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ÚJÉVI BIZA'KOnAsoK. Valehogyan emoeri tel1méswtünk'ből folyík, hogy
nunden újaob esztendő küszöbét új reménységekkel lépjük át. E.z jut !k!ifeje"
zésre azokban a [ókívámságokban is, amelyekkel írásban vagy élőszóban ilyen
kor köszöntiüle egymást. Mert ha tObilJnyire csak udvariasságról van szó, ak
kor is ösztönösen ott lappang mögötte a bizakodás, hogy ezentúl jobban fog
nak rnermí azok a dolgok, amelyekben a saját [avunkat, avagy a kö7JÖ\Sség
j~wárt s ebben a magunkét is látjuk.

így vagyunk rni, a szecialista Magyarország kaéolíkus polgárai is. S2le1'€<Í
nők hinni, hogy a rnost ~övetkeZő új esztendőben megoldást nyernek azok a
nemzetközi problémák, amelyek súlyos és olykor' már riasztó enódon weszé
lyeztertik a világ békéjét, hátráltatják azall:kotó munkát és rontják a népek
boldogulását. Meggyőződésünk ugyanis, hogy amdlyen mértéöoben felilllkere
íkedik a világpolitiJmban a józanság, a felelősségérzet és az igazságosság vá
gya, abban a mértékben szilárdul meg a különböző társadalmi rendszerek
békés együttélése is, amely nem maradhat üdvös kihatások nélkül az egyes
országok, köztük a mi hazánk belső életkörülményedre sem. És természetesen
nemcsak hinni szerétnénk míndebben, hanem teljes határozottsággal és ál
dozatossággal kÖZTe is akarunik :munikálnd valóm válásában.

Bátorítást és erőt rnerítünk ehhez egyrészt aibból a helyzetből, amely i.tt,
a rni országunkban, a békés együttélés és a mínden jóért való Ö562lefog,ás te
rém az ideológiai ellentétek és küzdelem dacára már eddig is kialalkuil.t, más
részt allllinap lezárt második vatikáni zsinat tárgyalásadból és rkirhirdetett ok
mányaiból is. Ezek a fej~élnyek ugyanis, megítélésünk szerínt, szembetű

nően igazolják azoknak a anagyarkatolikJus egy'ház:i sremélyiségeikJnek és .ví
lágí gondolkodóknak magatartását, aJltilk a második viIágiháboTú befejezése
óta szívós kitartással keresték és építették agyőkeresen vá'Ltowtt Viiszonyok
:k!özött az egyedül jál'lható utakat.

E~t a magatartást, amelynek egytiikörvendetes eredménye lett a Magyar
Népköztársaság és a Szentszék !között 1964 szeptemlber 15-én létrejött rész.
leges megállapodrás,· alapvető rnódon az 1956...,ban eLbúnyt Czapik Gyula egri
·érSeIk fogalmazta meg. 6 hirdette meg am az iJga7lSágot,hogy a magyar ka
tohkus egyháznak itt érs az adoet jkörülmények között kell megtalá1nia élet
lehetőségeit. Czapik Gyula világosan felismerte, hogy az eg'ylház részére a
legsúlyosabb tragédia lenne történetí drrealítások felé tájékozódnIi., és 92Jt, ami
elmúlt, bármilyen formában visszavárni vagy vísszasírní, S ő mutatott rá
azokra az érintkező pontokra is, ahcd az ateísta állarn és a !katoliik!us egyház.
a !Mvők és a nem-hívők, vagyis a magyar nép egészének érdekei Viil.ág)nézeti
különbség nélkül azonosak. Ezek az Mntkező pontok elsősorban a vi'1á@béke
'megőrzése, a nemzetközi ikonfldktusokinaktáI1gyaIásolk úrtján való megoldása,
az atomfegyverek felhasználásának tilalma, az általános Ieszerelés, lberi.t az
országban pedig hívőknek és nem-hívőknek nem' pusztán kényszerű egymás
mellett "létezése", hanem békés és aktív "együttélése", értve ezen az össze
fogást és összedolgozast rníndabban, ami hazánk és népünk javára szolgál,

Belső és :kiflső bírá1óimk, !köztük fő1eg azok az emígránsok, aikilik a szo
cíalísta rendszert ellenezve elhagyták az országot, olykor nem értették meg,
olykor célzatosan félrernagyarázták est a mi Ikollaborációnkrat, mintJha taLán
mi :közben vétettünk volna legfőbb egylMzfőnlk, a ;pápa iránt! hűség ellen,
vagy bármit is feladtunk volna a katolLkrus Ihite1lveklból. Holott az igazság az,
hogy rni rnindenkor tisztában voltunk és vagyunk az állarnihataJmat irálll.yító
kommunista párt marxista ~ézetének és a rní katolikus világnézetünk
nek össze nem egyeztethető voltával. UgyanaJklkor azonban állitottuk és r\Ú.'
litjuk, hogy egymás kárhoztatása és az egymástól WIó elzárkózás helyett-:.
ami a gyakorlatoan úgyis képtelenség - fellkell fedeznünk és szem előtt

.kell tartanunk azokat a mégis SZOTOSaal összekötö evilágí érdekeket és hurrsa
ndsta eszményeket, amelyek megadják arbékés érs alkUv együttélés lelhető
.ségeít,
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Az ilyen irányú törekvés s~e hívta fel a zsinat fd,gye1mét is Ham
'008 AOOf'M ,kJalocsai érsek, a magyar püspőlci konferencia elnöke, az egyház
él! a mai világ viszonyát 'tál1gyaló skémávaJ, immár pasztorális konstitúció
val !kapcsolatos hozzászólás'áJban. Az összes magyar zsilnati atyák nézetét 001
mácsol:vajelentette aci: "Mi, a szocialista államokban élő egyház, egészen új
~ élünk, ezért új utakon kell járnunk. Itt az új kérdések egész
sora jelentkezik, amelyeket olymódon kell megoldanunk, hogy egyházunknak.
is. javát szolgáljuik.Fáradozásunk célja és állandó Iendítője, hogy egyházi
életünk és szabad működésünk biztositva legyen, sőt a lehetőségeink szerínt
növekedjék." A magyar püspöki kar és papság - emelte ki Hamvas érsek 
éppen a ,tár.gy<rlt szkéma szellemében vette ki részét a nép anyagi jólétének
előmozddtásából is, ami csak erősítette a katolikus híveket vallásosságukban
és egyhá2Jhűségülk1ben. "Azt kívánjuk részünkről, hogy hasonló legyen a vi
szonyulás az anyaszentegyház és a világ ik:özött - folytatta Hamvas érsek -,
s ennek érdekében javasoljuk, hogy hitünik és erkölcsi tanításunk zalaján áll
va és megmaradva, tőlünk telhetően mellőzzük az ún. iideológliai harc éle
~. Az ídeológíaí harckiéleződé5e aligJha segítené elő az embereknek azt
a testvéri kapcsolatát, a vílágprobíéméknak azt a megoldását vagy feloldását,
amelyre éppen szkémánk mozgósítbennÜinket." Nyomatékosan leszögezte az
érsek: "Az ~talunJk íavasoít magatartás természetesen nem feledtetheti, vagy
akár 'háttérbe sem szorfthatja azt, ami számunkra elsőrendű feladat marad:
a lélek primátusát, a hit megvallását, az Isten előtti felelősségünket... Ne
'künlk azonban, akdk hitből élünk és lffiunká1kodunk, akkor is ,tev~eIIlykednÜink

kell és be kell töltenünk apostoli és evangéliumi küldetésünket, ha korunk
élt világunk, amelyhez szolgálatkészen fordulunk, nem viszonozná kellően a.
m! szeret:eti.iriket és fáradozásunktlt."

S valóban, minket már húsz év élményei és tapasztalásai győztek meg ar
ról, hogy ez a Hamvas érsek által kffejtett katolikus beállítottság is egyik sar
kalatos feltétele olyan szellemi ~ mondhatnók: tág értelemben vett "ökumé
nikus" - légkör kialakulásának, amelyben az annyira kívánatos békés és ak
tív együttélés mínél teljesebb érvényesülése okából nálunk és a többi szo
eialista országban is termékeny párbeszéd indulhat katolikusok és marxisták,
általában hívők és nem-hívők között.

Arra azonban, hogy bizakodással tekintsünk az új esztendő elé, nemcsak
az a meggyőződésünk indít, hogy mi, magyar katolikusok, helyes utat válasz
tottunk, hanem erre indít az a növekvő megértés is, amelyet marxista oldal
ról észlelhetünk mind a második vatikáni zsinat munkája, mind a mi maga
tartásunk tekintetében. A Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja, a
Népszabadság, december' 22-i számában igen figyelemreméltó cikket közölt a
zsinatról. Hajdu János, a marxista szerző, miután megállapította, hogya zsi
natok történetében soha még ilyen leplezetlenül nem szerepelt a tanácskozá
sok napirendjén az egyház és a világ viszonya, emlékeztet arra; hogy "XXIII..
János korszakot nyitott a pápaságának éveiben elhangzott megnyilatkozásaival,
kormányzati stílusával, a tudatosan kezdett párbeszéddel, utolsó, Pacem in terris
eímű encíklíkájával pedig olyan politikai örökséget hagyott egyházára, amely
elől kitérni, amelyet megtagadni csak azon az áron lehet, ha a katolicizmus
nyiltan vállalja a politikai reakció támaszának szerepét", "János pápa - 01-·
vassuk tovább - tart6s párbeszédet ajánlott a kommunistákkal, és nem a ke
resztes hadjáratot ellenük, ami természetesen nem jelentett részéről ideológiai
megalkuvást." "Számunkra - jelenti ki a marxista szerző - az a legérdeke
sebb, hogy az egyház milyen Ideológiát és politikai tanítást hirdet híveinek,
hogyan foglal állást a háború vagy a béke, a különböző társadalmi rendszerű

országok békés együttélése mellett vagy ellen, segíteni vagy hátráltatni akar
ja-e az építő munkát azokban az országokban, ahol katolikusok milliói is
résztvesznek a szocíalízrnus építésében. S végül, de nem utolsó sorban: latba
veti-e az egyház a maga erkölcsi tekintélyét és politikai befolyását a nemzeti
felszabadulásért és emberi méltóságukért küzdő gyarmati vagy félgyarmati
népek ellen, vagy új poziciót keres-e 1" S' nem kétséges - fűzi hozzá a szer
ZŐ -, a zsinat vitái és a szavazasok egyértelműen megmutatták, hogy a püs-
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pökök többsége is így, vagy ehhez hasonlóan teszi fel a kérdést. Igaz, hogy
.sorozatos kompromisszumok történtek a zsinaton - ezt egyébként zsinati tu
-dósításaínkban mí magunk is megvílágítottuk -, "néhány nagy kérdésben
mégis korunk követelményei nyomták rá bélyegüket az állásfoglalásokra".
"A zsinat elítélte a háborút, s ennek az itéletnek erkölcsi értéke még akkor is
nagy, ha a zsinat - elsősorban amerikai püspökök befolyására - kibúvót is
hagyott." "Megbukott a konzervatív szárnynak az a javaslata, amely az ateista
marxizmus ünnepélyes elítélését szerette volna kimondani." Ezzel kapcsolat
ban külön és elismerően méltatja a marxista szerző König bécsi bíboros-érsek
és Hamvas András kalocsai érsek felszólalásait. Él fenntartásokkal és kifogá
"sokkal is a szerző, de végűl nem habozik kijelenteni: "A világnak tudomásul
kell vennie, hogy az emberi kapcsolatok igazságosabbá és békésebbé tételére
irányuló erőfeszítései közepette sokakra számíthat a katolikus egyházból ...
A legnagyobb horderejű kérdések vitáít az új idők szele járta át ... Mi más
ideológiát vallunk, rnínt a katolikus egyház. De az a reményünk, hogya zsi
nat után több lehetőség nyílik majd katolikusok és kommunisták, hívők és
.ateísták párbeszédére és együttműködésére a társadalmi haladás szellemében."

Folyóíratunk. a Vigilia, kifejezetten és tudatosan ennek a párbeszédnek
és együttműködésnek szolgálatában tevékenykedik. Amit ezzel el akarunk ér
ni, annak megértetése. hogy nem vagyunk ugyan és nem is akarunk külön
test lenni magyar népünkben. de azért nekünk, mint katolikusoknak," vannak
a szocialista rendszerben problémáink, amelyeknek kielégítő megoldása elő

nyére válnék azoknak a tisztán emberi és nemzeti érdekeknek is, amelyeket
közösen magunkénak vallunk. (Mihelics Vid)

A NYOLCVANltVES MAURIAC. "Ki kell innom a kelyhemet akkor is,
ha azt veszem észre, hogy színíg van mézzel." Ezekkel a szavakkal indult el
a múlt év októberében Francoi3 Mauriac szülővárosába Bordeaux-ba, ahol
meleg ünneplésben részesítették a magas kort megért írót. Az ottani RicheUeu
Színház színpadán jelent meg az ünneplők fénylő arcától körülvéve s itt való
ban mézzel teli kelyhet kellett kiinnia. A fenti mondatot egyébként Robert
.speaight, angol fordítója idézi tőle, a The Tablet hasábjain, ahol néhány sor
'ban felvázolja korunk e jelentős figurájának bizonyos szempontból proble
matikus egyéníségét. Speaight szerint Mauriac egész temperamentumával.
idegrendszerének minden rostjával az engagé, az "elkötelezett" ember típusa.
Mélységesen hívő katolikus és nagy francia patrióta, aki az írói munkásságá
nak szóló fenntartás nélküli elismerés mellett, közéleti szereplésével hol a jobb
'hol pedig a baloldal ellenkezését váltotta ki. Amikor Algériáról vagy Marok
kőről volt szó, vagy még előbb a spanyol polgárháborúról, a baloldal ünnepelte
harcos fegyvertársként. rníg ma ugyanez a baloldal rezignáltan veti szemére
lelkes degaulleizmusát, "Különös ellentmondás egy lezáruló korszak e nagy
polgárában. a szellem e kimagasló arísztokratájában, aki nyugodtan élhetett
volna sikereinek dicsőségében, és aki mindig az alázatosak, az elnyomottak, a
frankóizmus áldozatainak oldalán állt :és mindenkor a népek szabadságának
előharcosa volt." René Wintzen mondja ezt Mauríacról, a Temoignage Chrétien
hasábjain írott méltatásában, szcrnrehányóan hozzátéve, hogy az író tollát most
egykort fegyvertársai ellen használja.

Figyelembe véve Mauriac mindenkor megnyilvánult szenvedélyes közéleti
elkötelezettségét, aligha csodálkozhatunk azon, hogy a nyolcvanadik születés-'
napja alkalmából a különbőző nyelvű és nemzetiségű lapokban megírt kom
mentárokban túlzottan erős hangsúlyt kap tevékenységének ez az oldala. Bár
miként vélekedjenek is azonban politikai nézeteiről, abban minden méltatója
megegyezik, hogy az író Mauriac századunk első felének egyik legjelentősebb

és legkírnagaslóbb író művésze.

A kortársak eleinte némi vállveregetessel kezelték. Paul Claudel állítólag
azt a megjegyzést tette volna, mikor felmerült a gondolat, hogy Mauriac meg
kapja a Nobel-díjat: meglepi őt, hogy egy nemzetközi díjat egy vidéki regény
írónak akarnak adni. Más értékelésekben is újra meg újra fölmérült ez a
megállapítás - a német kritikusok között Herzog képviseli -, hogy Maurlac
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egész életében vidéki maradt, egy jellegzetesen bordeauxi provinciális kato
licizmus képviselője. Ma már tudjuk, és műveinek változatlan népszerűsége'
is bizonyítja, hogy ez a vidéki elkötelezettség csak a művek külsőségeíre vonat
kozik, valójában azonban a provinciális keretek között egyetemes emberi ösz
szeütközések játszódnak le. Mauriac minden élet mögött ott látja a rosszat,
ami arra törekszik, hogy mindent szétromboljon, megmérgezzen és. magához
rántson és ami esetenként valóban döntő szerephez juthat egy életben, mint
például Magyarországon legismertebb regényében, a Viperafészekben, a hősnő

Therese Desqueyroux esetében. De a sötét háttér mögül, amely Mauriac regé
nyeiben kifeszül, újra meg újra elősüt a kegyelem fénye, a tisztaság, a min
denenátsugárzó hit az emberi jóságban. Mauriac írásainak minden komor
sága ellenére a jó győzelmének költője marad - írja róla AIois Winklhofer,
a Christlicher. Sonntug méltatója..Műveíből, amelyek teljes rnélységükben át
kutatják a gonoszság szakadékait, annál tisztább valósággal emelkedik ki a
kegyelem által erőteljesen segített jó. . .

Mauriac azért keresztény költő, mert alakjainak életében foghatóan jele
nik meg a természetfölötti, a kegyelem és ugyanakkor ennek a kegyelemnek
hiánya is. Ilyen magas írói színvonalon alig akadt rnűvész, aki hozzá foghatóan
érzékeltetni tudta volna avalódinak hítt buzgóság és vallásosság legnagyobb
kísértését. "Azt tudniillik, hogy hidegge válik. és eltávozik belőle a szeretet,
ami pedig egyetlen táplálója lehetne.

André Gide mondta egyszer: "A katolikusok nem szeretik az igazságot."
Mauriac világosan bizonyítja ennek a mondatnak .cáfolatát. Leplezetlenül rá
mert tekinteni a' rosszra, ami a hívő emberben eláradhat, és ennek a rossz
nak nyomán fellépó torzságokra, egészségtelenségekre. Elsősorban ő ma,?ára
vonatkozik az az egyik hősének szájába adott kijelentés: "Talán azért szűlet

tem, és azért helyeztek a világnak erre a kicsiny pontjára, hogy tanuságot
tegyek az ember bűnössége és Isten végtelen tisztasága mellett."

Magyarországon már korán népszerűvé vált Mauriac. Lukács Gáspár írja
a Vigilia 1937. évfolyamában: "Nálunk szinte csodálatosan népszerű, a Vi
perufészek és a Frontenac-misztérium egyszerre meghódították a magyar ol
vasóközönség legkomolyabb és legértékesebb részét s azóta egymásután veszik
elő régebbi regényeit is, az újak pedig már majdnem egyidőben jelennek meg
franciául és magyarul." Örvendetes tényez, hiszen a német méltatásokból az
derül ki, hogy Mauriac műveit csak a második világháború után kezdték el
németre fordítani. , ,

Mauriac, az író előtt a nyolcvan éves születésnap alkalmából az egész kato
likus szellemi világ osztatlanul hajtotta meg az elismerés zászlaját. S ha Mau
ríacról, a közéleti emberről és publicistáról meg is oszlanak a vélemények,
abban mindenki megegyezik, hogy mély hite és föltétlen katolikus elkötele
zettsége ellenére sohasem képviselte a keresztény triumfalizmust. (D. K.)

AZ OLVASO NAPLOJA. "Nemzedékem - a negyvenéveseké - hosszú
id6k óta a legszerencsétlenebb. ,. -Háborúban kezdtünk el írni, azokban az évek
ben, amikor valóságosan is, képletesen is tankcsapdákkal, tányéraknákkal.
míndenféle ölőszerszárnokkal. megerősített frontvonalak vágták el egymástól
az együvétartozókat - indulásunkkor .nemigen tudhattunk. egymásról. A csa
patban-fölszállás boldogító örömét, mely az ég madaraival rokonítja egyes
szerenesés nemzedékek tagjait, mi már eleve nem ismerhettük ..."

Rákos Sándor 1962-ben megjelent válogatott verseinek* utószavából idézem
ezeket a keserű mondatokat. Nemzedéke, ez a "zilált irreguláris szabadcsapat"
- nevezhetnénk a Nyugat negyedik nemzedékének is - "tulajdonképpen
nincs is", mert sosem volt "nemzedéki tudata"; mikor "a koromfekete évek
füstjéből-kormából" föl tápászkodott és kísérletet tett valamiféle nemzedéki
szerveződésre, nyomban ismét szét is zilálódott; majd többé-kevésbé szembe
fordult a saját alkatával. vagy ha nem, hát elhallgatott; mikor pedig ismét
rnegszólalt, vagy vargabetűle után visszatért egyenes útjára, már túl volt azon.

• Fák, viharban. SzépirodalIrii Könyvidadó.



a koron és fokon, amikor a nemzedékek nemzedékké szoktak szerveződní.,

"Vajdáék, Komjáthyék óta nem járt itt még torzóbbnak maradt, élve elteme
tettebb nemzedék" - olvashatjuk az említett, vallomásnak beillő utószóban.

Mert Rákos Sándor is ennek a nemzedéknek a tagja; nemzedéke nevében
beszél, nemzedékének keserűsége szól belőle; és pályája, a maga egyéni vál
tozatában, mintegy nemzedéktársai - legalábbis egy részük - pályáját is pél
dázza. Hogy kikét, a generáció melyik és milyen "szárnyáét", (mely voltakép
pen sosem volt szervezett, hanem inkább csak a rokon hangra fölfigyelők

baráti kapcsolata, homályos tudata arról, hogy koruk, sorsuk, élményeik ré-o
vén különbségeíkben is összetartoznak) - arra épp az Arnyjáték című vers
múltídézése ad választ, egyeseket (Kéry, Pilinszky, Jánosy, Rába) közvetlenül
iii nevükön nevezve, másokra ("Iván komám", "szegény Bandi", Balázs, Katalin,
"Gyurka, a kóbor", "Endre, a polihisztor") oly átlátszóan utalva, hogy egyál
talán nem nehéz azonosítani öket. Róluk és nekik szól Rákos Sándor 1959-ben
megjelent kötetének, a Szegények vonulása címűnek egyik jelentős, nagy ver
iében is, a Ras Shamra torzói.ban, melyet "a béke védelmében" írt, és "a há
ború testi-lelki rokkantjainak s egy háborúban elsikkadt korosztály újra meg-
szólaló költ6inek" ajánlott.

Mint a magasból ledobott kő földbe süpped
törve keményen e gömb középpontja felé,
'Úgy süllyedt el, merülve térdig, ágyékig, vállig, homlokig
a sötétbe ez a nemzedék . . .
. . . Csak az öröm elől zárattak el ők, a beteljesülés
nem nőhet nagyra bennük - nyomorított szívek!
1!:rtékeik vannak s nincsenek mértékeik:
a föld alatt mi volna mérték?
Hot az épségük és hoZ a szépségük? vonalai földdel tömódtek,.
emléket ís régen fölélték ...

És: " ... kihullott lépcsőfok az idő útján, - II ha foghíjjas a lépcsősor, az idő
hogyan léphetne?" Arany jut eszünkbe, panaszával az évből kiesett szép ta
vaszról.

Kihullott lépcsőfok; a következő sor képe szakadékosan kettévált .vízet
mutat, fulladozó halakkal. Tudhat-e simán, kecsesen, vagy erőteljes víllaná
sokkal úszni a hal, ha légszomjasan fulladozik? "Szerencsés nemzedékek úgy
építették fel műveíket, organikusan, mint a termő fa, "az élő test építi magát"
- idézemmegint a Fák, viharban utószavát; - ez a nemzedék azonban "szeren
csétlen" volt, s műve "természetes fejlődésében meg-megakasztott, mostoha
körülményektől elnyomorftott vagy éppen megfojtott életmű". Kivált az érzi
így, aki nem a külső siker esetleges eredményeihez, hanem benső igazságához
és igényéhez szabja mértékét; akinek fohásza is, törvénye is, amit Rákos Sán
dor új kötetének* egyik verse, Az Igazsághoz című mond:

Ments meg bennünket, Igazság, a lomha
szörnyektől, kik a húsunkat eszik: .
a Közönytől, a hízlalt Butaságtól,
értetlen Gáncst6l - rémünk mindegyik:
ments meg a holt betútlJZ,üres szótól,
s mindentől, ami elbotlatná léptedet ...

Igazságát kiharcolnia, olykor saját magával szemben is, nem míndíg volt köny
nyil; de ki harcolta, mert ez az igazság mindennél fontosabb volt számára. .

A fiatal költő "egy őrült anatómus - szakértelmével boncotta magát'";
első kötetének, Az eb válaszol címűnek - 1949-böl - legjobb, legerősebb ver
seí éppen ezek az "önboncolások". Bennük néha, meglepően, mintha a kétség
beesett, lázálrnos, víziós, "őrült" Vörösmarty hangja lelne folytatóra, Vörös
marty, meg talán a nagy átokzsoltárok kegyetlen költészete; az olyan versek-

*Táguló körök. Mag\'let6, il.i966.
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":ben, mípt a megdö!:>:bentő Isten szörnyetege: "Oly szégyen ez, hogy isten bele
:sápad, - szeleivel a napot oltogatja, - oly szégyen, mely az arányt elvetélte 
··és már csak ön-mértékével mérhető. - Határnélküli ." büntetésért esdve, 
.magára hívón menny és föld haragját, - tán csillapul, ha az eget lerántom 
és a gúny elől abba takarózom - és a fölbolydult mindent megkavárva 
csillagszelet támasztok és napőrvényt" ; - vagy A betömöttfűlű jajonglÍMl
végső soraiban: "Képedmását, ki magát torkig ette - s léte píszkát jajonként
hányja ki, - képedmását vedd vissza már a földről - s hová való, emeld
jobbodra őt"; - vagy az Atkozott, ki olvas' ! CÍműben: "Én itt a földön telepes
valék, ki - saját lelkemben nem leltem honom, - ezért magam s minden
iránt mi illet - lebirhatatlan undor torkomon - s mert végét vetni mégis
gyáva voltam, - éltem" s írtam, noha nem volt szabad: - utód ha olvas,
.átkul szálljanak rá - a semmisü1ést gátoló szavak I"

A maga poklából úgy talált ki, hogy vállalta a másokért való életet: ter
mészetes megoldás. és nem az első. Erről vall, talán egy kicsit tételesen, az
első kötet címét adó vers: Az eb válaszol. A válasz: a hűség és a szolgálat,
Ismétlem: egy kicsit tételesen, és egy kicsit retorikusan. Ahogy az Isten ször
nyetege hangnemében épp az Isten szörnyetege "poklának" legyőzését hirdeti:
ha most, az eddigi pálya egészében látja-olvassa az ember, ez a hang némi

.gyanút támaszt benne: nem azért olyan hangos-e, mert a költő magamagát is
meg akarja győzni? mert a maga számára is túl akar kiáltani valamit? egy
.kérdést, egy kétséget? .vagy csak egy megnevezhetetlen, homályos sejtést
talán?

Következett, 1952-ben, a Férfikor című kötet, az akkori idők közismert,
kevéssé meggyőző tematikus Iírájával, Rákos Sándornál vitathatatlan jóhisze
műséggel és őszinteséggel, sokkal igényesebben is, mint sok másnál; de kit
győz meg egy-egy olyan fedezet nélküli szólarn, mint például az, hogy "nincs,
nincs halál, ha szívedből szeretsz - élni", vagy az ilyen retorikus biztatás:
"Vessük el már az évszak örökölt - mélabúját s a lombhullás fenséges - lát
ványa is a folyton újuló - élet szerelmét sokszorozza meg l" Legkevésbé ma
gát a költőt győzte meg. Ismét őt ídézern, az említett utószó szavait, egyben
költői természete jellemzésére is: "Természetem szerint tömörítő, összefoglaló
költő vagyok; igazat adok annak a kritikusomnak, aki azt írta rólam, hogy
-- bár nem szímbolísta műveket írok - valamiképpen mégis minden versem
szimbolum: túlmutat a-valóság felszínén, az egyszerinél állandóbb, az időhöz

-és helyhezkötöttnél mélyebb, sűrítettebb életet közöl. Magam is úgy érzem,
hogy alkotói módszerem nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé halad:
-előbb a vers látomása, indulati súlya nyugtalanít, és csak azután akar meg
testesülni, a fogalmakkal. szavakkal közölhető világ anyagába öltözni. A
.Férfikorban megfordítottam a sorrendet: kívülről próbáltam befelé ásni, a
·többnyire készen kapott tárgyhoz kerestem indulatot, látomást... Altalában
kudarcot vallottam."

A következő kötet A tűz udvara, 1957-ben "hideg zuhany" a Férfíkor mes
terségesen fölhevített hangja után. Megtört lendület? Kiábrándulás? Mindez
.,nemzedék-tünet, sőt még szélesebb kor-tünet is lehetne". Annak látszik, de
.ezúttal valójában mégsem az, legalábbis forrását tekintve. "Engem ugyanis
azokban az években, amikor egyeseket a politika, a társadalmi élet valódi
vagy vélt ellentmondásai kergettek meghasonlásba, olyan magán-megrázkód
tatások értek, amelyek teljességgel kivetettek addigi életemből ...." Vagyis 
.míndegy, míért - újra szembetalálta magát azzal, amit annak idején inkább
esak elhalasztott, mintsem megoldott. Újra szembe kellett néznie sors, élet,
hivatás lényeges kérdéseivel. Ahogy egyik verse mondja, ezekkel a kérdések
kel: ki vagyok én? mi végre lettem? mí okból szenvedek? mi itt a dolgom?
Aki igazi költő, annak nem lehet kitérnie maga elől. S aki igazi költő, annak
magával is, kérdéseivel is meg kell küzdenie; hiába adnak neki kész, előre

gyártott válaszokat, nem sokra megy velük; s ha készséggel utánamondía
-őket, akármilyen [óhíszeműen, nem sokra megy velük a költészet sem. Értéke,
maradandó értéke, erkölcsileg is, rnűvészíleg is, csak a ki küzdött, kivh'oU
:igazságnak van.



S az igazság kivívása nem gyerekjáték. A szegények vomdása kötet eléggé
'tanuskodik róla. A költő "bizarr versekbe burkolózott"; de - ismét az utószó
azerínt - "nem valamilyen könnyed, hányaveti agnoszticizmus az, ami a kö
tet egyik-másik versében megszólal", Arról sinos szó, mintha, "módsZerként"
a modern zene föloldatlan dísszonancíáíhoz hasonló eljárásokban lelné örömét,
és bizonyos félreértett modernség sznobjaira kacsintana. Az út "bizarr verse
ken" 'át - ha nem is "egyenesen", hanem az ellentétek és ellentmondások
tövises benső útján -, a "mezítlábas szeretet" föloldódása felé vezet.

Ez a föloldódás aztán egyben szerenesés cáfolata is a Ras Shamra torzói
kietlen keserűségének. A fák, bár "viharban", mégiscsak nőnek; ríőttükben

sebeiket is kiforrják, és sebeikkel is csak erősebbé nőnek. És csak "a meg
szenvedett igazság" tud valódi, tántoríthatatlan erőt adni ahhoz, hogy a költő

- ahogya Táguló körök kötetnyitó "prózai hitvallásában" írja - "sok csábító
külsőségről lemondva, mind szerényebben, egyszerűbben és határozottabban
tudjon szólní - másokért !"

Mintegy preludiuma volt ennek a vallomásnak a Fák, viharban egyik
utolsó verse: vallomás a külső díszek elvetéséről; és vallomás arról is, hogy
.a költő, megtalált igaza tudatában, immár "riaszthatatlan és megronthatatlan",
A .Jelenések könyve két záró strófája :

Mert én a dalt nem buta citerán
tanultam, se nem unaloműzésból,

belőlem a világ szíve beszél;
én kimondom, ami benne vajúdik.

Szidás nem riaszt, nem ront meg dicséret,
a kísértő csalétket visszahányom 
nagyobb és erősebb az mindeneknél,
aki a lélek súgásait hallja!

így találja meg azt a szabadságot, amelyről a Táguló kÖTök egyik fontos.
jellemző írása beszél, A költő kiszolgáltatottsága és szabadsága. A költő magát
"lebontva és fölépítve", a maga kiszolgáltatottságából lépve át szabadsága
földjére - azaz a maga legyőzésével önmagában lépve följebb ~ valósíthatja
meg a maga szintézísét. "Kiszolgáltatottságom a szolgálatom"; és a szolgálatban
a kiszolgáltatottság valódi szabadsággá változik.

A kötet címlapján, rajz helyett, a címadó vers nyolc sora áll:

Mi ez a gyötrő nyugtalanság,
mely negyven évvel sem lohad ?
Mi hajt, újra s újra bevenni
már elért magaslatokat?
Mi akar teljesedni l1ennem,
milyen fájdalom, mily gyönyÖT ?
Ahelyett, hogy zárulna végül,
miért nyílik újra a kör?

Keresve sem lehetne jobb mottót találni Rákos Sándor költészetéhez. A
"táguló körök" Iírája ez: egy élet - és tükrében az élet - leglényegesebb.
legegzisztenciálisabb kérdéseinek mínd tágabb körökben való újrafogalmazása
s erkölcsi és müvészi; "már elért" magaslatoknak újton-újra való bevétele, de
mindig egy fokkal "magasabban", és szélesebb látkörrel. Kevés pályában le
het világosabban kitapintani tézis, antitézis, szintézis ízeit. De az elért színté
zís márís a következő lépés felé mutat, kihíva nyomban antitézisét; kör körre
nyílik, egyre tágulva, és bezárulás nélkül; mert a "szolgálatnak" nincs, és nem
iB lehet határa. (Rónay GyÖTgy)

SZ1NHAZI KRONIKA. AThália Studió, a Thália Színház kísérleti szín
pada mutatta be Samuel Beckett: "Gooot-ra várva" címíl színmt1!'ét. Ez az
elslS teljes Beckett bemutató Magyarországon, noha a ma 5' éves szerző ezt



a darabjlit még 1948-ban írta. Samuel Beckett századunk legvitatottabb, és tc
gyük hozzá, talán legjelentősebb drámaír6j<z. Angol apa és francia anya gyer
meke. >Ennek megfelelően mindkét nyelven anyanyelvi szinten beszél és ír.
Darabjainak eredetijét részben angolul, részben franciául irta.Jean Louis
Barautt, a híres francia színész kis színháza Párizsban főleg Beckett
darabokat játszik>

Beckettet általában az ún. abszurd dráma főképviselőjeként tartják szá
mon. Igy ir róla a budapesti kamaraelőadás rendezője, Kazimir Károly is.
Meglehetősen homályos kifejezés, aminek tartalma sokkal kevésbé világos,
mint a műfaj, amelynek megjelölésére használják. Mert végülis, mitől válik
egy drámai alkotás "abszurd"-dá? A drámairodalomnak nincsenek olyan
örökérvényű kánonjai, amelyekhez egy mű normális vagy abszurd volta mér
hető lenne. Attól, hogy nincs a megszokott (a számunkm tneqszokott) értelem
ben vett reális cselekménye, konfliktusa, még nem lehetetlen, elfogadhatatlan
egy dráma. Hiszen az újkori színjátszás bölcsőjét jelentő középkori miszté
1'iumjáték is gyakran nélkülözi ezeket az elemeket. A dráma, a drámaiság
egyetlen igazán döntő és lényeges formai eleme, gondolom, a dialógus, a pár-

. beszédes előadási forma. És Beckett dialógusai a legizgalmasabbak közé tar
toznak, amelyeket korunkban leirtak

Nem, nem "abszurd" dráma Beckett darabja. Viszont már sokkal nehe
zebb vitába szállni az ellene hangoztatott másik legáltalánosabb váddal, ti.
hogy végletesen pesszimista. Itt is, bizonyos árnyaltságat kell azonban al
kalmazni. Az igaz, hogy Beckett sötéten látja a világot, de nem nihilista, nem
tagadja az értékeket, csak megvalósíthatásukban kételkedik. Kételkedik azért,
mert az ember helyzetét általában reménytelennek látja. Vígasztalan és ki
látástalan létbe taszított' lény az ember, akinek egyetlen képessége, hogy ezt
az elégtelenséget föl tudja ismerni. Értelme sincs ennek a - Madáchcsal szoloa
- "arasznyi létnek", hiszen ahogy föltűnik, mindjárt ki is lobban, akár az
egyes embert, akár az egész emberiséget tekintjük. " ... egy nap megszüle
tünk, egy nap meghalunk, ugyanazon a napon, ugyanabban a percben, ez nem
elég önnek?" mondja Pozzo a darabban. "Az asszonyok a sír fölött szűlne k,
lovaglóülésben, a nap egy percig csillog, aztán ismét az éjszaka következik."

Értelmet ennek a tűnékemi létnek csak Isten adhatna, ha lenne. Az ő lé
tében azonban Beckett nem tud hinni, vagy legalábbis a- "Godot-ra várva"
megirásakor nem tudott; legföljebb remélte, hogy mégis létezik. A "Godot-ra
várva" az istenszomjúság legmegrendítőbb drámája. Godot-t várja a két fl)...
hős végig az egész dambon át. S hogy ki ez a Godot, arról nemcsak a 11lé'n
angol sz6gyöke (God am. Isten) tanúskodik, hanem bizonyítja a szöveg sok
utalása is.

Két csavarg6, Vladimír és Estragon üldögél vagy álldogál az útmenti
szomorú fűz tövében. Nem mozdulhatnak el, mert itt van találkozásuk Go
dot-val, s ha ma este sem jön el, holnap megint csak ítt kell várniok. HOl11J
az időt töltsék, beszélgetnek. Az emberiségnek azt a felét képviselik ők,
amely megőrzött még annyit belső szabadságából, hogy reflektáIni tud a hely
zetére. Vladimir tudatosan teszi ezt, míg Estragon inkább az ösztönösen rea
gál6 cselekvő ember tipusa. De kettőjük szerepét úgy is felfoghatjuk, mint
ugyanannak az embernek refle,ktáló és cselekvő énjét. Mindesetre bennük,
reménytelen helyzetük ellenére, elevenen él még emberi méltóságuk tudatá
nak egy kis szikrája. Ami viszont tökéletesen kiveszett a kísér'teties menet
ben felvonuló Lucky-ból és Pozzóból. Űk a hatalom és függés szövevényeibe
reménytelenül belebonyolódott emberiséget képvíselik, amely szinte elveszt
tette már öntudatát. Lucky cipeli roskadozva a má/hát, a gazdag és hatalmas
Pozzo hajtja őt ostorral és kötőféken.. De Beckett nem tudná megmondani,
hogy kettőjük közi/.l melyík a kevésbé szabad, melyik a boldogtalanabb. A
teljes egymásrautaltságuk nyilvánvaló. De míg a múltban valamelyest em
béri reUició fűzte össze őket, amikor Lucky még üde, vidám táncokat tudott,
és okos és szép gondolatokra tanította gazdáját, ma már csak a hálótáncot
tudja, ami olyan ,;mintha hálóba gabalyodott volna". Ha pedig gondolkozni
kezd, zagyva természettudományos és sport-halandzsa jÖn ki a száján. A mo--



dern bábe!i nyelv;;;avar. Pozz6 és Lueki; kapcsolatában egyre inkább elmo
sódik, hogy ki a lJezető és ki a tiezetett ; végzetes összekötözöttségűk a "vak
vezet világtalnnt" sötét perspektívájába torkollik.

Még egy szereplője van a játéknak: a kisfiú. O hozza meg kétszer is a
hirt. hogy Godot úr ma nem jöhet. de holnap föltétLenül eljön. A mindnyá
junkban élő tiszuüiitii gyermek megtestesífője Ő, vagy talán a bűn előtti em
beriséqé, O az egyetlen biztositék Vladimir számára. hogy Godot létezik,
hogy érdemes várni rá. Omiatta jelenti ki egy helyen: ..A világ iszonyatos
zűrzavarában egyetlen tény világos: várjuk, hogy Godot meqérkezzék:"

Mit mondjunk erre Beckettnek? Mondjuk azt, hogy már megérkezett?
Hogy itt járt és mindmáig itt van közöttünk? Nem hinné el. Hiszen egy egész
estén át mindent [elsorakoztaiott, ami az ellenkezőjét bizonyítja. És a látszat
mindenképpen mellette szol. Ez éppen az "ember tragédiája", amit már Ma
dách is annyira világosan látott.

Mint minden modern agnosztikus, Beckett is a rossz probLémájával kiisz
ködik, nem tud mit kezdeni a kárhozattat. mert istenfogalma megrekedt a
Kis Katekizmus jeherszakállú öreg bácsijánál. Ezekkel a személyes kételyek
kel, személyesen kell megvivnia a maga harcát. Ami viszont általános ér
vénnyel kikezdhető. az művészi látás- és ábrázolásmódja. Az absztrakció
eretnekséq - mondja Congar -, de ezzel nyilván nem az emberi szellem leg
kimagas16bb tulajdonságát, az elvont gondolkodást, az elvont fogalmak meg
teremtésének képességét akarja elítélni. Csak felhivja a figyelmet az absztrak
ció óriási kisértesére. Aki folyton csak az erdőt nézi, könnyen szem elől té
veszU az egyedi fát. Aki folyton csak emberiségben gondolkozik, könnyen
megfeledkezik az egye,s emberről. aki pedig a maga egyediségében sosem
o:tyan rossz,korlátolt és ellensz,enves, mint amilyennek az "emberiség"-ból
kiszűrt, absztrakt ember-fogalom látszik. Beckettnek is legnagyobb kisértése,

'hogy az "emberiség" sorsa rendíti meg, az "absztrakt ember" életének célta
lanságát látja, ami mindenképpen bizonyos sterilitást kölcsönöz szemléleté-
nek, még akkor is, ha sokan lennének, a,kilk a maguk sorsa 'felől nézve így
vagy úgy átélik ezeket a nehézséqeket. S ezért van az, hogy művéből sok1oo1
több hűvös intellektualizmus ál'ad, mint valódi szetetet. Szeremi ugyanis min
dig csak az egyes embert, a személyt lehet. Aki az "emberi<séget" szereti, a'/lr
nak érzése éppoly ezoterikus, mint maga a foga,lom, amire ez az érzés
irányul.

Ez a kísértés, az absztrakció kísértése, persze nemcsak Becketté. Jellemző

az egész korunkra. az egyre inkább intézményesülő emberi társadalomra.
Beckett döbbenetes vizióban rajzolja meg ennek az e/,személytelenedett, de
humanizálódott szemléletnek: kérképét. Közben azonban ő is magáévá teszi és
emiatt torzit valahol a mŰ1Jészi optikája. És ezért sugárzik művéből több in
tellektuális hidegség, mint igaz emberi melegség. Talán ha egyszer elérkezik:
oda, hogy Godot-ban ne a nagy igazságtevőt, hanem a minden gyermekét egy
formán szerető atyát várja, az ,ő szíve sem lesz tele annyi kétsétfbeeséssel, és
nem látja többé oly kietlennek a világot. .

Kazimir Károly, a Thália Színház eláadÚ1lának rendezője, bohócnak fes
tette ki a szereplőket s ez ís az egyik lehetséges és jogos felfogás, hiszen
Beckett művében sok a tréfás, játékos, groteszk elem. Ennek köszönhető hogy
minden sötétsége ellenére nem inhumánus alkotás. Vladi11Úr és Estragon sze
repében Keres Emil és Nagy Attila nyújtott a mű színvonalához méltó alakí
tást. Gosztonyi János és Inkey László Lucky-Pozzó párja féZelmetesés em
lékezetes élménye az estének. Merész, de dicséretreméltó és láthatóan a kő-

z6nség által is honorált vállalkozás volt aThália Studió részéről Beckett vi
lághírű darabjának színrehozatala. A fordítás Kolozsvári Grandpierre Emil
szép munkája. (Doromby Károly)

KÉPZOMÚV&sZET. A művészet kiskönyvtára sorozatban nemrégiben
Borsos Miklósról (szül, 1906-banl, a legkiemelkedőbb modern magyar szobrá
szok egyikéről jelent meg kis monográfía, László Gyula egyetemi tanár szö
végével, A kJÍs !kötet mintegy 55 emlékezetes Borsos-mű reprodukcióját tartal
mazza, ,képet adva a mester három és fél évtizedes rnunkásságáról, elsősorban
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azonban az 1957-es gyüjteményes Borsos-kíáltítás utáni aLkotói periódus fő-

műveíről. Örömmel látjuk viszont az illusz1;Tációlk kiözött Borsos gyönyOra női

fejeit ("Leányare", "Tihanyi leányka"), női aktjainak és akt-torz6lnak leg.
szebbjeit (így az 1957-es bazalttorzet és a "Vénusz születésé"t), mestení tér1'i
képmásait és müvész-büsztjeit (Barcsay Jenő, Egry József, Szabó Lőrinc, "Ti
hanyi pásztor"), vörösréz-dosnborításaít (közöttük a győri evangélikus temp
lomban lévő "Angyali híradás't-t), a "Sibylla Pamnonícá't-t és egyéb, a non
figuratív törekvésekhez közelítő úja!bb munkáít, néhány plakettjét és egy-két
tusrajzát.

A művészet kiskönyvtára sorozat Jcépanyagánek terjedelme ~ jól tudjuk
~ kötött, és így okvetetlenkedés lenne "hiány-listát" benyújtanunk. Borsos ki
vételes formátumú, hatalmas művész, ~ bizonyosan el fog jönni az ideje, hogy
ez után a kis kötet után (amelyet csupán ízelítőnek tudunk tekinteni ...) élet
művéről behatóbb, gazdagabban illusztrált mű is napvilágot lásson. Abban
majd bizonyára benne lesz ragyogó érmeinek sora (Tersánszky-, Berda József-,
Pilinszky János-, Weöres Sándor- stb. pl akettek), rajzművészetének válogatott
darabjai, így a "Salome" (táncoló-bűvölő női lábatokal és Keresztelő Szent Já
nos Levágott fejével) vagy az "Énekek Éneke" (szépkeblű női torzóval. szőlő

fürttel, madárral); a szobrok közül a "Salaanis" és az 1964-es Kassák Lajos
POI1tré (mínd Borsosnak, rnind az újabb magyar szobrászatnak ez a chef
d'oeuvre-je), amely nagy jellemábrázoló képességgel ragadja meg annak a köl
tőnek, festőnek és irodalmi organdzátornak karaJkteret, akd így jellemezte ma
gát a közelmúltban: "Soha mást nem tettem, csak amit tenni. akartam, amit
tennem kellett. Tettei:més én egyek voltunk... Alkudozással soha nem bi
belődtem, mondaní pedig az igazat mondtarn, vagy azt, amit legjobb trudomá
som szerrintannak hittem." (Tiszatáj, 1965. évi 7. szám.) E művek - és még
számos más reprezentatív Borsos-alkotás ~ nincsenek benne a kis könyvben,
amelyet azonban így is - a maga szerénységében, szűkösségében~ a Ioís mű
vészett könyvsorozat egyik legjobban sikerűlt kötetének tartunk

* * *
1962 márciusában, Kassák: Lajos 75. születésnapján a Kortál's címü folyó

iratban fiatal költőtársa, Simon István köszöntötte a magyar avantgarde nagy
alakját; a szép cíkkoen többek között ezeket olvashattuk: "A nyugtalan, Örök
!ké izzó szellem öreg magányosa Ő, aki az elmúlt ötven esztendő Európájának
forrongó művészetí izgalmát őrzd közöttünk, fiatalos szívvel és eltökéltséggel ...
Költészete, prózája és teremtő erejének szárnos mozzanata szellemi életünk
nagy értékű része... Megváltozik lassan Európa, más rájok zúdulnak a po
rondra, de amit Kassák elvégzett, mírrdíg' becsülni fogja az utókor". Ezek a "né
hány év előtt leírt sorok jutottalk eszünkbe, amikor kezünkbe kerűlt a bázeld
Panderma kiadó mappája, benne Kassák tíz darab, 1920 körLui línóleum-met
szetével, nonfiguratív képarehítektúrájával. A bibí lúofil kiáll~tású, korlátozott
péJldáalyszámban forgalombahozott kiadvány Kassák két - negyvenöt év előtti

~ elméleti írását is tartalmazza még (német fordításban), és a köl1:önek néhány,
ugyanezen időszakból való különlegesen tipografrizált költeményét. Kassák e
korszakáról egyébként- Hans Richter is megemlékezik Dada ~ Kunst und An
tíkunst eímű nemrégiben megjelent rnűvében (Verlag DUlMont, Köln), a kéa>
mellékletek között reprodukálva egy fél évszázad előtti Kassák-kompozíciót. A
bázeli és a kölni kiadvány is - több külföldi Kassák-JmáJlítás és a brüsszeli
Kassák-verskötet (Hommage a Lajos Kassák) mellett - annak elismerése, am
lIlaIk tudomásulvétele, hogy - mégegyszer ídéeve Simon István szavait - "amit
Kassá!k elvégzett, míndíg becsülni fogja az utókor ..."

* * *

Az Akadémia Nyelv- és Irodailomtudományd Osztálya Közleméntleiaek
XXII. kötetében Ady képzőművészeti érdeklődése címmel érdekes tatN.1.lmánY
jelent meg Varga Józsefnek, a Nyugat-korszak kitűnő lw.taJt;ójálIlak tollából.
Varga József Ady cikkeire támas2Jkodva rámutat. hogy a századelő legnagyobb



magyar költője nem volt közömbös a Mpzőml1vészet kérdései iránt sem; kü
Iönösen közel érezte magához Rodint, a Le Penseur alkotóját és Gauguínt, az
1mpress2Jiotn'izmus utál11d korszak nagy festöjét, de meleg sorokat szentelt Car
rrere Verlairne-portréjálnalk és Olaüde Monet művészetének is, A magyar mü
vészek közül elsősorban R'ippl-Rónait és Kernstokot becsülte Ady (velük kö
zelibarátságiban is volt), de jól ismerte és értékelte Gu1ácsyt, Cz6belt, Máxtffy
Odőnt s más kiváló művészeinket is, Képzőművészeti ízlésének kiformálódá
sában sokat köszönhetett földijének és barátjának: Bmöni GYŐl'gy'nek, aki tár
la-tokról és művészekről nemegyszer beszámolt neki. "Meglepetésak Ady kép:'
zőművészetí tárgyú cikkei... A képzőművészetben is hallatlan biztosan és jó
ízléssel tájékozódott", - állapítja meg Varga József. Mindez így igaz. Sza
badjon azonban megjegyeznünk, hogy a Puvis de Chavannes-Gauguín-Laut
rec-Rodin utáni nemzedék (Rouault, Matisse, Picasso, a "Vadak", a kubisták)
törekvései már -sajnáJ1atos módon - kiestek Ady érdeklődési köréból.
1905-ben festette meg Matísse a "Fény, nyugalom, gyönyör" című kornpozí
oiót., Picasso 1907-ben az "Avignooli :k!isasszonyok"-at, Henri Rousseau ugyan
cfuiben az évben "A kígyóbüvölő"-t. Ady egyik 1909-es újságcikkében viszont
e2l1 olvassuk: "Páris megvénült ..., még művészileg se csiwil semmit". Igaz
ságtalan szavak, amelyeket nem igazole az idő. Persze, a nagy művészeknek

saubjektívátásukból, En-központúságukból következő - nagy értetlenséget és
tévedései is érdekesek és becsesek .az utókor számára.

* * *

Duisburg nyugatnémetországi ipard nagyváros múzeumában, amely a szá
zadeleji nagy német szobrász: Wilhelm Lehmbruck (1881-1919) nevét viseli,
az 1965-ös év végén nagyszabású kiállítást rendeztek "Párizsi találkozások
1904-1914" címmel. A tárlaton az első világháború előtti ·évtized Párizsban
élt nagy újító rnűvészeinek (Matdsse, Modigliani, Brancusi, Deraim, Max Cyp
rien Jacob, Delaunay. Feininger, Dunoyer de Segonzac stb.), a nevezetes Dőme

kávéháza t látogató festő- és szebrász-körnek munkáí szerepeitek. A többszáz
oldalas, gazdagon. illusztrált katalógus reprodukeíói között három festmény
ál egy rajz szerepel Czóbel Bélától; közlík a magyar enester életraizét és F.
Ahlers-Hesterrnerm német festő és múzeumígazgató Czóbe1ról Irt sorart. Czó
bélen Jcivm még három magyar nevet említ a szép kiadvány: Brummer Jó
2Bef szobrászét (aki később Párizsban, majd New York-ban [elentős műkeres

kedó lett), Perlrott-Csaba Vilmosét és Berény Róbertét; ők mindhárman Ma
tíssenövendékek voltak. További magyar Vonatkozása a duísburgí tárlatmak,
hogy kiállították és a katalógusban reprodukálták Johann von Tscharner
lembergi születésű festő Nagybánya című 1912-ben festett tájkéoét. (J. von
Tscharner Münchenben Hollósy Simon tanítványa volt, majd Nagybánván és
Felsőbányán is dolgozott. 1915-ben Svájcban telepedett le, svájci állampolgár
is lett; Zürichben halt meg 1946-iban.) (D. L)

ZENEI JEGYZETEK (A Budapesti Kórus jubileumi disz
h a n g ver S e nye.) Legutóbbi jegyzeWnkben a Budapesti Kórus fennálMs
nak negyedszázados jubi1.eumáról számoltunk be. Az ünnepi hangversenyso
rozatok közül kiemelkedett a kórus díszhangversenye, melyen a kórus törté
netének legsikeresebb karTl(J{1yai, Adám Jenő, Ferencsik János és Forrai Mik
lós működtek közre. Hogya Budapesti Kórus elsősorban a magyar zene ter
jesztését és művészi színvonaIon valómé.gszólaltatását tartja feladatának, azt
a m'ÚSm' igazolta, hiszen Liszt, Bartók, Kodály és Szabó Ferenc egy-egy mű

vét adták elő. (S mily nagy kár, és milyen súlyos szervezési hiba vagy 'közöm
bösség, hogy nem telt ház előtt!) Adám Jenő Liszt XIII. zsoltárát szólaltatta
meg, s néha felidézte régebbi oratóTium-eU5adá.sainak emlékezetes sikerét. El
sősorban a mű romantikus izzását, s az érzelmek sodró erejét érzékeltette, len
dil.lete azonban elakadt olykor, s a nagyszerű mű ezért néhol súlytalan, né
hol unalmas volt. A szóló szerepet Szabó Miklós énekelte j6 diszpozici6ban.
itt-ott - a magasabb fekvésekben - lnzonytalanUil.
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, Bartók Cantata profana című szerzeményét a Budapesti Kórus hivatott,
europaszerte elismert elődje, a Palestrina Kórus mutatta be a Filmharmóniai
Társaság hangversenyén, 1936. november 9-én, Dohnányi Ernő vezényletével.
(A szóló szerepeket az akkor fénykorában lévő Palló Imre és Rösler Endre
énekelték,) Érdekes elgondolkodni azon, hogya kÓr1Lskultúra és a modern zene
viszonylatában milyen nagy a fejlődés azóta. Ahogya Budapesti Kórus egyik
a bemutatón is' éneklő tagja elmondta, akkor egy teljes esztendeig készültek
a fellépésre, és szinte frázisonként tanulták az el/cépesztően nehéznek érzett
szerepet. S most természetes egyszerűséggel mint zeneianyanyelviiket szólal
tatták meg Bartók szövegét. S ugyanilyen k1istálytisztán zengett Réti József
ihletett, szép szólója is. míg Faragó Andrámak sokkal inkább meg kellett
küzdenie a zenei matériával.

A díszhang'verseny ünnepi jellegét elsősorban az adta, hogy ekkor került
sor Kodály Zoltán legújabb művének, az A. O' Shuuoluiessi; Ödájara kom
ponált kórusmünek hazai bemutatójára. Az Ödát Kodily az oxfordi Merton
College fennállásának 700. évfordulójára írta az ottani Kodály-kórus kérésére.
Úsbemutatójára 1964. május 31-én ke1iilt sor Angliában Heltay László vezény
letével. (A magyarországi bemutatóra aszöveget Raics István fordította le.)
- .A kétségtelen romantikus alaphangulatú költeményt az tette ma is aktuá
lissá, hogy örök témáról, a fejlődés és mégújulás gondo/..atáról vall ihletett, szép
sorokban. Különösen szép az a gondolata, hogy a fejlődésnek még csak a kez
detén állunk, de már felzengett valahol a hajnali ének, s megindul a jobbak
küzdedlme:

A hűs fényű hajnalban állunk,
Mert a nap alig kelt föl még,

1'; hajnalra szüntelen vártunk:
Most felzengjük énekéti

Bár gúnyolnak földi nyelvek,
Az Úrtól megjön a jel!

Ime intés az emberi nemnek:
A korhadtnak pusztulni kell!

A kórusmű tanúsága szerint a költészetnek él'; a művészetnek mindig a
fejlődés élén kell haladnia, s elsőnek kell meghallania a megújulás jeIét. Van
valami különösen megható abban, hogy mindezt éppen Kodály Zoltán mondja
el, ismét. De ez természetes is. Hiszen az ő eszményei fölött sosem jár el az
idő, s az ő hitvallása mindig elő'ttünk fénylik. Ezért is maradtanitómeste
TÜnk! Új művét, majd a személyesen is megjelenő szerzőt kimbbanó szere
tettel és éljenzéssel fogadta a közönség.

Az ünnepihangversenv záró akkordjaként Szabó Ferenc Petőfi Sándor
költeményeire komponált friss hangvételíí, de közhelyektől sem ment Csa
tadala hangzott el. Megítélésünk szerint a szerzőnek talán jelentősebb művét

is lehetett volna erre az ünnepi alkalomra választani, mert a Csatadal inkább
az újromantikus iskola hatását mutatja, s nem árulkodik Szabó Ferenc zene
szerzői útjának leglényegesebb jellemzőiről. A siker inkább a 40 éves zene
szerzői jubileumát ünneplő művészt, mint 1nagát a művet köszöntötte. (A kó
rus is éppen itt talált legkevésbé magára. Elképesztő hangerővel szólt s így
elsilckadtak: a fino1nabb részletek.)

A műsor végén a közönség hatetmas ünneplésben részesítette a jubiláló
Budapesti KÓ1'ust, amely bizonnyal újabb maqaslatok: felé indul el ismét.

(F a r k a s F e r e n c' m i s é j é n e k e lő a d á s a.) Farkas Ferenc a nép
szerű, kitűnő komponista, a Zeneművészeti Főískola tanára december l5-én
ünnepelte hatvanadik születésrwpját. Az ünnepi hangversenyek hallatán min
denkiben felvetődhetett a kérdés: vajon helyesen gazdálkodunk-e a tehetsé
gekkel és a meglévő értékekkel. Mert Farkas Ferenc zenéjét sokkal erőtelje

sebben is lehetne propagálni a külföld felé, annál is inkább, mert például Hár
faconcertinoja Európa több nagy városában aratott emlékezetes süeert, Csi
nom Palkó című daljátékát Moszkvában is iinnepelték, Cantus Pannonicusa
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pedig az újabb magyar zeneirodalom egyik legértékesebb műve. Aző muve
szete és annak fogadtatás,Q is igazolja annak a tételnelkaz igazságát, 'hogy a
kritika gyakran nem nézi szívesen azt a műuészt; aki teljes technikai tudás
vértezetében jelentkezik. Farkas Ferenc művein kétségkivül ,mindig meglát
szik Respiqh.i iskolájának hatása, ugyanakkor azonban ő fogadta be elsők kö
zött az új zene eredményeit is. Ennek egyik bizonysá.ga miséje, mely választ
ad a'"ra a kérdésre is, miképpen egyeztethető össze a hagyomány 'az újjal.
Mert Farkas Ferenc úgy tudott újszerű misét komponálni, hogy annak egyes
tételeiben azért benne zeng a századok üzenete a gregorián korálist6la nép
zenén át a dodekafoniáig. S ahogy a Bazilikában hallgattuk a mise alkalmi,
de nagyszerű előadását, csak azt sajnáltuk, hogy nem állandó darabja egyetlen
egyházi kÓ1'usunknak sem. Megszólaltatása mindeneseh'e a hatvan éves mes
ter méltó ünneplésének bizonyult. (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. úgy látszik, pusztában kiáltott szó marad a km
tikusok annyit hangoztatott figyelmeztetése: a film nem lefényképezett regény
vagy dráma. Önálló művészet, mely csak aikkor eleveníti meg az adaptált íro
da1Jmi. alkotást, ha annak nem csupán cselekményessége jelenik meg a vász
non, hanem a belső összefüggéseknek, lelki rugóknak ís rmegtalálták képi meg
felelőjét. Fokozottan érvényes ez a tétel akkor, ha .a forgatókönyv al.apjául lé
lektani regény, olyan írásmű szolgáí, amelynek rninden eseménye úgyszólván
tÜlkövkép csupán, virtuáhs megnyilvánulása annak a folyamatnak, ami belül,
Eigy ember lelke rnélyén játszódik Bármilyen szöveg- és cselekrnényhű legyen
is ilyen esetben a rendezés, ha a történéseiknek csak egymásutánját s nem
a belső logikáját követi, óhatatlanul hamisít, hdszen csak a virtuális képet
ragadja meg, a puszta látszatot - ami nincs is. Sajnos, ebbe az annyiszor kár
hoztatott hibába esett Hintsch György rendező, Németh László Iszony eímű

regényének rnegfflrnesítője is.
Maga a regény egy egyesszám első személyben írott óriásira méretezett

rnonológ voltaképpen; főhősnője, Kárász Nelli tesz benne vallomást szeren
csétlen házasságáról. A, forrnai sajátosság eleve sok míndent meghatároz. El
sősorban a szubjektdvbtást, a szímte hangsúlyozottan alanyi nézőpontot. Az én
kiözpont.úság 'kizár mándenféle tárgyílagosságot, hiszen minden történésnek,
kimondott szónak osak annyiban van értelme, amennyiben kötődmi tud ehhez
az érihez. Ez adja meg az események helyíértékét is, nem pedig reális drámai
súlyuk. Konkréten: egy haláleset például, bá~milyen tragikus legyen ds a csa
lád életében, aJkárIDilyenemberi részvétet kelt is egykJivüIállóban, annyi je
lentőséggel bír csupán, amennyit az én érzelmi világa be tud fogadni. A vallo
másból kerekedik ki a szereplők jehleme is, nem pedig valamí kevésbé rész
rehajló, külső szemlelő véleményéből. A főszereplő önnön jelleme is. Noha
saját alkatát Iegtöbbször a mások szav~V'al Igyekszík magyarázni, azrértmin
dig csak azok véleményét ddézi, akíknek ítéletével egyetért: Igy az önábrá
zolást egy jelentéktelen rnellékszereplövel, egy tiszteletessel, akiben ,;nemette
meg az embert a reverenda" végezteti ell legsommásabban : "Magának nín
esenek 'bűnei, csak természete. Mimt ennek az erdőnek..."

Az "Iszooy" Kárász Nellt regénye, és nem Takaró Sanyié,'a férjé és nem
Fáncsé, a falué. A kor- és környezetrajz, bármilyen reális legyen is, csupán
egyetlen lélek realitásának vetülete; valóságértéke annyi, amennyit a vallo
más súlyában nyom. A történet valódi színtere egy női lélek ezernyi labl
rintusa, 'működtető rugója pedig ugyanennek a léleíklne!k szinte természetelle-

. nes Iszonyodása mínden testi kapcsolattól. A regény már eimével is jelzi ezt
az alapadottságot, ami mondhatní kdzárólagossággal motíváíía, hogy Nelli
miéot olyan, amilyen. Az író, akiegylben orvos is, alkati határesetet rajzol az
orvosi diagnózis pontosságával, 'teháJt annak, aki művéhez nyúl, elsősorban

a "kór\képet" kell átvenníe és nem a "tüneteket".
Érzésünk szerínt a rendező mindenekelőtt ebben a pontoan.jhíbázott. Ez

.t tévedés azután magával vonta a tőbb!i.t. ElsősoI1ban a2t, hpgy a film lecsú
szott a hangsúlyozott én-központíság vágányáról. Súlyos hiba ez" hiszen ilyetén

,:a többi. szereplő sem úgy mutatiko2lilk meg, alhogy Kárász NelU látja, hanem
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úgy, ahogy egy,. a~ mögé bújt s a helyzettel egyébként ismerős S2le
mély né7,lné Ikapc601atukat, vergődésüket. :Ena1ek a beállításnak~e
az is, Ihogy a mono:lóg, a vallomás párbeszéddé oldódik, aminek soikJhelyütt R
feszü1Jtség látja !kárát.

Kárász Nelli mindenképpen devalválódik a filmen. Démonikus iszonya,
temlészJetéból faikadó szüzességvédelme 9Ilyhe undorrá szelídül a vászrron,
amiá'ltal elvész a lélektani ,.,eset" h!iJtelessége, rendkévülísége, Takaró sanyi :is.
ÍJnkább ügyetlen, mint visszataszító, nincs benne úgyszólván semmi abból !»
c:igá!nYlrodáSból, ami olyellenszenvessé teszi Nelili szemében. Magát az iÍSW
nyodást is inlkább a naturalásta-beállítottságú jelenetek rnagyarázzák, nem pe
dig az alapállás, a lélek látásmódja.

Az "IszO!I1y" ennek ellenére sem rossz fiJim és aki nem olvasta a regényt,
o.1innak valószínűleg nincsenek lhiányérzetei: nem tudván a lélektani alappreb
lémáról, joggal híhetí, hogy az író két egymáshoz nemiIlő ember tragédiáját
ragadta meg. Ebben a szemlélebben az a logikai buktató zavarja csupán, hogy.
ha ez a szerencsétlen lány annyira nem állhatta férjét, mí a csudanak ment
aklkor hozzá feleségül? Hegyi Barnabás operatőr 'bravúrosan bánik a kame
rávm, néhány felvétel-sora szinte festményszerűen szép kompozíció. Mimbha
mankóul akart volna szolgální a rendezőnek. mintha néhány sötét tónusú
keppel, színte didaiktikus hangsúlyozással akarta volna pótolni mindazt, ami-o
ről Híntsch megfeledkezett.

A színészek játéka - a felfogáson belül - kifogástalan. KálLai Ferenc,
KiSs Manyá, Bessenyei Ferenc, Páger Antal, Sulyok Mária és Kiss Ferenc tu
dásuk legjavát adták. Van azonban a filmnek egy roppant nagy nyeresége:
a föszereplő, Drahota Andrea. O az, aki túl a rendezésen, egyéni ráérzéssel az
adott kereteloben is hitelessé tudta tenni Kárász Nelli alakját. A fUmet tehát
érdemes megnézni, csak az író szándékával nem szabad összernórni.

(Bittei Lajosj

KATOLIKUS PAPNOK? Nyilván sokakat meg fog lepni ez a cím, de pon
tosan ez szerepel Josefa Theresia Münch rendkívül érdekes, mondhatni izgal
mas tanulmánya fölött, amelyet a nagytekintélyű Der Christliche Sonntag tett
közzé egyik legutóbbi számában. Maga az írás egyébként csak hozzászólás ah
hoz a mind terjedelmerebb vitához, amely tőlünk nyugatra folyik arról a kér
désről, vajon pappá szentelhetők-e a nÖlk a katolíkus egyházban. Ugyanebben
a lapban már előzőleg behatóan foglalkozott IeW, Friederike Görres, a neves
kaJtolikus írónő azzal a zsinati beadvánnyal, amelynek aláírói a nők papi tiszt
séggel való felruházásat kérték. A beadványt ugyanis a zürichi Inteníemírias
Verlag Wir schweigen nicht liinger (Nem hallgatunk tovább) címmel röpirat
formájában is nyilvánosságra hozta. Ida Frlederike Görres elutasítóan bírálta
a felvetett gondolatot, azt azonban az' aláírók érdemének tudta be, hogy ko
moly érveket felsorakóztató kérvényükkel az illetékes egyházi. tekintélyhez
fordultak, távol áll tehát tőlük minden olyan feltevés, mintha az egyházon
kívül törekedhetnének papi hivatalra.

Nem kétséges, állapítja meg Josefa Theresia Műnch is, hogy a nők pap
ságának eszméje egészen a legutóbbi idókig fel sem merült akatolimus egy
házban. l!:r1!hető, hogy általában heves ellenállásba is ütközik, Szerinte azon
I~ e problérnát pusztán a tetszés vagy nern-tetszés alapján nem dönthetjük
el. Ha ugyanis világosan kimutatható, hogy a nők kizárása a papságból Isten
akarata, tehát isteni törvény, aklkor az egyháznak nincs hatalmában változ
tatní rajta, de ha csupán egyiházirendelk~l,tehát egyházi törvényről van
szó, alkkoraz egyház, !ha az illetékes tekintély helyesnek ítéli, eleget tehet a .
nők kérésének. Mindenekelőtt tehát azt kell eldönteni, vajon iSteni törvény
tatja-e a nők pappá Bzente'tését, ha pedig nincs ilyen törvény, akkor azt kell
fontolóra venni, vajOn a nők természeti adottságaiknál fogva alkalmasak-e a
papi szolgálatra.

Josefa Theresia Münch szerínt sem a jelenleg érvényben lévő egyházi tör
vénykönyvben, sem annak foI'lr'ásaiban nem találnatunk semmiféle alapot annak
kiIoondására,bogy pozitív isteni törvény zárja ki a nÖlket a papi hívatalból.,
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BzzeI szemben biztos. tudomásunk van arról, hogy a korai egyházban női díá-:
lIonusok miíködtek, a.ki.ket a. püspök. kézrátétellel és a Szentlélek segítségül
hivásával ezentelt fel diákonUssá. A diákonusi, azaz SzeJ.1papi fokooat rnínd'
a 949. kánon, mínd az egyházról szólő új konstitucié értelmében nagyobb egy
bázi rend, mi több a 108. kánon 3. szakasza kifejezet1Jen isteni jogú alapítás
nak nyilvánítja. Ésszerűen következík ebből - ál1ftja Münch -, hogy a női

diákonátus is isteni jogú alapítás, és hogy a nők egyszer már ott álltak a
hierarc!hia alsó .lépcsőjén. Nem látni be tehát, hogy míért ne 'engedhetné nap
jainkban az egyiház egy lépcsővel felje'tlb lépni, vagyis az á:ldozópapság fokára
jutni a nőket, amiJkor már vannak köztük, akik lkirt;űDŐeredrrnénnyelvégezték'
el a hittudományi tanulmányokat s emellett még alkalmasnak is bizonyultak
az egyházi szelgálatra. Sokkal. kényesebb volna ennél az a kérdés - véli Münch
-, hogy jogában állt-e az egyháznak annakidején megszüntetní a női diáko
nátust?

Josefa 'I1heresia Münoh nézete és meggyőződése az, hogy nem isteni tör
vény, hanem csupán egyházi rendelkezés gátolja meg a nők áldozópappá való
ssentelését. Tisztában van azzal - úgymond -, hogy az egyrházjogot nem sza
bad elszigetelten szemlélní, annál kevésbé szabad, mert az egyházjog nem az
elején, hanem a végén áll a teológiaí vizsgálódásoknak. amelyeknek szükség
hez képest az eredményeit rögzíti. Az általa képviselt álláspontot alátámaszt
ják szerínte Krisztus szavai is, aki a feltámadás után a sírnál megjelent nők-,

nek parancsolta meg, hogy vigyék el az örömhírt a tanítványoknak. Az a
mondás, hogy a nők "hallgassanak" az egyházban, nem Krisztustól származik,
banem Szent Pál apostoltól, aki itt a gyülekezeti megbeszélésekre gondolt.
Tény, hogy Krísztus a tizenkét apostol közé egyetlenegy nőt sem választott,
még anyját, Máriát sem. Ez azonban a kor felfogásával magyarázható, amely
a nőt alacsonyabb rendűnek tartotta a férfinél. Nem találunk azonban az'
apostolok között egyetlenegy pogányt sem, még kevésbé színes bőrűt. Ma vi
szont a püspökök zöme nemcsak hogy nem zsidó, rnint az első apostolok,· hanem·
szép számmal vannak közöttük szanesek is, ami valamikor színte elképzelhe
tetlen volt. Gyökeresen megváltozott tehát a helyzet. Miért ne változhatna
meg a másik szempontból is? Miért ne végezhetnének' papi feladatot azok 8;
Illők, akik erre hivatást éreznek, és akiket erre a hivatalos fórum alkalmasnak
:hél?

Tanulmányának második -részében Josefa Theresia Münch amellett érvel,
hogy a nők is meg tudnának felelni azoknak a követelményeknek, amelyeket
az egyház az áldozópapok irányában emel, El kell utasítani szerínte azt az'
ellenvetést, hogy Krisztusnak mint főpapnak munkájában nem osztozhat nő;

Az igaz - úgymond -, hogy Krisztust sem mint főpapot, sem mint áldozatot
IDEm fogadta volna el a zsidó nép, ha nem lett volna férfi. Ezt is azonban
azza] magyarázhatjuk, hogy annak a kornak a felfogása nem tekintette a nőt

leljes értékűnek. Mutatja ezt az is, hogy az ószövetségi törvények értelmében
'J;stEmnek tetsző áldozatként csak hJimnemű állatot lehetett feláldozni. A apos
toloknak és tanítványoknak csak nehézséget okozott volna, ha a Messíás, akit
ISk Istenbárányának neveztek, nem férfi, hanem nő. Ma már azonban - vélí
MÖiIlClh -, amikor a nők egyenjogúságát úgy<szólván az egész világon elisme
rik, nem lenne hívő embenhez méltó, ha úgy gondolna, hogy a második isteni
személy Illem testesülhetett volna meg nő alakjában is. így csak az vé1ekedlhet,
<Mti a nőt "félresikerült" embernek tartja, ez azorsban sértés a teremtő Istenre'
'iB.

Ami most már azt a kérdést illeti, hogy nő képviselheti-e Krisztust, a
S3eI"ZŐ mvatkoZilk arra a számtalan esetre, amikor KriSZJtus munkáját ·nő foly
1atta és folytatja. így például akkor, amikor a szentségeloet nemcsak felveszi
ihanern ki js szolgáltaeia, Ezzel a cselekedetével nemcsak hogy nem árt ~,
agy'háznak, de egyenesen használ. A házassá,glnál például, ahol a pap csak 85Z-'

szi.sztál, a szentséget maguk a felek szolgáltatják ki, telhát a nő is. A 'kereszt
ség is érvényes, ha szükség esetén, például halálveszélyben, vagy a mísszíók
ban IllÓ szolgáltatja iki, feltéve, hogy megtartja az előfrásolkat. Az őskeresztény

egylházban amikor a híveket megáldoztatték. színtén Krisztust képviselték és

57"



·az Ő rnunkáját folytat ták. A legutóbbi időkben a koncentrációs táborokbasrds
előfordult, hogy ahol nem volt pap, a nők áldoztatták meg a többieket. Tud
juk azt is, hogy nemrégiben néhány Kolumbiában és Braziliában működő női

szerzetesrend tagjainak megadták a jogot az oltáriszentség kiosztására. A west
minsteri bíboros-érsek hivatalosan megbízott egyes nőket - vagyis "CS!llonica
missiót" adott nekik, amit egyébként csak papok szoktak megkapni -'-,hogy
a Hyde-paríkban szent'beszédet tartva hirdessék az evangélíumot. Nincs igazuk
te!h.át azoknak - hangoztatja a szerző -, akik kétségbe vonják a nő alkalmas"
ságát arra, hogy mint felszentelt pap rnűködjék az oltárnál, a szószéken, vagy
a gyóntatószékben. Az ellenoldal előszeretettel érvel azzal, hogya nők könnyen
megsértik a titoktartást. Aim éppen a gyakorlati élet cáfolja meg ezt. Ha
ugyanis mínt tanárok, tisztviselők, képviselők, .követek, míníszterek, polgár
mesterek és orvosok dolgoznak., akkor is kötelező rájuk a titoktartás, s ennek
a kötelezettségüknek éppúgy megfelelnek, mínt a férfiak.

Sajnos - fejezi be Josefa'Dheresia Münch -, a nők ma még csak mint
nővérek, betegápolók és oktatók dolgoznak az Úr szőlőjében, amellett, hogy
gondozzák a templomokat, díszítik az oltárokat és igyekeznek megkönyítem a
lelkipásztorkodó papság dolgát'. De nagyon szeretnék, és ezért imádkoznak
szüntelenül, hogy ha majd elérkezik az ideje ennek, mint papi hatalommal
felruházott szőlömunkások is beállhassanak a sorba. Ez volt a vágya Sziénai
Szent Katalinnak és Lisieuxi Szent Teréznek is.

A vita még javában folyik. Erdeklődéssel várjuk a férfi-teológusok meg
szólalását, (Joonelli Béda)

LE CORBUSIER ÚTKERESÉSE A JÖVO ÉPÍTÉSZETE FELE. "Ne té
vesszük. meg magunkat. Csak figyelmesen körül kell tekintenünk, s máris
láthatjuk, hogy még rnindig a tegnap városaiban, máshol pedig a jövendő

településeinek karikatúráiban élünk: Le Corbusier még távolról sem túlhala
dott: az elhunyt és művészete még mindig messze előttünk jár" - ezzel az
állítással fejeződik be a Témoígnage Chrétien Le Corbuster emlékére szentelt
számában Jean Guichard-Meili írása. S valóban: a megnövekedett életritmus,
a gombamódra szaporodó nagyvárosi települések s általában a gépi civilizá
lódás fejlődese olyan nagy feladat elé állította korunk építészei t, hogy azokat
míndrnáig nem sikerült megnyugtató módon megoldantok. Le Corbusiernek
pedig talán éppen az a legnagyobb érdeme, hogy megtette az első lépéseket
az új irányában és épületeivel a jövő építőművészetének első jeleit emelte.

"Útkeresésem, és érzelmeim az élet legfőbb értéke felé törekszenek, a köl
tészet felé" - mondotta egyszer Le Corbusier, s ezzel a nyilatkozatával adta
életműve kutatójának ae legjobb vezérfonalat. "A költészet az ember szívének
.tmmanens kincse - mondotta egy másik alkalommal s ezért tud maradék
talanul behatolni a természet gazdagságába. Vízuális ember vagyok, aki kezé
vel és szemével dolgozik, akit plasztikus, állandóan változásban és mozgásban
lévő természet köt le." A folyton alakuló, változó, fejlődő világ rögzítése, har
monikus épületekbe tömörítése emelte módszerét igazán korszerűvé, de éppen
költői látomásai tették botránykővé is. Az építőművészetről adott játékos,
sokszor paradox, de mindíg mélyen igaz meghatározásai is a problémák költői

-érzékeléséről és megoldási kísérleteiről vallanak. (Az építészet szerinte "a
formák helyes és nagyszerű játéka a fényben". Máskor így határozta meg:
"érzékelhető matematika". És még egy meghatározás: "nincs mit látnunk a
stílusokban".)

Le Corbuster valóban nem szokványos módon tanulta meg, ismerte meg
az építőművészet különböző stílusait. Nem dolgozott ki aprólékosan homlok
zatot, nem volt gondja az ornamentikára. Apja óra-számlapokat zománcozott,
s ő 13 éves korában a zománcozott órákon kezdte tanulni a vésés mestersé
gét, Első horizontját hamar bejárta, tehetsége gyorsan bontakozott ki. Tizen
nyolc esztendős korában építette első villáját. Érezte azonban, hogy fejlődnie.

kell. Tarisznyával a hátán beutazta egész Európát, kezében vázlattömbje. s
ezen az úton közvétlenül egyesült az építőművészet és általában az európai
.rnűvészet múltjával, Később az újító, a vasbetont elsőnek alkalmazó Perret
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tanítványa, az állványokon és a párizsi Notre Dame rejtett zugaiban tökélete
síti tudását. Itt néha egész délutánokat tölt el.

A huszas évektől kezdve (ez u' L'Esprit nouveau korszaka) Le Corbuster
már kialakította meggyőződését. Olyan újszerűek és szokatlanok voltak ezek,
hogy első pillanatban megértjük a közvélemény. a szaktudomány és a hivata
los fórumok dühödt és gúnyos támadásait. Le Corbusier a támadások kereszt
tüzében egyre arra a kérdésre kereste a választ: hogyan vezessük boldogságra
az embert a huszadik század gépi civilizációjában, .s hogyan emeljük ki a meg
lévő rendetlenségből? Ez a rendetlenség minden modern nagyvárosban ott kí
sért, szűk utcákkal, őrjítő forgalommal, ötletszerű építkezésekkel. márgezett
levegővel, szűrt fénnyel és irgalmatlanul kiirtott zöld tereivel. Ezzel szemben
dolgozta ki Le Corbusier az urbanizáció eszményét, mely az összes problémák
ésszerű megoldását kísérli meg, A lakóknak három jót ajándékoz: napot, teret
és növényeket. Ehhez arra van szükség, hogya függőlegesen épített épülete
ket vízszintes irányban képezzék tovább, az alaptalaj t pedig pillérek alkalma
zásával szabadítsák fel. Le Corbusier terveiben a gyalogos- és gépjármű-köz

lekedést élesen elválasztja. Épületeinek alapanyaga a beton, a homlokzatokat
üvegtáblák alkotják, a fényt pedig fényellenzők mérsékli k. Az egységesítés
és a széria-gyártás szabályszerű velejárója ezeknek az épületeknek. (Ez nyil
ván költségeit is lényegesen csökkenti majd.)

E szerint a rendszer szerint épültek a marseillei .Lakóegységek", s később

ugyanezek Nantes-Rézében. Le Corbusier életművének talán ezek a legna
gyobb jelentőségű befejezett alkotásai, hiszen megkezdett épületeinek jóré
szét (az Egyesült Nemzetek palotája Genfben 1927" Alger urbanizációs terve
1929-ből, valamint Anver, Nemours, Stockholm, Barcelona, Saint-Dié, La Ro
chelle ilyen irányú tervei) elsősorban ellenfeleinek acsarkodásai és intrikái
miatt nem tudta befejezni. Legnagyobb művei azonban azt [elzík, hogy az
építészetben valóban új korszakot jelentett működése. Elég megemlíteni a
Rio de Janeiro-i közoktatásügyi minisztéríurhot.va Berlinben és Franciaor
szágban épített lakóegységeket, a híres ronchampi kápolnát, a La Tourette-i
kolostort, a "korlátlanul növelhető" négyszögspirál múzeumokat Tokióban és
másutt. Nézetei- melyeket írásban is nagy erővel és szuggesztívitással fejtett
ki - megtermékenyítették utódainak gondolatvilágát, sőt a fiatal avantgar
dista építészek még meglepőbb és megfontolandöbb tervekkel jelentkeznek.
(A magyar sajtóban is épp a legutóbbi hónapokban széleskörű eszmecsere folyt
a Zalótay-féle szalagház-koncepcióval kapcsolatban.)

Ugyanebben a számban találjuk Fr. M. P. Boulais cikkét is, melynek Címe
"Le Corbusier avagy a szeritség iránti érzék", Az írás bevezetésében a teoló
gus Couturier Le Corbusierről mondott szavait idézi: "ő az Élő Építész, akiben
a legilletékesebb és leghatalmasabb vallásos érzés lobog századunkban." Ezt
a meggyőződéset a nagy építőművész két alkotása sugallta: a Notre-Dame du
Haut kápolna Ronchampban és a dominikánus kolostor La Touretteben, Lyon
mellett. Ezeknek a monumentális épületeknek az a titka, hogy építőjük fel
fedezte és megalkotta a végtelenbe nyíló dinamikus tér fogalmát. "A szenve
dély a kövekből is drámát teremthet" - mondta egyszer Le Corbusier, s ezek
az építményei talán éppen azért olyan hatalmasak és újszerűele. mert drámai
dinamizmusuk nagy távlatokat nyit; érződik bennük a dolgok élése, műkö

dése és beszélövé válása. Le Corbusier szerint ugyanis ember és természet
között is húzódik egy hatalmas tengely, de ott érzékelhetjük azt az ember és
az egész világegyetem között is. "Ez a tengely - mondja - mélyen húzódik
meg természetünkben. Ez köti össze a fizika valamennyi törvényszerűségét,

ez vezet annak feltételezéséhez, hogy egyetlen irányító akarat van,"
Valahogy ezt a jelképes tengelyt érzékelhetjük Le Corbusier valamennyi

alkotásában, melyben az ember önmagára ismerhet a "türelmes, durva, de
nem álnok és nem elegáns" beton képében, mely egyszersmind "mozgalmas,
azonnal érzéklő és alapjában finom". Ez a költői és ernberközpontú ihlet a
magyarázata, hogy Le· Corbusier rögtön fellépése kor szakított az elöregedett
neostílusokkal. Ezek szerinte hazugságot szülnek a beton és a civilizáció .ko
rában. Hiszen régen az anyagok határozták meg a formát, és a funkciót a
belső térre helyezték az építészek. Le Corbusier szerint viszont a "fénybe
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gyQjtött mértékek tudatos és nagyszerű alakzatát" kell megvalósítani, újra
kell éleszteni a falakat, s a pillérek alkalmazásával el kell érni a tér egyesü
lél5ét. A beton és az üveg, az acél lehetőséget nyújtanak a költészet sugallta
formák megteremtésére, olyan szellem kifejtésére, amely fel is tudja fedezni
ezeket. Az épület külső formája - paradox módon -'- a belső kifejezésévé
Válik, mert ez a belső maga az ember, egyéni és társadalmi helyzetével, nap
jának huszonnégy órájával. nappal, térrel, s azzal a növényzettel, amelynek
illatát belélegzí. Le Corbuster elképzeléseinek éppen ez az emberközpontúság
adta meg a szépségét és igazságát. S ezért is érezni némelyik - kivált vallásos
jellegű - alkotásában olyan [elképíséget, mely a legegzaktabb művészetben

fejeződhet ki csupán.
Az 1955-ben épült ronchampi kápolna például "bárka": jel és lakás. Egy

domb tetején áll, és első pillanatban azt a benyomást kelti a szemlélőben,

hogy földlökés okozta gyűrődés. A falak ferdén válnak el egymástól, és rák
páncélra emlékeztető betonhéiat tartanak. Minden a magasba lendül, s a négy
égtáj visszhangzik bennük. A belsőben patakzó fény - zseniális matemati
kával alkalmazva - "a kif-ejezhetetlen teret" hozza létre. Szinte minden meg
éled, minden Mária körül buzgólkodik, s áhítattal fordul az oltár és a keresz:
felé, ami "a másik dombon történt legnagyobb tragédiát, a valaha megtörtént
legkegyetlenebb drámát tanúsítja". (Ahhoz, hogy egy keresztet feltegyen, Le
Corbusiernek szüksége volt a kereszt jelentésének kifejtésére is!) Az épület
elérte célját, és rendeltetését. Ennek a kápolnának valóban az Ige és a Misszíó
hirdetése a középpontí gondolata, s a hangvilla szárainak módjára egyező

külső és belső magával sodorja az ima lendületét. S ez itt az élet.
A La Tourettei kolostor 1960-ból való. Olyan, mint a "váza", melynek

belsejében történik a lényeg: ott játszódik le Isten szolgálata a szeretet és a
béke jegyében. Mint ahogy Le Corbusier mondotta műve befejezése után:
"Nyolc esztendős munkám összefoglalása ez a .váza', Örömmel látom kifej
Iődni benne a legmagasztosabb dolgokat. Feladatom a ma emberének elszállá
solása volt, itt a szerzeteseké. Megkíséreltem azt adni nekik, amire a ma em
berének a legnagyobb szüksége van: csendet és békét. A szerzetesek ebben a
csendben hódolnak Istennek. Ez a nyers betonból épült kolostor a szerétet
műve. Nem beszél, a belsejében történik a lényeg".

Mint Ronchampban, itt is a fekvés és a funkció alkot egységet. Itt több
szörös formában, hiszen a belső funkció határozta meg a tervet. A kolostor
megőrzi a hagyományos négyszögletes formát. A terület lejtős, ezért alapja.
fentről húzódik lefelé, színte a látóhatár alkotta' tálra építve. Az egész nyugat
keleti irányát a templom tetejének ferdéje folytatja. A belső titkát tehát a
magasból lehet megismerni. A templom hatalmas falát látva, első pillanatban
megütközik a szemlélő, Úgy mondják, azért épült így, hogya templom ben
sőségességét biztosítsa, akárcsak a kolostorét, hiszen a bensőségesség csakis
szeparációval valósítható meg. A templom tehát olyan durván készült beton
váz, melynek élete belül folyik. "Építek számukra egy templomot - írta Le
Corbuster - és ennek a templomnak a számomra is megvan az értelme:" Az
oltár a megvilágított tömeg középpontjába kerül, így válik a liturgikus cse
lekmény középpontja az épület középpontjává is. Hasonló. vázlatosan meg
maradt terve Le Corbusiernek a Firminy-vert-i plébániatemplom. Itt is a tö
meget fénnyel kelti életre, s talán ez az épülete fejezte volna ki legtökélete
sebben azt a gondolatot, hogy az emberek hajléka Isten hajléka is.

uA szentség, és a világ megszentelése egyénekhez kötött - mondotta egy
ízben Le Corbusier -, a harmóníát kereső embernek azonban vaI;l érzéke a
saent iránt." S talán ez az idézet jellemzi legtökéletesebben századunk egvík
legnagyobb egyéniségének életművét és életcélját. (Ferencz László)

AZ EGYETEMI HALLGATOK ÉS A SZEXUALIS KÉRDÉS. A modern
társadalmak erotizált légkörében egyre súlyosabb probléma a nemek közötti
viszony egészséges alakulása. Méltán figyelhetünk fel tehát az egyetemi hall
gatók nemzetközi uniójának lapjában megjelent beszámolóra. amelyet a Pax
Romana folyóiratának múlt évi negyedik száma nyomán ismertetünk. A Pcz:



Romana, mint tudjuk, egyfelől a katolikus értelmiségiek, másfelől a katolikus
-egyetemí és' főiskolai hallgatók országos szervezetelnek nemzetközi szövetsége.

A flúk és a lányok kapcsolatában a szokások országról-országra változnak.
A hagyományokat tisztelő társadalmakban, például a Közelkeleten vagy Azsia
és Latin-Amerika egyes részein, az erkölcsi kódex ma is szígorú és gyakor
latilag nincs koedukáció. Másutt azonban, ahol a vallásos ihletésű etikai sza
bályok ereje meggyengült, egészen szélsőséges lazaságokat is tapasztalunk.
A brit egyetemi hallgatók szövetségének tanácsa például a swanseai össze-

jöveteién határozatot fogadott el, amelyben egyenesen visszautasteja az
egyetemnek azt a jogát, hogy beleszóljon erkölcsi kérdésekbe. Az újzélandi
-díákszővetség legutóbbi kongresszusán kívánatosnak mondták, hogy újságjaik
írjanak a fogamzásgátlás módszereiről és a nemibetegségek megelőzéséről, az
egyetemi székhelyeken pedig rendezzenek be ilyen irányú orvosi központokat.

Altalában kifogásolják az egyetemi hallgatók a diákotthonok fegyelmet,
főleg az Egyesült Allamokban, Kanadában és bizonyos mértékig Angliában.
Ez a fegyelem - úgymond - lelki és anyagi akadályokat gördít az elé li.
-szexuálís élet elé, amit a húsz év körüli fiatalok zöme ma már természetesnek
tekint. Hozzáteszik, hogy szeríntük is a korai házasság jelentené a legjobb
megoldást, a helyzet azonban többnyire az, hogy még az egyedül álló személy
nek is éppen elég nehéz befejeznie tanulmányait, nemhogy kettőnek, hát még
.ha gyermek is születík a házasságból. Ráadásul csaknem minden országban
lakásszűkében is vannak a házas diákok. Mutatja, hogy az új házasok 600/ 0-a

.apósánál, anyósánál él. Hiányzik továbbá a komoly jövedelem is.
Az angliai Newcastle egyeteme némrégiben tervbe vette, hogy két ma

gánházat átalakít diák-Iakásokká. Az erre vonatkozó előterjesztés arra hivat
kozott, hogy a diákok közt "a tisztátalanság, az erkölcstelenség és az élet
koraérett megtapasztalása" állapítható meg. A chicagói egyetem a diákság
nyomására törölte azt a leányokra vonatkozó tanulmányi feltételt, hogy külön
diákotthonokban kötelesek élni. A Harvard egyetemen viszont a dékán éppen
.amellett szállt síkra, hogy az előző nemzedékekre érvényes szabályokat helyez
zék újból hatályba, Kijelentette, hogy az egyetem nem tűrheti a korlátlan
szabadságot. "Azon a véleményen vagyok - emelte ki a dékán -, hogy az
-elöző nemzedékek tapasztalatát, amelyet erkölcsi kódex formájában hagytak
reánk, határozottan és habozás nélkül tudtára kellene adnunk a mi fiatal
nemsedékünknek."

J. K. Galbreith, a Harvard egyetem neves közgazdásza szóvátette, hogy
növekszik az egyetemek szülőhelyettesi szerepének visszaszorítására irányuló
törekvés. Szerinte azonban ez a szülőí szerep nem is kényszerítő szükségszerű

'ség és nem is kellene arra törekedni, hogy megvédjék az egyént a saját szen
vedélveinek vagy tapintatlanságának következményeitől.A leedsl egyetemi lel
készek egyöntetűen akként nyilatkoztak, hogy csupán fegyelmi megszígorítá
'sokkal lehetetlen emelni az erkölcsi színvonalat. Egy New Haveriben kiadott
diákmagazin is amellett érvelt, hogya' szabályok egyszerűen csak akadályokat
jelentenek és az egyetemi hallgatók rendszeresen kibújnak alóluk.

A mai világ jó részében - folytatja a nemzetközi beszámoló -, de külö
nösen Nyugateurópában és az Egyesült Allamokban, a szexuális elemet csö
möríg rákényszerítik az ernberekre. A film, a revük, a televízió, plakátok,
újságok és a könyvek, a "tudományos" művek éppúgy, rnínt a fércmunkák,

-oly mértékben hevítik fel a nemiséget, amilyenre nem volt még példa a mo
dern korban. Paul Cowan. a Harvard Crimson volt szerkesztője, jelenleg a
chicagói egyetem tanára, attól tart, hogya nemi kapcsolatokat maholnap már
öncélúaknak, a nőket pedig e célt szolgáló tárgyaknak fogják tekinteni. Sarah
Blading asszony, a Wassar College elnöke. sajnálatosnak mondja, hogy immár
.sok hagyományosan konzervatív iskolában is tanúi lehetünk a fegyelem hall
.gatólagos meglazításának és annak. hogy minden felelősséget a szülőkre há
rítanak.

Geof] Bolton, a monashi egyetem előadója azt fejtegeti az ausztráliai egye
temi hallgatók lapjában, hogya nemi kapcsolatnak rníndkét fél számára
-egyenlő jogokat kell biztosítania. Ha ezt "stikában", vagy piszkos környezetben
,;gyakorolják, azzal a kockázattal jál', hogy az egyik vagy mindkét félben -



és ez a fél leggyakrabban a fiatal leány - az utálat, sőt a gyűlölet érzését
vonja magával. Ezért van az, hogy. ma is a házasság a legjobban ajánlható
intézmény aszexuális kapcsolatok lebonyolítására. A társadalomnak is ezt kell
előnyben részesíteníe, körülbelül ugyanabból az okból, amiért eltávolítja a
közutakr6l az engedély nélkül hajtó gépkocsivezetőket. A tudatlanságból, a
kíváncsiságból, a Iázadásból, a hiúságból, vagy csak a személyíség kidombo
rításának egyszerű vágyából születö nemi kisérlétezés egyformán súlyos ve
szélyekkel jár.

A múlt évben egy kanadai egyházi férfi az ontariói egyetemen a házasság
előtti szüzesség érdekében emelt szót. A diákok nagy része nem osztotta állás
foglalását. Az előadó azonban olyan kérdést érintett, amely mégis nyugtalan
ságot váltott ki. "Ha önök - úgymond - megérkeznének egy országba, ahol
az emberek összejönnek megnézni, amint egy terítőt lassan lehúzunk egy tá
nyérról, hogy abban a pillanatban, amikor a világosság kialszik, teljesen fel
tárják, s a tányéron egy sertéskaraj van - akkor önök bizonyára azt a kö
vetkeztetést vonnák le, hogy valami baj van ezeknek az embereknek az étvá
gyával." Valami zavar van tehát azoknak az embereknek a szexuális vágya
körül is, akik "striptease" látványosságon vesznek részt. Shuhus Sa'id, a malé
zíai egyetemi hallgatók szövetségének .volt elnöke, bizonyos ideig a .comellí
egyetemen folytatott tanulmányokat az Egyesült Allamokban. A "sex"-ről
szólva megállapítja, hogy az a legkomolyabb bázisa az amerikai közgazdaság
nak. Nem csupán a reklámipart és a nemiséget árasztó "banális, ízetlen, auto
matizált" hollywoodi produkciót idézi erre. Utal arra a materializmusra is,
amely az anyagi élvezeteket teszi meg .Jstenükké", ideértve a "kommerciali
zált" nőt és a tivornyát,

Az indiai Osmania egyetem újságíró tagozatának a múlt évben végre
hajtott vizsgálódása során az egyetlim 5637 hallgatója közül, ami csaknem
20%-a az összlétszámnak. a megkérdezettek 71%~a előnyben részesítette a
szülők által kitervelt házasságokat, szemben a szerelmi házasságokkal, 670/ o-a
pedig fontosnak mondta a családtervezést. A leedsi egyetem Union News című

lapja nemrégiben több egyetemi hallgató véleményét közölte a szüzességről.

A. R. White, aki. a szüzesség mellett szállt síkra, arra hivatkozott, hogy a nemi
kapcsolat éppúgy lelki és érzelmi, mint ahogy fizikai is, még akkor is, ha
sokan nem látnak benne mást, mint az önző gyönyörűség egy formáját. Sze
rinte az átmeneti kapcsolatok csak érzelmi pusztulást idézhetnek elő, külö
nösen az asszonyoknál. Vele ellentétben John Evans úgy vélte, hogy a nő vál
tozott társadalmi helyzete nyomán a szüzesség nem kérdés többé. Ez a leedsí
egyetemi hallgató jobb szexuális nevelést ajánl, amely felölelné a fogamzás
gátló módszerekre vonatkozó tájékoztatást is, hogy csökkentsék a házasságon
kívül született gyermekek és a terhességmegszakítások számát. A melbournei
egyetem diákjai újságjuk, a Farrago útján rendeztek ankétot, A szülőíknél
élő egyetemi hallgatók fele és a nem otthon élőknek kétharmada helyesli esze
rint a házasság előtti nemi kapcsolatokat. Az a fogamzásgátló módszerekről

szóló cikk, amelyet egy újzélandi orvos írt a Victoria egyetem Salient című

lapjában, erős vísszhangot keltett. A hallgatók nagy része úgy nyilatkozott,
hogy a tájékoztatás hasznos volt, mivel Újzélandban növekszik a házasságon
kívül született gyermekek száma. Sok hallgató azonban ellenvetést hangozta
tott, még pedig vallásos megfontolásokból. Ezek azon a nézeten voltak, hogy
a fogamzásgátló módszerek ismeretét erkölcsi oktatással kell összekapcsolni.

A beszámolóhoz a Pax Romana folyóiratában Michael Novak fűz figye
lemre méltó fejtegetést. Novak Az új nemzedék és A nyílt egyház című köny
vek szerzője, Nemrégiben a Christian Century hetilap társszerkesztőjévé ne
vezték ki, de szerkesztője az Experience of Marriaqe című szemlének is. Tény
ként állapítja meg, hogy. a fiatalok az egyetemeken világszerte határozott kér
déseket vetnek fel a nemi életről. Él bennük az erény és a becsületesség tisz
telete, tudni akarják tehát, vajon miért rosszak a házasság előtti nemi kapcso
latok? Ezek a fiatalok általában nincsenek megelégedve azoknak a hittudó
soknak az érveivel, akik azt állitják, hogya nemi kapcsolatok természettől

fogva és elválaszthatatlanul hozzá vannak kötve a gyermeknemzéshez. Am
éppen azoknak - írjlt Novak -, akik azt állftják, hogyanemiségnek a há-
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zasságon belül megvan a maga önállósága, kötelességük lenne erősíteni azokat
az erkölcsi elveket, amelyek kiküszöbölik a paráznaságot. A paráznaság rossz,
nem azért, mert csunya és visszataszító, hanern azért, mert az a férfi és az a
nő, aki átadja magát neki, nem él összhangban azzal a jelképpel, amit igénybe
vesz. Nemi egyesülésükben olyasvalamit nyilvánítanak ki, amit különélésük
kel megcáfolnak. Ebben az egyesülésben ugyanis a férfi és a nő tartós együtt
élésének és minden irányú egymást vállalásának jelképét kell látnunk. Az em
beri nemiség dinamikája nemcsak személyek közötti, hanem megköveteli a
tartós egyesülést, a házasságot is.

Egyesek, a mi korunkban éppúgy, mint más korokban, azt mondják ma
gukban, hogy ők "realisták", és az emberek közöttí szerelern nem lehet tartós.
Erősítgetik: az időleges viszonyok több kielégülést szereznek, mint az állan
dóak; az udvarlás megfelelőbb, mint a házasság. Ellenvetésükre válaszul a
konzervatív hittudós összeköti a nemiséget a nemzéssel. Hangoztatja, hogya
házasságon kívül, tehát kívül azon a kereten, amelyben a gyermekek világra
jöhetnek, a nemi kapcsolat bűn. Az ilyen válasz azonban nem éri el célját
teszi hozzá Novak -, mert a tapasztalat világosan megmutatja, hogy más
dolog a nemi kapcsolat és más dolog a gyermek: csak a külső aktus ugyanaz,
a szándék és a mód viszont különbözik. De akár több kielégülést okoz a szexu
álís viszony önmagában véve, akár nem, sem egyénileg, sem társadalmilag
nem felel meg az emberi élet követelményeinek. "Szórakoztatóbb" ugyan és
egy ideig a regényesség is hozzá tapad, de alapjában véve mégis csak mene
külés a valóság elől. Társadalmi szempontból ugyanis világos, hogy az emberi
faj a házasságon belüli nemi viszony révén halad. A család ölén tanuljuk meg
az emberi kapcsolatokat, és ez igazolódik mind a szülők, mind pedig a férfi
és a nő, a szülő és a gyermekek vonatkozásában. Ott, ahol szeretet és bizalom
uralkodik a férj és a feleség között, a gyermekeknek is lehetőségük van arra,
hogy elsajátítsák a szeretetet és a bizalmat. Ezzel szemben nincs meg ez a
Iehetőségük azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei nem élnek együtt, sőt aza
:fé:fi, vagy a.z a nő, aki egyik időleges viszonyát a másikkal váltogatja, elveszti
lebetőségét annak, hogy megtanulja ezt a bizalmat és ezt a szeretetet, bár
mennyire haladó szellemű legyen is más területeken.

De még azoknak a személyes lelkiismeretében is, akik az időleges kap
csolatokat gyakorolják, úgy látszik, ta.núskodik valami annak a tartás kap
csolatnak az érvényessége mellett, amiben személyesen nem osztozkodnak.
Ez annyira igaz, hogy a pszichológusok közt van olyan irányzat, amely a Don
Juant és a nymfománíás nőt a nem-normális típusba, nemi életüket pedig
nem is a nem-normális kategóriába, hanem egyenesen a rosszul fejlettekébe
sorolja.

Egészen más az eset, ha egy férfi és egy nő őszintén szereti egymást, de
valamilyen okból nem házasodhatnak össze. Ez esetben nem a teológusoknak.
hanem a "személyes kapcsolatokat" hangsúlyozó moralistáknak okoz fejtörést
annak a kimutatása, hogy mennyiben helyteleníthető ez az állapot. Ebben a
kapcsolatban ugyanis a házasság csaknem minden kiteljesedése megtalálható.
A viszony, az érintkezés jelképe csaknem teljesnek látszik. Két hűséges sze
rető a maga viszonyát rendszerint úgy fogja fel, mintha az egészségesebb, sőt
ráadásul még erkölcsösebb is volna, mint némely szabályos házaspáré. Novak
meggyőződése azonban az, hogy a szexuális kapcsolat dinamikája és szimbo
li2mU8a mégis hiányzik ezekből a viszonyokból, bármily tökéletesek és tartó
sak legyenek is. Már maguk azok az okok is hátrányára szólnak, amelyek a
házasságot lehetetlenné teszik. Szeretők, akiknek a szerelme több irányban
is gazdag emberi kiteljesedésű, kénytelenek azt az állandóságot keresni, amit
a házasság jelent. Mintha maga az ember nemiségének pszichológiai struktú
rája követelné ezt az állandóságot, legyen az valóság, utánzat vagy csupán
lepel. Az elkülönülést, sőt már az elkülönülés puszta gondolatát is csak az
érzelmi elszakadás kísérő jelenségeként lehet felfogni. Az elhúzódó viszony'
a házasság utánzása, az időleges viszony menekülés a valóságból. A nemi
viszonyok egyik esetben sem fejezik ki az egész emberi valóságot.

Ez a pont igen fontos a fiatal egyetemi hallgatók nevelésében - állapítja
meg Novak. Mert az erényesség és a becsületesség tisztelete ellene szól a há-



::zasság előtti nemi viszonyoknak. A konzervatívok élettani erkölcsisége és a
,perszonall.sta gondolkodók én-te erkölcsisége ugyanis nem mond semmit a
mai fiataloknak. Szemükben a házasság előtti szexuális kapcsolat több okból
is jó. Valamelyest igazuk is van, mert nem jó az embernek egyedül lenni.
Amíg két személy megbecsüli egymást szerelrnében, egyesülésüknek van jó

.oldala is. A házasság előtti nemi kapcsolatok azonban mégis helytelenek, még
akkor is, ha igazi "találkozást" fejeznek ki, mert nem felelnek meg a tartósság
feltételeinek, holott ezeknek a kapcsolatoknak a jelképe ezt magában foglalja.

.Ezeket a kapcsolatokat nem lehet az egyszerű bajtársiasság, vagy a barátságos
érzés jelképének tekinteni - ezek az egész életre szóló elkötelezés jelei. Szá
molni kell továbbá az ilyen kapcsolatok nem egy káros következményével is.
Az emberek ezeken a következményeken egyedül a terhesség kockázatát szok
ták érteni, de ez az értelmezés nundenkor téves volt, és még tévesebb most,

.amíkor a fogamzásgátló szerek messzemenően kiküszöbölik ezt a kockázatot.
A legsúlyosabb következmények egyike az elkötelezettség és a bizalom jelké
pének leértékelése, Ezt a szimbólumot könnyedén használni, mint ahogyan az
-előző nemzedék csinálta a csókkal, annyi, mint megfosztani értelmétől és ere
.iétől.

A házasság előtti viszonyok következménye az, hogy az elkötelezettség és
a bizalom jelképébe belecsempészik a cinizmus elemet, mert a nemi kapcso
latok becsületessége nemcsupán egy fajta "kifejező kapcsolat" becsületességét
jelenti, hanem az állandó, a naponkénti, a valóságos kapcsolatok tisztességét
is. A szexuálís kapcsolatok oly mélyen gyökereznek az emberi szernélyíségben,
hogy egyik fél a másikat partnernek tekinti és óráról-órára olyannak fogadja
el, mint amilyen. Ez a szimbólum azok közül való, amelyek nem alkalmasak
.arra, hogy menekülésre vezessenek minket, mégha gyakorlatával visszaélve
van is ilyen jellegzetessége, hanem hogyelkötelezzen minket olyanokként.
mint amilyenek vagyunk, annak a számára, akit olyan férfinek vagy nőnek

fogadunk el, mint amilyen. A házasság előtti viszony nem .azért rossz, mert
csunyá és visszataszító, hiszen bizonyos feltételek közt és elvontan nagyon
-szép lehet. De soha sem lehet szép a valóságos emberi feltételek közt, mert
nincs meg benne az elkötelezettség állandósága. A mai kulturában megma
.gyarázhatjuk a házasság előtti viszonyok túlsúlyát, de csak mint ifjúkori me
nekülést. A felnőttkori erkölcsiség összefüggéseiben azonban csak súlyos rossz
nak minősíthetjük,

Nincs semmiféle angyali és automatikus recept - fejezi be Novak -,
amely lehetővé tenné, hogyelkerüljük a nemiség helytelen gyakorlatát. De a
szüzességnek megbecsülése és értékelése nagymértékben hozzájárulna ahhoz,

'hogy a házassági szerelemből kíküszöbölődjeneka negativ, a szemérmeteskedő,

a félénk, sőt a csúf közeledések, és a házasság valóban annak bizonyuljon,
.arnínek rendeltetett: az emberi szerelem koronájának. (Szigeti Endre)

JEGYZETLAPOK. (A művészet egysége.) li varsói Óváros egyik szép utcá
jában, a Píwnán áll a klarisszák temploma. Aki látta. aligha felejti el.

Az épület barokk; de belső berendezése és díszítése teljesen rnodern. Mo
dern padok, modern szószélk; puritánul rnodern a falon körben a keresztút, a

.szenvedés tizennégy változatában ismétlődő egyetlen Jézussal a Kálvária út
ján. S enedern - modernné lett - az a romokból kimentett feszület is, mely
nek érc törzse csak deréktól lefelé maradt meg; deréktól fölfelé Pageta váz
egészíti ki, míntha a szenvedés belül üressé marta volna... Egy batokik osz
lopon függ, jobboldalt a szentély felőlín; és senki nem érzi nem-odavalónek.

.Barokk és rnodern teljes harmőniába olvad, az áhitat ihletében.

Nem "ütik" egymást; nem rontják egymás hatás.ált; talán inMbb fokozzák.
S tw:i.mnóniájuk megínt csak azt bizonyítja, hogy a stflusegységen túl van egy
másilk, lényegesebb egység: a művészeté, Ami tLgazi művészet, az ebben a méo
lyebb egységben míndíg összei1lik, mégha stílrusban különíbözik is; csaik a rotlIiZ
rí ki, csa!k a selejtes üt el; csak a hamis az, ami disszonáns, csak az ízléstel.«l

.az, amí sért. (r. gy.)


