ,harmóniás énekre' kapatni. Aztán a lefolyt évtizedek
mozgalmai nemigen kedveztek a karéneklés ügyének. Végül, a munka, amit e
húsz év alatt végzett, negyven épre sem lett volna kevés. Ha így folytatja,
megéri nemsokára a százados évfordulót, mit is szívből kívánunk."

S most e százados - igaz még csak negyedszázados - évfordulón hadd
köszöntsük úgy a Budapesti Kórust, mint a Bartók és Kodály megjelölte 'Út
leghívebb folytatóját és a zeneirodalom legnagyobb alkotásainak hű sáfárát.
Amíre vállalkoztak - nagyon nehéz. Amit teljesítettek - nagyon sok. De
ennél is több, amit mi köszönhetünk szereplésüknek .•. (Rónay László)

FILMEK VILAGABÖL. Gaál István első alkotásával. a Sodrásban-nal
méltán h~vta fel magára a figyeLmet. Olyasmiket látott és láttatott, amiket csu
pán a művészí ihlet tárhat fel - a külső és belső világ, a környezet és az em
beri lélelk titokzatos összefüggéseit. 'Ebben volt első játékfilmjének meggyőző

ereje és éppen ez halványodott el második művében, a Zöldárban.
Egy sokgyermekes parasztcsalád Benjaminja, Ostoros Marci Pestre jön,

hogy az orvosi egyetemen tanuljon. A "személyi kultusz" idejének tanulmányi
politikája azonban másként dönt: a fiatalembert áthelyezik francia szakosnak
aoölcsészkarra. Marci eleinte berzenkedik, ám csakihamar .beleilleszkedík a rá
bízott feladatkörbe s kítünően tanul. Barátságot köt egy felsőéves hallgatóval.
a bölcsészkar DISZ-titkárával, kinek felesége "földije". Ezt a barátságot az
sem zavarja, hogy a DISZ-titkár, Acs Laci maga is ludas az áthelyezési ügy
ben. Marci beleszeret egy kolleganöjébe, ám hamarosan kiderül, hogya lány
egy tanárseged szeretője, Acs Laci egy taggyűlésen kizáratja .a lányt erköles
telen életmódjáért. akit emiatt az egyetemről is eltávolétanak, Marci ezt még
valahogy elviselné, de mikor Lacit rninden indokolás nélkül letartóztatják, be
telik a pohár. Lelki válsága hazaűzi falujába. Gyökértelenül teng-leng egy
darabig, csak miután belátja, hogy otthon sem mennek jobban a dolgok, s hogy
családja mekkora áldozatot vállalt az ő taníttatásáért. határozza el magát a
visszatérésre.

Zavaros história, ami az akkori idők roppant zűrzavarát kívánja érzékel
tetní. Azokat a nehéz éveket, amikor míndenki csak a fejét kapkodta, mert a
fenn dúló viharokból sűrűn cikázó villámcsapások szeszélyesen sújtottak kö
zénk életeket, egzisztenciakat égetve el szinte pillanatok alatt. És éppen ebben
az alapállásban. a film vezérfonalában van a rendező-író legnagyobb tévedé-

. se ... Bármily kiszámíthatatlanok voltak ugyanis a felülről jövő csapások. mi
azért emberi életet éltünk a rettegés árnyékában is, cselekedeinket emberi lo
gika irányította. Éppen ezért voltunk annyira védtelenek. Kapkodtuk a fejün
ket, de tettük a dolgunkat, szeréttünk és szenvedtünik. A külső történések más
lelki folyamatokat váltottak ki 'belőlünk, mínt amilyent a rendező ábrázol.
Sematikus világ volt ez, de az emberek akkor is lelkes lények voltak. nem
pedig eleven papiros-figurák.

Ostoros Marci, a nagy család legkísebbje, vallásos édesanya, konzervatív
gondolkodású környezet neveltje, akinek politikai érdeklődése, meggyőződése

alig több a jóindulatú tekintélytiszteletnél, akinek rokonszenvét csupán a kul
túra és a civilizáció hozzáférhetőségeváltja ki s aki minden idegszálával orvos
akar lenni, barátságot köt azzal, aki ideológiai meggondolásból, na meg némi
önzésből oly rideg racionalízmussal nyúl bele életébe, szakítja el vágyai neto
vá1bbjától. Ennyi negatívumot pedig csupán az ellensúlyoz, hogy a DISZ-titkác
felesége földije, meg az, hogy Acs Laci "rendes fiú", amit sűrűn emlegetnek,
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de amit a filmen semmi sem igazol... Ez a barát később úgy viselkedik,
'mintlha gyengéd szálak fűznek Marci szerelJméhez, s mintJhaOO&sZÚiból ítélné
el a nyilvánosság előtt, azért, rnert a lány mindkettőjüket megcsalta. Mrkor
azután Acs Lacit letartóztatják -, hogy míért, ez mindvégig titok marad -,
Marci mélységesen megrendül, csalódik. Hihető az ilyesmi, emberileg hiteles
az ilyen beállítás? Aligiha. A mindent elöntő tohuva-bohut csupán egyetlen
emberi gesztus enyhíti, az, hogy Marci teljes vagyonkajával támogatja a ma
gára maradt feleséget, s hogy még Ugyvédet is szeréz.

Régi szabály, hogy a közönséget becsapni nem szabad. Lehet azt a meg
oldást választani, hogy a szereplők mindent eleve tudnak, ami a nézőkelőtt

még érthetetlen, s lehet a fordítottját is, hogya közönség a jólértesült s a .sze
ceplők a tudatlanok. Am akármelyiket választja a drámaíró, egy ponton ta
lálkoznikeU színpadnak-vászonnak a nézőtérrel. a megoldás pontján, amikor
minden kiderül. A katarzis lehetőségének alapfeltétele ez... Acs Laci visel
kedhet úgy, rníntha maga is érdekelt volna a lány ügyében, ha ez a félreértés
szándékolt, ha előreviszi a cselekményt, de úgy, hogy ez a gyanú mindvégig
tisztázatlan maradjon s ráadásul értelmetlen is legyen, az már több mint hi
ba. .. Letartóztathattják a DISZ-titkárt anélkül, hogy a szereplő sejtené az
okát s anélkül, hogy ezt valaha megtudná. de a közenségnek világosan tudnia
kell amiértet ... A szjmbolumoknak, jelzéseIrnek - bármily burkoltak legye
nek is egyébként - csak álckor van hatásuk, akkor adnak megoldást, ha hatá
rozottan egyértelműek. Ostoros Marci kétszer is az esőbe tartja arcát, mert
édesanyja mondása szerínt az esővíz tisztít. Nos, a filmen nem derül ki, hogy
a rendező ezt a tisztulást kinek, mínek szánja. A külső körülményeknek? Marci
lelkivilágának? Vagy rnlndkettőnek? .

A Sodrás ban vásznán mínden belső rezdülésnek megvolt a képi rnegr-le
lője, a Zöldár koekáj, viszont elég gyakran üresen peregnek. Még az artisztikus
jelenetek is' csak önísmétlésnek hatnak - az uszodai, műterrni s folklorísztikus
képekre gondolunk -, csupán az öreg parasztasszony újbóli szerepeltetése je
lentős siker, annak ellenére, hogy az előző filmben néma szereplőként, Mezey
Mária hangjával lényegesen többet nyújtott ... Zsipi Istvánné nem színésznő,

nem szerepet játszdk, önmagát adja. Parasztasszony, öreg édesanya, akinek
arcára kemény vonásokat rótt a küzdelmes élet, ám minden rnozdulatából em
beri méltóság, lélekben gyökerező hatalmas, népi kultúra árad. Amint a kenye
ret szegi, keresztet rajzol a gyermek homlokára, száját kockás zsebkendőjével

megtörli az előkelő étteremben, ezekben az apró cselekedetekben annyi a ter
mészetesség, a hiteles élet, hogy eléggé gyatra szővegmondását is feledtetni
tudja s igazi, maradandó élményt ajándékoz a nézőnek. Ki kell még emelnünk
Gaál István vitathatatlan jószándékát, becsületességet, ami a legapróbb rész
letekig áthatja a filmet. Igen finom megkülönböztetést használ például a val
lás. a babona s a népszokás cselekményeinek véleményt is mondó megjeleni
tésében.

Mindez azonban kevés ahhoz, hogya fiLmet a sikeres alkotások közé so
rolhassuk, habár az is igazságtalan volna, ha teljesen elmarasztalnők.Az az ér
zésünk, hogya rendező túlsokat markolt. nagyon hiteles légkört akart rajzolni
közben megfeledkezett arról, hogya mi1iőben emberek is élnek. Kár. Mert Gaál
- ezt már első filmjénél bebizonyította - bele tud látni a belső világba, ha
odairányítja lencséjét. Most azonban csak a felszínt pásztázta tekintete, pedig
éppen a vázolt években több szorult életünkből a látható alá, mint amennyit
a karnera egyetlen filmben felfogni képes. (Bitte i Lajos)

HozzASZÓLAsoK A LITURGIKUS REFORMHOZ. Mcstaní. immár ha
todik sorozatunkban négy levelet ismertetünk. Kettőt egyházi, kettőt világi sze
mélyektól kaptunk.

Czakó István szendrőládi plébános írja:
A Szentatya és a zsinat a liturgikus reform mellett döntöttek. amíg azon

ban a papság magáévá nem teszi s lélekben igenlő választ nem ad a kijelölt
haladásra. addig a zsinati konstitúció írott malaszt marad. Gyakran hallani
azt a kifogást. hogya reform eddig csak zűrzavart teremtett. De nem minden
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újnak természetes velejárója-e a zűrzavar? Micsoda zűrzavar keletkezett akkor;
amikor a méterrendszert behozták! Hinnünk kell abban, hogy ezt a mostaní
vihart a Szentlélek 'kavarta s ő hoz majd ki belőle valami újat és nagyszerút.
Nem kell leülönösebb jóstehetség annak megmondásához, hogy a liturgikus
reformok előbb vagy utóbb, de mégis megvalósulnak.

A legelső feladat az volna, hogy minden paptestvérünkkel és híveinkkel
is megértessük az újítások szellemét is és nem pusztán a külsőségeít, A szó
neknak sincs ihlete a beszédhez. De ahogyan a jó prédikációhoz olvasással,
nyugalommal, elmélkedéssel ihletet lehet szerezni, ilyen módon alakíthatjuk
ki a megfelelő lelkületet a liturgikus reformok megértéséhez és továbbadásá-
hoz is. Igen fontos volna persze, hogy az egyházmegyei hatóságok avatott elő

adók meghívása által gondoskodjanak elsősorban a papság ezírányú tovább
képzéséről. Olyan előadókra gondolok, akik egyrészt lelkesedinek a retormokérs,
másrészt azonban nem amindenáron mindentkicserélni lázában égnek s a zsi-
nati rendelkezéseket nem használják ürügynek arra, hogy egyéni elképzelései
!ket valósítsák meg. Nagyon szerenesés dolog lenne az új formák bemutatása
is. Az ember szeret látni és hallani. A bemutatás nagyon indokoltnak látszik,
hiszen Berlinben, ahol a liturgikus- kongresszuson általában nem falusi plébá
nosok vettek részt, az új liturgia mdnden formáját bemutatták. A szentelés
előtt álló papnövendékeknek is bemutatják a szentmisét, pedig olvashatják
a rubríkákat és számtalanszor résztvettek mát szentmísén.

A reformot pozitívan, kell felfognunk. Természetes, hogy mínden ország
híerarchiáia az új úton tapogatózva halad és nem mínden intézkedés a leg
sikerültebb. De semmi félresikerült intézkedés vagy tapogatózás sem csorbítja
azt az igazságot, hogya reformra szükség volt, s ez a zsinat szellemében vég
rehajtott reform meg fogja hozni a maga gyümölcsét. Nem az a teendőnk, hogy
az új reformmal' kapcsolatos intézkedések ká káin csomót keressünk, hanem
hogy a magunk területén valamennyien odaadóan szelgáljuk az egyháznak
ezt a nagy és szent ügyét.

• • *

Boros György olvasónk írja:

Mint egyszerű hívó szerétnék hozzászólni Vass Gyula dunakeszi plébános
leveléhez, amelyet a Vígilia szeptemberi számában közölt. Azt javasolja a plé
bános úr, hogya szentlecke előtt a pap szólítsa meg a híveket és mintegy ve
zesse be az olvasást: "Hallgassátok meg Szent Pál apostol mai üzenetét a ko
orinthusd leveléből." Feleslegesnek tartja viszont a szöveg felolvasása után még
hozzátenni: "Ez a szeritlecke tanítása". - Szerintem teljesen elegendő, ha a
pap közlí milyen ünnepen vagy alkalomból (pl. Szent X. Pius pápa ünnepén,
vagy a halál évfordulóján) bemutatott szentmise szentleckéjét olvassa és &L

honnét való. A "mai üzenet" kifejezést ettől függetlenül sem tartom szeren
esésnek, mert azt a mellékízét érzem, míntha a levélnek csak ez a felolvasásra
kerülő része szólna a ma emberéhez. A szentlecke utáni mondatra viszont min
denképpen szükség van és ugyanúgy az evangélium után is. Nálunk, amíg ez
nem volt meg, tehát 1964 adventjétől 1965 nagyböjtjéig, többször is előfordult,

hogy a hívek egy-egy mondatu:tán azt hitték, hogya pap már befejezte, és
válaszukkal idő előtt közbeszóltak. A szöveg figyelmes hallgatását is zavarta,
hogy a választ, melyre minden előzetes jel nélkül bármely pillanatban szükség
'lehetett, az emlékezetben állandóan készen kellett tartani. Az állandó szövegü
befejező mondat ezt a szellemileg ugrásra kész állapotot megszüntette. Végül,
de nem utolsósorban, szűkséges a záromondat azért is, mert a szöveg nem
mindíg végződik úgy, hogy a "Hála legyen az Istennek" felelet közvetlenül
illenék' reá. Két esetre is emlékszem, amikor nagyon furcsán hatott. Az egyik
karácsony másnapján volt, amikor a szeritlecke Szent István első vértanú ha
lálával végződött: " ... Alighogy azt mondta, kilehelte lelkét." "Hála .legyen
Istennek!" - hangzott erre elég félszegül a válasz. (Mí akkor még az Uj Em
berben közölt szöveg szérint válaszoltunk a mostani "Istennek legyen hála"
helyett.) A másik eset Hetvenedvasárnap történt amikor a szentlecke azzal
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végződött, hogy" ... És a legtöbbjükben mégsem telt kedve Istennek." - "Hála
legyen Istennek!" - feleltük. de még Ikényelmetlenebb érzéssel, mint az előbbi

alkalomma!. Ezek után azt hiszem érthető, hogy örültem a nagyböjt első va
sárnapján nálunk is bevezetett zárórnondatnak, és sajnálnám, ha azt meg
szüntetnék.

A plébános úr levelének a szép és világos magyarság érdekében írt részeit,
különösen azt, hogyaliturgikusok vegyenek maguk mellé "Áronokat", akik a
'hivatalos szövegek megfogalmazásában segítségükre lennének. Öl'ömmel olvas
tam. A ..Domínus vobíscum" és "Et.cum spiritu tuo" helyett azonban az ..Ad
ion Isten" és ..Fogadj Istenv-t semmiképpen sem tudnám helyeselni. Az "Es
a te lelkeddel" válasz nekem sem tetszik, természetesebb volna például: "Es
'veled is!"

,.. * *
Ebele Ferenc nagykanizsai káplán írja:

Kérjük mínél előbb az Omtio fic!elium imáit. Esőért, jó időért például
ebből imádkozhatnánk, és nem egy Míatyánkot vagy Üdvözlégyet csupán a mise
végén. Addig, amíg egységes elsőáldozási és bérmálási könyvet nem kapunk
kézhez, képtelenek vagyunk a gyermekeket a pontos liturgiai [mára megtaní
tani. . A felnőttek kezébe kellene adni a felsorolt könyvekkel egyidejűleg a
szentmise Ordináriumát, egy kis füzetben. Ezek jelenleg mínden ájtatos lelki
olvasmánynál fontosabbak. Ezenkívül szükségesnek tartom, hogy a hívek új
teljes katekizmust és szentírást ' kaphassanak, beleértve az Ószövetséget is.

A szentmísén igyekezzünk mindenkit bevonni a közösségí akcióba. Ne
imádkozzanak rózsafűzért vagy keresztútat. Ehhez persz.e szükségesek a már
említett könyvek. Természetesen imakönyvekkel is el kell látnunk a híveket.
Sokszor ez csak hanyagságori rnúlík, mert ma is lehet kapni imakönyveket.
A liturgikus megújhodásnak egyik fontos része az is, hogyamiseruhák, köny
vek és a többi használati szerek tiszták csinosak legyenek.

A keresztelési szertartás érjen véget az elbocsátással. Utána már semmit
ne imádkozzunk. Amennyiben lehetséges, ünnepélyesen kereszteljünk. Ez fő

képp kis helyen valósítható meg. Lehetőleg mindig vasárnap kereszteljünk, és
,kívánjuk meg a keresztapa ottlétét is. Szükség esetén bérmalhasson minden
pap. Gyakorlatilag úgyis a káplán megy a beteghez, akkor miért ne bérmál
hatná meg? Hirdessük ki többször az új szentségí böjtöt, és lehetőleg csak
szentmise keretében áldoztassunk. Nagy hanyagság, ha nem tartunk jegyesok
tatást, At kell beszélni ilyenkor a hitigazságokat, az erkölcstant és a szentsé
geket, különös 'tekintettel a házasságra. Könyvkiadásunk adós még egy modern
jegyesoktatással, pedig néhány évvel ezelőtt többen is beadtuk a tervezete:t az
egyházmegyei hatósághoz. Amíg a Személyi Igazolványhoz hasonló Egyházi
Igazolvány nem lát napvílágot, addig illuzórikus minden adatszolgáltatás.
A hívő felmutatná az igazolványt és nem kellene keresztlevél. kereszt- és bér
maszülőí igazolás, házassági tanú-igazolás.

Beszéljünk a temetéseken. de csak 3-5 percig. Nem kell dicsérni a halot
tat. Témák: az örök élet hite, a vigasztaló halál, a figyelmeztető halál. a túl
világ, stb. Olyanok vannak ott, akiket a 'templomban sohasem látunk. És miért
nem rnondjuk rní a temetéseknél a Hiszekegyet, amikor ezt protestáns testvé
reink is megteszik? Mi illenék ide inkább, mint az a mondat, hogy: "hiszem
a testnek föltámadását és az örök életet?" Sokkal megfelelőbb befejezés ez,
anínt a Rituáléban lévő ínvokácíók, vagy egy rózsafüzértized.

Ne sajnáljuk a templomtól a gyertyát. Szentségímádás alkalmával még a
legkisebb faluban is meg kell azt tennünk, hogy 12 gyertya égjen az oltáron.
Jó lenne, ha már végleg eltűnnének még a lurdi szobroknál is az ízléstelen
papírvirágok és villanyégők. Lehet és kell [S díszíteni, de valódi virággal és
rejtett fénnyel. Ez vonatkozik az oltáron égő villanygyertyákra is. Sok hívó
szernét zavarja a közvetlen égő. Egyébként általános szabály, hogy a temp
lomban használt teljes fényerő 1/3-a a szentélyben legyen, különben sötétnek
hat a szentély.
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Adventben és nagyböjtben az orgona csak kísér. Magyarországon általános
$zokás ilyenkor is orgonální, Merjük azonban betartani a rendelkezéseket mert
-enélkül líturgíkus megújulás nehezen képzelhető. '

.. .. ..
Szakálly Gyula dr. írja:

Még a zsinat megnyitása előtt az egyik osztrák faluban megbeszélést ren
deztek a laikusok szerepéről és helyzetéről az egyház;ban. Két pap vitatkozott,
a laikusok pedig ültek és hallgatták. Hasonlóan kissé groteszknak éreztem a
liturgia megújításáról szóló eddigi vitákat a Vigiliában. Azt olvastam ugyanis
Romano Guardininél, hogy a líturgta lényegénél fogva a népért van. A Vigi
-li*ban közölt hozzászólások között pedig emlékezetem szerint mindezideig
egyetlen laikus szerző sem szerepelt. Engedjék meg tehát, 'hogy hangot adjak
a rni igényeinknek és várakozásainknak is.

Elolvastam, természetesen csak magyarul, mínd a Mediator Dei enciklikát,
mind a liturgiával foglalkozó zsinati rendelkezéseket. Nekem egyik sem volt
könnyű olvasmány, sőt az enciklika stílusa csaknem elriasztott attól, hogy:
végigolvassam. Annak viszont semmiiképpen sem örülök, hogy több pap is,
akiket megkérdeztem, egyáltalán nem olvasta el, sem az egyiket, sem a mási
kat. 'Már pedig ha papok sem olvassák ezeket, s nem szívják magulcba azok
szellemét. s vele együtt rnindazt, ami igazán lényeges a hturgíában, akkor
hogyan ismerjék föl maguk a hivek, 'hogya liturgikus reform lényege a teo
lógia és az élet, az isteni és az emberi élet mélyebb találkozása? Sajnos, aho
gyan tapasztaltam. kevesen prédikálnak róla, kevesen magyarázzák a zsinat
idevágó tanítását. Pedig csakígy szűnnék meg az ellenkezés egyes új intézke
désekkel szemben. Édesanyám is herzenkedett eleinte, hogy az "újfajta nnísé
ben" megzavarják az ő rózsafüzérirnádságát, rni több, elveszik az áhitatát is.
anert .mem hagyjá·k nyugton" a míse alatt, Sikerült azonban rávennünk. hogy
forgassa a vasárnapi rnísekönyvet, a szeritleckét és evangélíumot pedig hall
gassa figyelemmel. Annyira megtetszett neki, annyira új volt (!) a szentmíse
szövege, ihogy most már a rníse alatt sohasem mond rózsafűzért, és folyvást
újabb felfedezessel jön haza a vasárnapi rníséröl, ilyeneket mondva: .,Miért
nem tudtam én már ezt negyven évvel ezelőtt" - "miért nem mondtáik nekem
ötven évvel ezelőtt".

Hadd ihírvjam fel a figyelmet még egy problémára. Ha a anisén való rész
vételről van szó, akkor miért nem lehet mással kezdeni, mint: "Az Anyaszent
egyház törvénykönyve előírja a vasárnapi mísehallgatást"... és igy tovább.
Miért nem lehetne egyszer már pozitív, krísztusí tanításból !kiindulni? A va
sárnapi míse nem egy1házfegyelmi kérdés, legalábbis nem elsősorban az, hanem
-életmegnyilvánulás, élettevékenység számunkra, keresztények számára. A ter
mészetből vett hasonlattal élve, olyan rnínt a lélegzés vagy az evés. Amíg a
test egészséges, addig megteszi ezt anélkül. hogy követelnék .tőle, Ha pedig
már előírják az embernek, mit és rnennyít kell ennie, ott valami nincs rend

,·ben. Azért megyek rnísére, mert előírás? Nem, hanem azért. mert magától-
értetődő számomra, akárcsak a légzés. Talán elég lenne az utolsó és nem az
első helyen említeni, hogy az egyház a "betegek" miatt írja elő a !kötelezi)
megjelenést a vasárnapi rnisén.

Mellesleg említem meg azokat a hiányosságokat, amelyeket a templomok
belső liturgikus berendezése nem egy helyen rnutat, Utalok különösen a vilá
gításra, a hangszóró-berendezésre, a belső d íszí tés re. Ne sajnálják a plébáno
sok a pénzt a szakemberektől! Bőségesen megtérül. Nem is szólva arról a sok
sok giccsröl, amit némelyik templomban féltve őriznek. Ezen a téren, mintha
túlságosan elnézők lennének a plébánosok, pedig a giccs olyan, mint a gennyes
seb: radikálisan ki kell vágni! Tudom. hogy nehéz elszakadni a régi, meghitt
szokásoktól, környezettől - és nem is lehetünk az üres templom hívei. De
kerüljük a hamisat. hazugot, az áligazságot. A templom legyen tartalmas, föl
szereléséi szépek, ,.beszédesek·'.
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