örömmel vette volna tudomásul, hogy
neki sem. kell végj.g néznie a szémára
sem SOI1mt jelentő műsort, De az üres
fecsegés meanyível ért volna többet a
terhes televfziónézésnél? Nem ismer-

tást: mi
azonban

történt volna, ha;.. Egy
biztos: semmiképpen sem
szabad "megbosszulnia" ismerőseit,
hanem mielőbb példaadóan meg kell
mutatnia, mlilyen az igazi vendégszeretet és társasegyüttlét,

jük a történet benső összetevőit, lehetne folytatni az elkezdett találga-

Csanád Béla

•
NAPLÓ
A HARMINCÉVES VIGILIA JUBILEUMA. Meghitt körben, lapunk jelenlegi munkatársainak és a Vigiliával közelebbi szellemi kapcsolatot tartó külföldi katolikus lapszerkesztők, írók, újságírók jelenlétében emlékeztünk meg
a Vigilia fennállásának harmincéves jubileumáról.
Május lO-én délelőtt Ijjas József püspök, csanádi apostoli kormányzó ünnepélyes, 're Deum-os, hálaadó szentmísét mutatott be az Egyetemi templomban, majd a Hittudományi Akadémia dísztermében zártkörű ünnepség volt,
amelyre - tekintettel a rendelkezésre álló hely korlátozott voltára - a külföldi vendégeken kívül azokat hívtuk meg, akiknek írásai az utóbbi néhány
évben rendszeresen jelentek meg lapunk hasábjain. A megjelenteket Saád
Béla, mint a Vigilia felelős kiadója üdvözölte, majd felolvasta Hamvas András
kalocsai érseknek, a magyar püspöki kar elnökének üdvözlő táviratát és
Prantner József miniszternek, az Allamí Egyházügyi Hivatal elnökének üdvözlő levelét. Ezután Rónay György tartott előadást a Vigilia harminc év előtti
megindulásának körülményeiről és indítékairól. Egy új nemzedék igényeire
felelt akkor a lap. Ez a nemzedék mást akart, mint azok, akik előtte jártak
és nem érte be a régi keretekkel. Komolyan vette a kereszténység tanítását,
tehát gyakorlati változásokat akart, a feudális magyar egyház helyett szociálisat, földreformmal; komolyan vette a bűn és kegyelem teológiáját, tehát
hamisnak érezte azt az irodalmat, amely a formális erkölcshöz való igazodást
jóval többre tartotta, mint a kegyelmi dráma kockázatait és esélyeit. Rónay
György után Mihelics Vid tartott előadást a mai Vigilia irányító eszméiről és
törekvéseiről. Kifejtette, hogy milyen különleges feladatok hárulnak jelenleg
a Vigiliára abból a tényből- kifolyóan, hogy hazánkban ma ez az egyetlen katolikus folyóirat. A teológiai és hitvédelmi tanulmányok mellett, világnézeti
tájékoztatást kell nyújtania a fontosabb időszerű problémákban, fel kell elevenítenie a magyar katolikus múlt olyan szereplőít, mozzanatait és alkotásait,
akiknek vagyamelyeknek a mai ember számára is van mondanivalójuk. Számon kell tartanunk az irodalmi és művészeti élet hazai és kiemelkedőbb külföldi eseményeit, teret kell biztosítanunk az élő katolíkus irodalomnak és költészetnek, és feladatunk általában a katolikus spiritualitás fejlesztése. Jelentős
feladat hárul végül a Vigiliára az egyre inkább kifejlődé világnézeti dialógus
és a békés koegzisztencia előmozdítása terén is.
Ugyan ez nap délben Várkonyi Imre prépost, őrkanonok, az Actio Catholica országos igazgatója adott fogadást a jubileumi ünnepség külföldi résztvevői számára. Délután lapunk szűkebb munkatársi gárdája a külföldi vendégek kíséretében koszorút helyezett el Sík Sándornak, a Vigilia egykori felelős szerkesztőjének sírjára a Farkasréti temetőben. Itt Mihelics Vid méltatta
Sík Sándor érdemeit. Ezután a Szabadság szálló különtermében kerekasztal
megbeszélésre ültek össze a Vigilia harminc éves jubileumának külföldi vendégei, valamint a Vigilia és az
Ember több munkatársa. Jelen voltak a
külföldiek részéről: Pierre Emmanuel, a neves francia katolikus költő, Georges
Montaron, a Temoignage Chretien főszerkesztője és helyettese, Claude Gault,
Kurt Skalnik, a bécsi Die Furche főszerkesztője, Walter Raming, a Wiener
Kirchenzeitung főszerkesztője, Witold Jankowski, a varsói Slovo Powszechne
főszerkesztője és Zygmunt Tyszka, a lap munkatársa, Thomas Schreiber, a
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francia televízió és a párisi Le Monde munkatársa, valamint Vaterio Öchetta,
az olasz rádió és televízió külpolítikai szerkesztője. Szerencsekívánó levélben
mentették ki magukat az ünnepségen és a kerekasztal konferencián való részvétel alól Jean Marie Domenach, a párisi Esprit főszerkesztője, Richard Barta,
a bécsi Kathpress főszerkesztője és Mario Gozzini, a firenzei Vallecchi kiadóvállalat igazgatója. Magyar részről jelen voltak: Saád Béla, az Új Ember felelős szerkesztője, Mihelics Vid, a Vigilia felelős szerkesztője, Passuth László, a
Magyar Penklub alelnöke, továbbá Bittei Lajos, Doromby Károly, Magyar Ferenc, Pjeifer János, Pilinszky János, Possonyi László, Radó Polikárp, Rónay
György, Sinkó Ferenc és Szigeti Endre.
Szigeti Endre rövid bevezető szavai után a kerekasztal-konferencia résztvevői a katolikus írók és újságírók európai felelősségéről és a békés koegziszteneia kifejlesztése terén rájuk váró feladatokról tárgyaltak.
A baráti találkozó alkalmával külföldi vendégeinknek alkalmat akartunk
nyújtaní, hogy a főváros mellett, megismerkedhessenek néhány jellegzetes
magyar tájjal és a magyar katolikus élet egy-két fontosabb gócpontjával. Igy
,a jubileumi megemlékezést követő napokban elkalauzoltuk őket Veszprérnbe,
ahol Klempa Károly apostoli kormányzó, lapunk állandó cikkírója fogadta
őket és szakszerű magyarázatok kíséretében vezette végig a vendégeket a püspöki palotában általa berendezett és a nagyközönség által is megtekinthető
művészí gyűjternényen ; majd aBalatont mutattuk meg vendégeinknek. Ellátogattunk Pécsre is, ahol Cserháti József püspök, apostoli kormányzó, ugyancsak
lapunk állandó munkatársa adott ebédet li külföldi írók számára, majd személyesen kalauzolta végig a vendégeket a székesegyházon. az ókeresztény sírkamrákon. Ugyanitt megtekintettük a belvárosi mecset-templomot is. A nagymúltú város szépsége, sajátos atmoszférája mély benyomást keltett vendégeinkben. Végül rövid látogatást tettünk Esztergomban is, ahol a székesegyházat, az Árpád-kori királyi kastélyt és a Keresztény Múzeumot mutattuk meg,
vendégeinknek. Ez utóbbiban főleg a magyar középkori festészet emlékei lepték meg a látogatókat., Valerio Ochetto megjegyezte, hogy M. S. mester munkáira a világ bármelyik híres gyűjteménye büszke lehetne. A megbeszélések
és látogatások során még szerosabbá váltak külföldi barátainkhoz fűződő kapcsolataink.
A jubileum alkalmából egykori és mai munkatársaink, barátaink, olvasóink, nagy számmal kerestek fel bennünket rneleghangú írásokkal. A jókívánságokért és imádságokért ezúton mondunk hálás köszönetet. (Doromby Károly)
A "HAURIETIS AQUAS" TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁRA. A II. Vatikáni
zsinat szelleme és munkája nyomán csak fokozódott az időszerűsége ennek az
enciklikának, amelyet XII. Pius 1956. május 15-én adott ki. Ugyanazon a napon írta meg végrendeletet is a pápa, talán mert befejezettnek látta életművét.
Nem gondolhatott arra, hogy közel immár a "szeretet zsinata", de' ez az utolsó
körlevele mégis főleg a zsinat utáni kornak szól. Az új korszak Isten népét
egyetlen nagy feladat elé állítja: vizsgát kell tennie a világot átfogó krisztusi
szeretetből. De a vizsgára föl is kell készülnie! A Haurietis Aquas biblikus-teológiai alapot ad a "szeretet legeredményesebb iskolájának", ahol magától a
Mestertől, az Úr Jézustól sajátithat juk el a szeretet tudományát.
A körlevél a Megváltó szíve tíszteletét, a "szeretet kultuszát" mutatja be
egyedülálló módon: az egyetemes kinyilatkoztatásból. Igy értjük meg mivoltát,
értékét, gazdagságát. A tisztelet főcélja, hogy az isteni Szeretetet viszontszeressük. (Az embertársak természetfölötti szeretete is Isten-szeretet.) "A legkiválóbb vallási törekvés ez. Teljesen egyezik a szeretet vallásával." Főtárgya és
létértelme a Szentháromság végtelen szeretete az emberiség iránt, amint ez
Krisztusban és csak őbenne jelenik meg előttünk. Közvetlen tárgya Krisztus
szeretete, de egész terjedelmében, isteni szerétetétől kezdve emberi szeretetén
át egészen szíve dobbanásáig. Maga ez a szív a legtalálóbb jelképe az Úr Jézus felénk áradó szeretetének, "ezt jeleníti meg és vetíti a szemünk elé teljes
egészében". Ez az alapgondolata a Szent Szív tiszteletének. Lényeges mozza-
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natai: 1. Isten szeretete irántunk, 2. víszontszeretetűnk, 3. míndkettő a kőzve
títő Krisztus megnyitott szívén keresztül.
Az enciklika a szentírásból és a szenthagyornányból fejti ki a három alkotóelemet. Az isteni szeretet - úgymond - már az ószövetségben emberi
képekben lép elénk. Isten atya, vőlegény, hitves, stb. E gyengéd szeretet már
eőre jelezte Krisztus szeretetének teljességet, ezért a képek is előjelei megnyitott szívének, amely végérvényesen mutatja Isten mérhetetlen szeretetét. Az
újszövetségben tárul fel e szeretet mélysége, "Odáig ment, hogy még a megtestesült Ige szívével is megszerette a bűnös emberiséget." A régi szövetségben az isteni szeretet tisztán szellemi, a megtestesült Igéből viszont már a
szeretet emberi érzelme is sugárzik. Emberi szívvel szeret az Isten. Krísztusban megvannak ugyanazok a lélektani feltételek, melyek alapján a mi emberi
szívünk is a szeretetünk természetes szimbóluma, megjelenitője. Nevezetesen
érzelemvilága - mínt híd - egyrészről természetes összeköttetésben és tökéletes összhangban áll kettős szellemi - isteni és emberi - szeretetével, másrészről bensőségesen kapcsolódik a szívéhez. Hiszen szív nélkül nincs élet,
érzelmi élet sem; Krisztus szíve is 1. éltet, 2. érez, 3. megremeg és megdobban
érzésvilágának hullámverésére, valamint 4. kettős szellemi szeretetére; 5. örö-,
me, Ievertsége, haragja stb. megmutatkozik arcán, hangján, tekintetében,
"ahol a szívműködés feltűnőbben tükröződik". (Legérzékenyebbek az érzelmek hatására a vérkeringés folyamatai és a szívműködés - mondja a mai
lélektan.) A szoros összeköttetés alapján Krisztus szíve kiválóan természetes
jelképe teljes szeretetének Atyja és az emberiség iránt. "Az Úr szíve dobbanásai beszédes hullámok, amelyek isteni. és emberi szeretetének nagy tengeréből érkeznek el hozzánk" - fűzte később körleveléhez a pápa.
Még mélyebben értjük meg az isteni szeretet titkát és Krisztus szívét a
megváltás fényén él. Az Úr akarta a véres keresztáldozatot. Főleg ezért vette
magára emberségünket, "szívet alkotott magának, amely tudott szenvedni és
amelyet át lehetett döfni". Szeretetét megváltásunkra irányította. Ez a szeretet
(az isteni is !) hajtotta szüntelen szívét, dobbanásai mérték az Úr életét, így a
Szent Szív megváltásunk tanúja. és képet nyújt Megváltónk szeretetéről, fáradságos, ajándékozó életén és szenvedésén át halálküzdelméig. Ez a szív "az
Istenség magára öltött eszköze volt, mégpedig fokozottabb mértékben, mint
emberi természetének többi része". A keresztáldozat az Isten szeretetét tárta
fel Krisztus szeretetén M. "Ezért Jézus szívsebe mindörökre eleven képe Isten
önként megnyilatkozó szeretetének, az irgalom teljességének." Az égi dicső
ségben Krisztus szíve forrása a megváltásban nyert életerőnek Titokzatos
Teste számára (a testben is a szív az élet közvetítő forrása).
Jézus Szíve az isteni szeretet hozzánk érő lépcsőfoka; viszont számunkra is
titokzatos lépcső Isten szeretéséhez. A szentírás ez utóbbit nem említi, de burkoltan tartalmazza, ugyanúgy a Golgotáig nyúló hagyomány is. "Isten szívéhez
csak Krisztus (a Közvetítő) szívén át lehet eljutni." A titokzatos lépcső magyarázza meg a Jézus szíve tisztelet keletkezését és értékét a lelkiéletben. A tiszteletet a kereszten függő Megváltó szívsebe indította el, amely többi sebével
együtt megrendítette és - mint lépcső - fölemelte szeretetének megismerésére és elismerésére az Isten Anyját, az apostolokat (Tamás apastolt!) s az
egyházatyákat és nyomukban a keresztényeket is. A kultusz tehát "az ő élő
hitükből és forró lelkiségükből önként bontakozott ki". Kialakult két fő gyakorlata: a szeretet és a szeretetből fakadó engesztelés. Aki a tiszteletet kitartó an és elmélyülten gyakorolja, megismeri Krísztus szeretetét, betelik az irgalom teljességével: "eljut a keresztény élet csúcspontjára".
A körlevél rámutat a kultusz áldásaira is korunkban. Igazi keresztény
szellemet áraszt, amely a szeretetnek tudja elkötelezni magát. Ez az Istenszolgálat és a főparancs .tökéletes teljesítése. Ez a szeretet indítja Krisztus híveit a legerőteljesebben a béke munkálására. Ez a szeretet a hívő és gyakorló
keresztények ereje, Krisztus országának lényege, alapja és koronája.
A zsinat támasztotta új légkörben a biblikus Jézus szíve kultusz nemcsak
Isten végtelen szeretetének mélységét és közelséget érezteti velünk, de ebbe a
közelhozott fogyhatatlan szeretetbe gyökerezteti keresztény gondolkodásunkat
és életünket is. Nem kétséges, hogya mai emberiség, amely eleve elzárkózik
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a "hatalmas" Isten elől, csakis a szeretet lstenéhez találhat vissza a szerétet
útján. Az új hívő nemzedéknek tehát Istennek ebben a forró szeretetében kell
megnövckedruc, amivel együtt jár az embertársak, a "másik" irányában megnyilvánuló áldozatkész szeretet is. (Berta Ferenc)
TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK AVEGYESHÁZASSÁGRA VONATKOZO
INSTRUKCIOROL. Múltkori cikkemben az addig tudomásomra jutott állásfoglalások alapján igyekeztem lehetőleg teljes képet nyújtani a vegyesházasság kérdéseit katolikus részről újból szabályozó Instrukcióról, amelyet a Hittani Kongregáció március 18-i keltezéssel a rákövetkező napon kozott nyilvánosságra. Maguknak a rendelkezéseknek tüzetes taglalása mellett szóltam
arról a visszhangról is, amelyet az Instrukció katolíkus és protestáns oldalon
keltett. Kitűnhetett, hogy az Instrukciót katolikus részről sem tekintik kielégítőnek, s amiért általában mégis megnyugtatónak mondják, az jobbára csak fl
rendelkezések kifejezetten kísérleti, azaz ideiglenes és átmeneti jellege. így
ítélik meg az Instrukciót az azóta megjelent közlernények is. Ezeknek ismertetésével tehát a kérdés tárgyalását be is fejezhetjük.
"Utolsó szó, vagy első lépés?" - ezzel a címme! foglalkozik Johannes
Günter Gerhartz az Instrukcióval a Stimmen der Zeit számára írt tanulmányában. Szerinte sem kétséges, hogy az Instrukció "bizonyos haladást" hozott,
amit protestáns részről is sokan elismernek, de mögötte maradt az általános
várakozásnak, legalábbis Középeurópában. Ami pedig még súlyosabban esik
l tba, mögötte maradt a zsinati javaslatnak. Önkéntelenül felmerül a kérdés:
miért nem tartotta magát a Hittani Kongregáció egyszerűen a zsinat előter
jesztéséhez, amikor a püspökök nagy többsége egyetértett azzal? Úgy vélhetnők, hogy a Hittani Kongregáció önhatalmúan járt el és nem vette figyelembe
a zsinat állásfoglalását. Ezt az első benyomást azonban tévesnek kell minősí
teni - mondja Gerhartz. A zsinaton ugyanis nem alakult ki olyan többség,
amely határozatot tudott volna hozni a vegyesházasság ügyében. Ez a magyarázata annak, hogy végülis 1964 november 20-án 1592 szavazattal 427 ellenében
úgy döntöttek, hogy felkérik a pápát: rendezze újból minél hamarabb a vegyesházasság problémáját, figyelembe véve azt a többségi óhajt is, amelyet a
zsinat mcgszövegezctt. (Itt jegyzem meg, hogy múl tkori cikkemben sajtóhiba
folytán szerepelt 1952 az 1592 helyett.) A pápa a kérésnek eleget téve el is
juttatta tervezetét a püspökökhöz. Az intézkedés késedelme és az új rendezés
eltérése a zsinat óhajától nem utolsó sorban arra vezethető vissza, hogy egyes
püspöki konferenciák, tehát maguk a püspökök, óvásokkal éltek. Oka ennek,
hogyavegyesházasság tekintetében a helyzet országonként különböző s így a
püspökök is különbözőképpen vélekednek róla. Minthogy pedig a szándék nyilvánvalóan az volt, hogy az új szabályozás az egész egyházra vonatkozzék. tehát ne csupán az egyes részegyházak kívánságait és szükségleteít vegye számításba, Rómának "középutat" kellett keresnie. Emiatt azután az Instrukció
továbbmegy annál, mint amit egyes részegyházak kívántak volna, más részegyházak szempontjából viszont nem megy elég messzire.
Mindenesetre sajnálni kell azt a stílust, ahogyan az okmány kiadása történt - állapítja meg Gerhartz. A világ püspökeit ebben a fontos kérdésben
sem a megelőző tanácskozások eredményéről, sem a kibocsátott Instrukció tartalmáról nem tájékoztatták. Megtörtént az a furcsaság, hogy az első időben
maguk a püspökök is pusztán sajtójeleritésekre voltak utalva, ami miatt a
nem-katolikus észrevételekre és félreértésekre válaszolni sem tudtak, még kevésbé közösen nyílatkozní. Sajnálatos továbbá,. hogy az Instrukció egyetlen
egyszer sem tesz említést a püspöki konferenciákról, mint rendelkező tényezökről. Holott bizonyos, hogy ma már lehetetlenség az, hogyavegyesházasság
kezelésében egyházmegyériként különböző ' gyakorlatok alakuljanak ki. Nem
helyes továbbá, hogya zsinati óhaj mellőzésével az Instrukció azt a házasságot
amelyet egy katolikus és egy nem-katolikus keresztény köt, egyházjogilag
azonosan bírálja el azzal a házassággal, amely egy katolikus és egy nem-keresztény fél között jön létre. Ez méltán sérti az elszakadt keresztényeket,
amellett pedig olyan problémákat vet fel, amelyeket jobb lett volna külön
rendezni. Azt is kívánta a zsinati javaslat, hogy a vegyesházasság újból való
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rendezésébén valósítsák meg á vallásszabadságról szóló zsínatí nyilatkozat eiveit is, erről azonban - megint csak sajnos - az mstrukcíó meg sem emlékezik.
Mindez azonban mégsem ok arra - jelenti ki Gerhartz -, hogy az Instrukciót, ha a maga egészében tekintjük, ne értékeljük pozitív módon. Ezt a
mostani szabályozást néhány évvel ezelőtt alig lehetett volna elképzelni, sőt
nagy a valószínűsége, hogy magán a zsinaton sem emelkedhetett volna határozattá. Az Instrukció ugyanakkor, amikor elismeri, hogy a vegyesházasság
szabályozása reformra szorul, kifejezetten a lelkipásztori gyakorlatra bízza annak eldöntését, hogy rnennyíben válnak be az új rendelkezések. Igy tehát most
magukra a lelkipásztorokra vár a feladat, hogy tapasztalataikról és észrevételeikről beszámoljanak püspöküknek, a püspökök pedig a Szentszéknek. Az
Instrukció egyáltalán nem zárja le sem a katolikus egyházon belül, sem a
különböző egyházak közt az eszmecserét. Visszakanyarodás ebben a kérdésben
immár alig képzelhető.
Otto B. Roegele mindenekelőtt arra emlékeztet cikkében, amelyet a Dokumente első helyen közöl, hogy a protestáns egyházak sok szószólója a zsinat
által meghirdetett ökumenikus érzület és szellem "próbakövének" nyilvánította eleitől fogva azt a módot; ahogyan a katolikus egyház avegyesházasság
kérdéséhez fog nyúlni. Éppen ezért élénk feltűnést, sőt csodálkozást keltett,
hogya problérnát, miután a zsinat aránylag rövid ideig tárgyalt róla, kivették
a zsinat illetékességéből és megoldását a pápa elhatározására bízták. A hivatalos magyarázat úgy szólt akkor, hogya zsinati atyák lehető gyors intézkedésre törekszenek, ezt pedig úgy érhetik el legkönnyebben, ha megkérik a pápát, hogy az egyházi törvénykönyv esedékes felülvizsgálásának elébe vágva
azonnal rendezze a vegyesházasság ügyét. Más hangok szerint a kérdést azért
vették le a zsinat napirendjéről, hogy útját állják egy olyan vitának, amely
valószínűleg kínosan zavarta volna az ökumenikus légkört. Ugyancsak mások
azzalokolták a vita lezárását, hogy "illetékes helyen" visszariadtak attól, hogy
próbára tegyék a zsinat "reformkészségét".
Bizonyos csak annyi, hogy közben a pápa utasítására több tervezet is készült, ezek azonban ismételten ellenvetésekbe ütköztek, főleg az angol püspökök részéről. Az egyeztetések aligha sikerültek - véli Roegele -, mert bár az
Instrukció kereken másfél évig tartó fáradozások eredménye lett, szővege világosan elárulja, hogy kőzzététele sietve, kíforratlanul történt. Eg szét véve
mégis elmondhatjuk - állapítja meg Roegele -, hogy az Instrukció olyan
messzire megy, amennyire ezt a higgadt optimisták várhatták. Egy lényeges
pontban az Instrukció kétségkívül mögötte marad sokak várakozásának. Nem
változtatja meg ugyanis azt a kánonjogi rendelkezést, amelynek értelmében a
nem-katolikus lelkész előtt kötött vegyesházasság nem csupán tiltott, hanem érvénytelen is. Feltehető, hogy erről az előkészítés során sok megbeszélés folyt.
Roegelének is, mint több más teológus-írónak, meggyőződése, hogy az eddigi
előírás további érvényben tartása mellett döntő mozzanatként hatott az a körülmény, hogy a reformáció egyházai Rem tekintik szeritségnek a házasságot.
A Hittani Kongregáció így kénytelen volt arra az álláspontra helyezkedni,
hogy a katolikus egyház nem teheti ki tagjait olyan házasságkötésnek. amelynél a kötés tanúsítói nem tételezik fel a házasság lszen ts égi jellegét, s még kevésbé vallják annak összes következményeit, vagyis a házasság felbonthatatlanságát és az elváltak újabb házasságkötésének tilalmát. Éppen ezért helytelen volna - emeli ki Roegele - a régebbi rendelkezés érvényben tartását
olybá venni, mint hátrányos megkülönböztetést a többi keresztény egyház irányában. Egyedül a nem-katolikus keresztény egyházakon áll ugyanis, hogy elhárítsák a további lépés elől azt az akadályt, amelyet Róma nem tud kiküszöbölni, vagyis tanaik különbözőségét magának a házasságnak lényegéről.
Immár második nagy cikkében az Orbis Catholicus a katolikus oldal igazi
csalódásának mondia azt, hogy a nem kánonjogilag kötött vegyesházasságban
élő katolikus fél továbbra sem járulhat szentségekhez. Az Instrukció értelmében ugyanis az egyház továbbra is érvénytelennek tekinti a nem előtte kötött
házasságot, miért is a kiközösítés visszaható megszüntetése inkább látszólagos,
mint tényleges jelentőséggel bír. Különösen támadható pont ezzel kapcsolat-
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ban, hogy az a katolikus fél, aki katolikus szempontból érvénytelenül kötÖtt
vegyesházasságra lépett, e házasság felbontása esetén akkor is érvényesen
köthet egy második házasságot, ha az előző t az ő hibájából bontották fel, csak
alkalmazkodjék ebben a második esetben a katolikus egyház előírásaihoz.
Avegyesházasság megkötésének kánoni formája nem változott, haladás
csupán annyi, hogy megnyílt az út felmentés kérésére Rómától. Katolikus
részről írja az Orbis Catholicus - ezt is sokan kifogásolják. Azt várták
ugyanis, hogy az új szabályozás ebben a kérdésben teljes felhatalmazást ad a
püspököknek, mínt ahogy az eredeti zsinati javaslat is kívánta.
A Tablet számol be arról, hogy a német püspökök április közepe táján
Münchenben konferenciát tartottak, s ezen sajnálatukat fejezték ki, amiért a
Hittani Kongregáció nem vette figyelembe azt a javaslatukat, hogy nyilvánítsák érvényesnek azokat a házasságokat is, amelyeket katolikusok és nem-katolikusok a katolikus egyházon kívül más egyház lelkésze előtt kötnek. Igen
sajnálatosnak mondták továbbá, hogy az Instrukció közzététele előtt a Szeritszék nem kérte ki az ő véleményüket. A ő joghatóságuk területén ugyanis
mind a katolikus, mind az evangélikus egyház egyöntetű kívánsága, hogy térJenek vissza ahhoz a helyzethez, amely a "Ne temere" előtt, vagyis 1918 előtt
fennállt. Akkor tudvalevően a katolikusok és a protestánsok között kötött házasságok egyképpen érvényesek voltak, akár katolikus, akár protestáns lelkész
előtt jöttek létre. Más püspökök mellett Frings bíboros már a zsinat második
ülésszakában az ökumenizmusról szóló dekrétum vitájakor kérte a nem-katolikus lelkész előtt kötött vegyesházasság érvényességének elismerését, sőt néhány nappal utóbb erről televíziós beszélgetést is folytatott.
Az Instrukció, mint tudjuk, eltekint attól, hogya nem-katolikus fél kifejezett igéretet tegyen a születendő gyermekeknek katolikus vallásban való nevelésére vonatkozóan. Az Orbis Catholicus megismétli, hogy ezt a megoldást
mint "egyoldalút" az összes protestáns bírálók elutasítják. Nem vonják kétségbe, hogy az Instrukció ezzel előzékenységet kívánt tanúsítani, minthogy azonban a katolikus félnek ezután is meg kell igérnie a gyermekeknek katolikus
vallásban való nevelését, a protestáns félnek engedett szabadság - úgymond "illuzórikus" és súlyos lelkiismereti konfliktusokat okozhat. A gyermeknevelésnek - hangoztatják protestáns oldalról - a házasságra lépők szabad megegyezésén kell alapulnia. Az újabb protestáns állásfoglalások is úgy szólnak,
hogya mostani megoldás nem felel meg az ökuménikus dekrétum szellemének
és ellene mond a vallásszabadságra vonatkozó zsinati nyilatkozatnak.
A Christlicher Sonntag tudósít Bea bíboros újabb nyilatkozatáról. amelyet
a bíboros a Kölnische Rundschau számára tett. A bíboros megismételte, hogy
a vegyesházasság problémájának tökéletes megoldása csak a keresztény egyházak egységének helyreállításával következhet be. Addig is azonban a kérdés lehető megnyugtató intézése rendkívül fontos feladat nemcsak a vegyesházasságban élő keresztények, hanem az egyházak szempontjából is, amelyeknek "igazságban, kölcsönös becsülésben és szerétetben kell keresniök a kérdés
kielégitő megoldását". Éppen mert a mostani Instrukció ideiglenes jellegű, az
okmány értékelésében nemcsak a gyakorlati rendelkezéseket, hanem a szellemet is figyelembe kell venni, mert ebben a szellemben rejlenek "a tulajdonképpeni új, a jövőt magukban hordozó elemek". Ez a szellem "döntő mozzanat
az Instrukcióban, ha a részletekben nem is hatja még át az összes jogi intézkedéseket" - fejezte be a bíboros.
Igen érdekes végül annak a cikknek az Instrukcióval foglalkozó fejezete,
amelyet Ramsey Canterbury-i érsek, anglikán prímás római látogatásáról közölt Peter Hebblethwaite tollából az Orientierung. Indulása előtt Ramsey nem
titkolta, hogy a pápa előtt fel akarja vetni a vegyesházasság kérdését. Egyházmegyei közlönyében akkor ezeket írta: "Nézetem szerint sürgősen szükséges, hogya két egyház dialógusa necsak hittudományi kérdésekkel foglalkozzék, hanem olyan gyakorlati problémákkal is, amelyek az érzelmeket és a lelkiismeretet sérthetik." Bizonyos így, hogya Hittani Kongregáció nyomós okokból hozta nyilvánosságra az Instrukciót négy nappal az anglikán prímás látogatása előtt. Ha ugyanis utána jelenik meg az Instrukció, fel lehetett volna
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tételezní, hogy Ramsey egyetértett annak tartalmával, A cáfolat erre kellemetlen lett volna mínd a pápának. mind az anglikán prímásnak. Igy viszont
világosan kirajzolódtak a megbeszélések határvonalai. Ramsey hazatérve ki is
jelentette, hogy az Instrukció csalódást okozott neki. "Ugyanakkor azonban
annyira kiemelte az okmány ideiglenes [ellegét - teszi hozzá Hebblethwaite-,
hogy méltán tételezhetjük fel; magas helyről megfelelő igéretet kapott annak
későbbi

módosítására." (Mihelics Vid)

AZ OLVASO NAPLOJA, "A költészet méltánylásában mindig úgy tapasztal:tam: minél kevesebbet tudtam a költőrőt és művéről, mielőtt olvasni kezdtem, annál jobb. Egy idézet, egy kritikai megjegyzés, egy lelkes tanulmány
ugyan ösztönzést adhat arra, hogy egy-egy írót olvasni kezdjünk; de a szorgalmás fölkészülés a történeti és életrajzi tudnivalókat illetőleg az én számomra mindig bizonyos gátat jelentett ... Mindenesetre jobb, ha a tudnivalók
elsajátítására azért támad kedvünk, mert élvezzük a költeményt, mint elfogadni, hogy azért élvezzük a költeményt, mert előzőleg elsajátítottuk a tudás-

anyagot."
Ezekkel a mondatokkal kezdődik T. S. Eliot 1929-ből való híres Dantetanulmánya. És joggal idézzük őket, most, amikor nem kritikai megjegyzés,
nem citátum, nem lelkes tanulmány késztet rá, hogy e nagy angol költő - és
egyben nagy dantista - világával kapcsolatba lépjünk, hanem egy sokkal fontosabb és jelentősebb esemény: az első magyar Eliot-kötet megjelenése.* Emlegetni ugyan eddig is emlegették, kezdve Halász Gábor Nyugat-beli nagy tanulmányától "Az újabb angol Iíráról" 1939-ben; fordították is, így Képes Géza,
Weöres 'Sándor ; de azért mtndmáig inkább titkos kincs maradt, szájról szájra
adott jelige, főként beavatottak számára. Mondják, már Babits ismerte és becsülte, s rendezeresen olvasta folyóiratát, a Criterion-t, mely Ortega y Gasset
Revista de Occidente-je meg a Nouvelle Revue Francaise mellett a két háború
közt, mint Hans Egon Holthusen mondja, "Európa szellemi megújhodásának
egyik irányt mutató fóruma volt"; maga Eliot azonban, és elsősorban Eliot a
költő a magyarban "nem tört át", olyasformán, ahogy annak idején, bár késve, Baudelaire utóbb, szintén késve, Rimbaud, majd Apollinaire, vagy Rilke.
Miért? Talán mert mind az említettek közt éppen az ő költészete a legnehezebben megközelíthető? "Lírája - mondja Holthusen -- hermetikus, nehéz,
homályos, zárt, szívós tanulmányozás nélkül szinte hozzáférhetetlen. Olvasóinak rnindig új meg új rejtvényeket ad föl, és huszonöt éve magyarázok egész
serege foglalkozik vele, hogy művét fölnyissa és értelmezze."
Most, a válogatott kötet megjelenésével megtörténik majd végre ez az
áttörés? S vajon az Eliotra vonatkozó tudnivalók elsajátítására valóban a mű
élvezete ad majd ösztönzést az olvasónak, ahogyan a költő kívánja? Élvezni
fogják egyáltalán ezt a számunkra kétszeresen is "hermetikus" költészetet,
melynek homályosságát a mi szemünkben csak fokozza, hogy ha lehet vele
kapcsolatban hagyományról beszélni: ez másféle, a miénktől, a mi líránkétól
lényegesen különböző hagyomány? "Minden nagy költő, amikor magát állítja
elénk, korát állítja elénk" - mondja Eliot; de vajon megsejti-e majd a magyar olvasó, hogya Prutrock: szerelmes éneke, az Atokföldje,Az üresek és a
Négy kvartett ugyanúgy egy korszak nagyfeszültségű vallomása, mint ahogy
Eliot maga is, írói egyéniségében és magatartásában, egy korszak képviselője
és megtestesítője? Tudjuk, nem egyszer hangoztatta, hogy "tudós" Iíráját tudomány nélkül is lehet érteni, fölfogni; és legjobban szeretné, ha "tudatlanok"
olvasnák. De nemcsak amolyan kihívás, bouttuie ez ? Ha egyszer zárva marad
előtte az utalások bonyolult labirintusa, eljuthat-e az olvasó a költői közlendő
legmélyebb rétegéíg; és "megértés" lehet-e az a fél-, vagy negyed-értés, amit
mélyrétegei nélkül kínál a fölszín ? Olyan kérdések ezek, melyek magának
ennek a költői "technikának", s egyáltalán az egész elioti lírának alapvető
problémái közé tartoznak.
• T. S. Eliot: Válogatott versek. Gyilkosság a székesegyházban. Fordította Vas István.
Szántó Piroska rajzarvar. Az Eliot-tanulmányt UnjlváI1 Tamás írta. Európa könyvkiadó,
1966.
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Mindebben még az idegennyelvű idézetek kérdése Íátszik a legegyszeegy ilyen idegennyelvű sor, vagy strófa, beleszőve a vers szövetébe,
még akkor is többé-kevésbé "beszél önmagáért", épp idegenségével, ha szövegéből egy árva szót sem értünk. Más viszont a helyzet a "sajátnyelvú" idézetekkel. Egy-egy Dante-sor például az adott helyen nemcsak azt képviseli,
amit éppen a vers pillanatnyi összefüggéseiben mond, hanem a saját eredeti
kontextusát is, a maga dantei világát, hosszas kifejtés helyett mintegy szimbolikus jelként. Elég itt megérteni a fölszínt mélysége nélkül? De megérthető-e
a mélység kommentár nélkül ?
Ez az "idézési technika", mint talán már az iménti ekből is sejthető, nem
sznob játék és tetszelgés (bár a fiatal Eliottól ez sem volt idegen; igaz ugyan,
hogy a maga környezetében az efajta "sznobizmusnak" más értelme és funkciója van, mint annak, amit mi sznobizmusnak ismerünk). Egy szintén közísmert, és méltán közismert tanulmányában - a londoni Vergilius-társaságban
1944 októberében tartott előadásában - arról beszélt, "mi az, hogy klasszikus";
azt mondta: "Klasszikus rnű csak akkor állhat elő, ha egy kultúra érett; ha
a nyelv és az irodalom érett; s azonfölül még érett szellem alkotásának is kell
lennie." Ne a meghatározás érvényességét vitassuk - ne azt, vajon ez az
"érettség" elioti élményében és értelmezésében mennyíben "hellenisztikus",
ahogy már Ernst Robert Curtius megjegyezte 1927-ből való tanulmányában,
ilyen hellenisztikus távlatban látva Eliot költészetét: "A szó legigazabb értelmében alexandrinus költő - írta - úgy, amilyennek ma lennie lehet és kell.
Először is tudós költő. Ismeri a nyelveket, irodalmakat, technikákat. Műveit
idézetek ékszereivel, olvasmányai emlékeivel ékesíti. Tehát ugyanazt teszi,
amit az alexandriaiak és rómaiak tettek, azzal, hogy ő ráadásul jelzi a lelő
helyeket. Költészete a későlatinok, a trecentisták, az erzsébetkoriak és a kései
franciák (azaz szimbolisták) vérével-velej ével táplálkozott. Filológusok tanulhatnák megérteni benne e mozaik-technika művészi értelmét: hogyan nő meg,
hogyan csillámlik, hogyan fényesedik meg a saját élmény, ha a tudós emlékezésen át tükröződik."
Nem sznob tetszelgéstől van szó tehát, hanem "érettségről", begyűjtésről,
"klasszicizmusról", vagyis egy egész kultúra élő jelenlétéről az élményben és
alkotásban, szerves és szervező elemként, mely a mítosz ősformáival, archetipusaival rendezi új összefüggések egységébe a tudatállapotok változatain atomizáltan átúszó lét-törmelékeket; kivált attól fogva, hogy már maga a' mű is
többé-kevésbé "érett szellem alkotása" - tehát Eliot első nagyszabású költeményével, az Atokföldjé-vel kezdődőleg. Mert ez az öttételes költői szimfónia
nemcsak a modern líra egyik, ma már történelmivé vált döntő pillanata, hanem Eliot pályáján is az első nagy szintézís: magas egységbe foglalja össze az
eddigi témákat és motívumokat, de az összefoglalásban a továbbiak alapját is
megveti.
Eliot klasszicitása ugyanis minden, csak nem statikus; korántsem egyértelmű, és épp úgy ambivalens, mint a költő egész világa. "Egyfelől - írja róla
jellemzőerr Holthusen az új angol líra legmerészebb avantgardistája, másfelől ,klasszicista'. Költeni egyfelől annyit jelent számára, mint .megragadní
az artikulálatlant', vagyis a költő föladata nyelv és tudat eddig még homályban
maradt tartományait meghódítani. Másfelől arra törekszik, hogy megújítsa a
régi és legrégibb hagyományokat... Egyfelől minden törekvése, hogy mint
költő kortárs legyen és kifejezze kora emberének lázas sietségét, habozás nélkül beveszi versébe a kávéházakban vagy sötét kocsmákban hallott beszélgetések töredékeít, éberen figyeli a mulatók sztárjainak hangját, hogy a slágerekből és kuplékból kihallja a jelen lüktető életritmusát; másfelől mindenestül
a hagyomány embere, aki fölismeri a múltban a jelent és a történelmiben a
kortársit." Mint ő maga mondja egy tanulmányában 1917-ben, "a. történeti érzék azt jelenti, hogyamúltban nemcsak az elmúltat ragadjuk meg, hanem jelenét is; arra ösztönzi az embert, hogy necsak saját nemzedékét tekintve és
saját hangnemében írjon, hanem érezze, hogy Homérosztól kezdve az egész
európai irodalom, s abban a saját országának egész irodalma is úgy van adva, mint egyidejű jelen, és a jelenben bizonyos rendet alkot. A törtértett érrűbbnek:
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zék, mely egyszerre érzék az időtlen és az időbeli iránt, s az időtlen iránt az
időbelivel együtt ez a történeti érzék - teszi az írót tudatosan hagyományossá. S ugyanakkor élesen tudatára eszmélteti saját időbeli helyének, kortárs voltának."
Ez a mérnőkí kiszámítottságú klasszikus hagyományrombolónak indult: a
líra leghagyományosabban lírai pont jain aknázta alá és robbantotta föl a
tradicionális lírát. Érzelem-ellenes volt, anti-lírikus és személytelen. Egyáltalán
nem akar "esztétikus" lenni; kerüli mindazt, ami "poétikus"; nem a szepet
fejezi ki, hanem a rútat: mert rútn ak látja azt, amit maga körül lát. "A líra
. birodalmában ugyanazt csinálja, amit a zene területén a fiatal Hindemith és
társai: a kakofóniát keresi" - rnondja róla egy méltatója ; és ez a zenei párhuzam fölbukkan Halász Gábor említett tanulmányában is, oly plasztikusan,
hogy érdemes idézni. Az Atokföldjé-vel kapcsolatban írja: "Újabb költészetére
a legtalálóbb hasonlat, hogy atonális. Ahogy ama iránya szakított a régebbi
zene tiszta dallamvezetésével, kielemezhető és világosan követhető motívumaival, ábrázolókészségével. és hozta a dúlt harmóniákat, egy-esY formai részlet
önmagáért való kifacsarását. a hangzás lehetőségeiben elmerülést, úgy fordult
s embe, még archaizáló, klasszicizáló törekvéseiben is hasonlóan az új Eliotvers a tegnap és tegnapelőtt költészetével."
Az antilírikus, objektív líra alapelve a személytelenség. 1917-ben írja Eliot:
"Minél tökéletesebb a művész, annál tökéletesebben elválik benne az ember,
aki szenved, meg a szellem, amely teremt; annál tökéletesebben fogja földolgozni és átalakítani a szellem anyagát, a szenvedélyeket." A költő ne saját
személyét helyezze előtérbe, hanem érje be a közvetítő. a médium szerepevel. 1919-ben, Hamlet-tanulmányában kijelenti: "Brzélmet művészileg csak
egyféleképpen lehet kifejezni: .objektív korrelátumot' (megfelelőt) kell találni
hozzá; más szavakkal tárgyak olyan csoportját, mely az illető érzelem képletéül fog szolgálni ; úgyhogy ha egyszer e külső viszonylatok adva vannak - s
ezeknek érzéki-lelki tapasztalásban kell tetőzniük - közvétlenül elővarázsló
dik az érzelem." Ha például a költő utálja a világot, melyben él, undorát nem
lírai panaszokba fogja önteni és nem átkokban fogja kifejezni, mint a 1'0mantikusok, nem is kontúrokat elmosó sejtetésekben. mint a szimbolisták, hanem "tárgyakba", illetve alakokba objektíválja: Prufrockká, Geronlionná, Burbankká és Bleisteinné, vagy Sweeney f'igurájává ; és nem azt mondja: meg:
vetem, utálom, esetleg szanom őket, hanem olyan alakokat rajzol és mozgat,
akik megjelenésükben és cselekvéseikben megvetendők, utálatosak vagy szánandók. Hasonlóképpen azt az élményt, vagy meggyőződést - ha tetszik, kritikai megállapítást - hog' a modern élet még a szerelmet is degradálta, nem
invektívákkal vagy Iamem.ácíókkal fogja közölní, hanem azzal, hogy - az
Atokföljé-ben megjeleníti a gcpírókisasszonyt, akihez belép a "hódító"
lovag: "pattanásos, egy vigécnél - Praxi, merész szemű fiatalember, - Kisember, kin az önhittség úgy ül, mint - Bradfordi milliomoson a cilinder";
és lepereg az émelyítően sivár kaland, malynek légkörét s egész érzelmi szintjét előre jelzi a díszlet: a lila esti órában hazamegy hajós a tengerről (a
"nagy" tónus, egy kürt jelzés erejéig, hogy nyomban utána következzék az
egésznek - az örök mítoszinak. hiszen Tiresias mondja el a dolgot - szarkasztikus modern visszájára-fordítása),
Haza a gépírónő teára, reggelijét
Leszedi, begyújt, nyit konzerveket
Ablakából kilógnak száradó
Kombinék, melyeket az alkonyati fény ver,
Díványán (éjjel ágy) még egy csomó
Hever: papucs, leibchen, harisnya, míder ...

Ennél az "objektív Iíránál", és anti-lírai, anti-poétikus jellegénél természetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy mindez, épp úgy, mint "manifesztumai", a Hamlet-tanulmány idézett részlete, vagy két évvel korábbról a Hagyomány és egyéni tehetség című esszé - mindez reakció is, arra, ami előtte volt,
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a víktóriánus "poézisre", Swinburne-re, és még Browningra is, aki pedig bizonyos tekintetben "előfutára" Eliotnak, a lírai "szószólók" fölléptet és ével, a
líraiság objektiválásának kísérleteivel.
Az Atokföldje utolsó tétele, "amit a mennydörgés beszél", szanszkrit szavakkal végződik. Jelentésük: adj, szeress, légy fegyelmezett. A legvégső, háromszor ismételt "santih" szóé pedig, mely egy Upanishád lefordíthatatlan
záróformulája, alighanem ilyesmi: a minden értelemnél magasabb béke. Innét
kezdődik Eliot új útja, egy új itinerarium mentis, hogy egy, a Hamvazószerda
és a Négy kvartett világába illő kifejezést használjunk, mellyel a misztikusok
jelzik a lelki élet útját. Mert a Hamvazószerdá-ban is jelen van ugyan az
Atokföldje kopársága, sivataga, meddő sziklavidéke, de jelen van már a "kert"
is, együtt és egymásban "a kert sivatagja és a szornjúság sivatagjának kertje": - együtt van a vers motívumaiban a keresztény ember léthelyzetének
egész feszültsége, az egész keresztény dialektika: a kert, mely sivatag is, és a
sivatag, mely kert is; a tisztitó és éltető víz, amely a kopár sziklából fakad;
együtt van, egyazon egységben az Igen és a Nem. Végeredményben mít mond,
mít közöl ez a vers? A misztika ősi szimbólumainak nyelvén beszél az "új
ember" megszülctésóről, illetve e születés kínjairól és a "megszületettség"
holtig-tartó problematikusságáról. A szétszórt csontok "örülnek, hogy szétszórattak, nem voltak egymás javára", vagyis a "régi ember" élete nem volt
"igazi" élet; és megjelenik a mísztikus rózsa, a Mária színeibe öltözött Hölgy,
meg a lelki emelkedés lépcsője kísértéseivel és ellenségeivel; remény és kétség,
égi és földi szerelem közt vívódik a lélek. A költemény ezt fejezi ki: "Nem a
világ túlhaladását az Istenben való misztikus elmerülés által - mondja egyik
kommentátora - hanem benne-létet a világban, mint a feszültség idejét halál és születés közt, s mi nt általában az ember létezését egyszerre a Sivatagban is, meg a Kertben is."
Ha a Hamvazós.zcrda úgy tekinthető, mint a via purgativa .xíramatízálésa",
akkor a Négy kvartett úgy is fölfogható, mint a via unitiva egy szakasza, melvben "szólt2.ffi lelkemnek: csöndben légy s hagyd, hogy leszálljon rád a sötétség. - Mely Isten sötétsége lesz. Mint amikor színházban ülsz, - És kioltják
a fényeket, mivel jelenetváltozás jön ..." A tökéletes ki üresedés állapota ez,
amikor ,.a hit meg a szeretet meg a remény mind várakozóban", és "gondolat
nélkül várakozz, mert nem vagy kész a gondolatra". Mintha Keresztes Szent
Jánost olvasná az ember. A második tétel második része egy "régimódi" részlettel kezdődik, olyasféle félig-meddig már zenei utalással. aminővel Bartók
él a Concertó-ban, hogy utána nyomban, mint Bartók, "leleplezze" és kifordítsa :
Hát igy is ki lehet fejezni - nem éppen kielégitően:
Iskolás köriilírás volt, eu. viilt költői divat,
Nem takaritja meg a tűrhetetlen viadalt
S.zóval és jelentéssel. Nem [ontos a költészet.

Nem a költészet a fontos: itt már az élet értelme a fontos. Ezért folyik a

Négy kva.rtett-ban "a tűrhetetlen viadal szóval és jelentéssel" :. nem a költészetben való, hanem a költészeten-túli üdvösségért. A negyedik tétel negyedik ver-

se, ez a két strófás, hatalmas Szentlélek-hímnusz azt hirdeti:

.

Ki gyötör igy? A Szeretet.
Furcsa Név - ez fog kínba minket,
Mert az ő keze szöví ezt
A tűztől tűrhetetlen inget.
Ne is reméld, hogy leveted Ha élsz, lélegzel, ez az ára:
A lángra juthatsz, vagy a lángra.
Igy teljesedik be az Atokföldje tűz-témája: hogy egyszerre pokol, melyben
égünk, purgatórium, mely megtisztít, és a Lélek lángja; ez létünk principiuma:
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a teremtő Szeretet; ez létünk formája; a szenvedés; és ez létünk reménye: az a
"pillanat", mely időtlen, melyben "a lángnyelvek összehajlanak" és "egy lesz
a tűz meg a rózsa",
* * *
Eliotot megérteni nem könnyű ; Eliotot magyarra fordítani nagyon nehéz;
több mint nehéz, már-már hősi feladat. A fordítónak nem egy klaviatúrán
kell játszania és folytatnia "tűrhetetlen viadalt szóval és jelentéssel", hanem
legalább kettőn: egyszerre azon, amit a szöveg mond, meg azon, amire utal;
egyszerre kell fordítani textust és kontextust - többnyire rejtett, lappangó,
míntegy némán hozzáértendő. de nélkülözhetetlen kontextust. Amellett ez a
fajta költészet, amelyben a költészet - nemcsak a kései Négy kvartett-ben,
hanem ha más értelemben is, kezdettől fogva - "nem fontos", a mi Iíránk
világában meglehetősen idegen; ilyen agresszív, ilyen lecsupasztott, ilyen
köznyelvi iróniától groteszk szóbravúríg csapó, egyszerre nyers és metszően
értelmi, anyag szerű és elvont, s az ellentéteket egyazon versben, strófában,
néha sorban keverő verseket nálunk nemigen írtak - hacsak néha-néha, és
a maga módján, Ady nem. Vagy egy-egy ritka kísérlet erejéig Babits ... El
lehet mondani hát a fordítóra, hogy ezúttal igazán "töretlen úton járt".
Milyen sikerrel és eredménnyel: ennek elbírálására egyáltalán nem vagyok illetékes; legföljebb csak tiszteleghetek a vállalkozás és a mű előtt, s
örülhetek neki, bizonyára minden költészet iránt érdeklődő olvasó nevében,
hogy végre van ilyen bő válogatású magyar Eliotunk, és hogy - többek között - ilyen nagysodrú, nagyerejű magyar sorokban élvezhetjük a Gyilkosság
a székesegyházban híres és nagyszerű kórusait. (S bizonyára nem én vagyok
az egyetlen, aki szívesen látná magyarul Eliot többi darabját is, mindenekelőtt pedig egy válogatást a tanulmányaiból.)
Pusztán csak a körűlmények áltató játéka lenne, véletlen-okoztá illúzió
(mert Vas István új kötetét* most másodszor magyar Elíotjával párhuzamosan olvastam), hogy valami eliotit érzek benne?
Persze nyomban magyarázkódnom kell: sietve elébe vágnom annak, hogy
olyasmit olvassanak ki szavaimból, mintha Vas Istvánra a szó vulgáris értelmében "hatott volna" Eliot. Nem erről van szó; az ő költészete ma is a
maga már jókorán megválasztott útján halad - és emelkedik - tovább.
Mégis úgy érzem, az az Eliot világával való több esztendős érintkezés, az az
elioti költészetben való elmélyedés, amit a fordítás jelentett számára, óhatatlanul természetesen és szerencsésen termékeny táplálékot adott a
saját Iírájának is. Egy idegen költő igazi asszimilálása az ő számára az, hogy
lefordítja - mondta nem egyszer. ígyasszimilálhatta Eliotot is, így fogadta
be, és ígyalakíthatta aztán át' saját magává, a saját szervezetében. Nehéz
volna "lemérni", kimutatni", miben és hogyan; ezek olyan ímponderabiliák, amelyekre csak sejtéseink vannak, érzéseink, rezonanciáink, de filológiai
műszereink nem. Talán bizonyos formai lazításra és ugyanakkor, a lazább
formában a kifejezés tömörítésére, az elliptikusabb költői fogalmazásra gondolhatnék, a jellegzetes vasistváni intellektualitás olyan elmélyülésére, amit
egyszerre mernék realisztikusabbnak is, egzisztenciálisabbnak is nevezni;
és nem utolsó sorban ennek a filozófiai kérdés k és élmények iránt mindig
érzékeny, elmélkedésre mindig hajlamos költészetnek metafizika felé való
nagy kitárulására.
Mindez természetesen nem újdonság Vas Istvánnál. De most valami, ami
eddig is megvolt benne, úgy érzem, teljes érettségében kibontakozik. S itt
elsősorban a kötet két középső ciklusára gondolok, a Branyiszkó-ra meg
A kimondhatatlan címűre. A keserű, kemény és megrendült Változatok-at
kell idéznem ennek a hangnak és ennek az élménynek a jellemzéséül:
Nézd, ha röhögní akarsz: jó bőrben vagyok ítt én, ragyogva,
kövéren, mínt a dísznó, Epíkurosz kondájának dísznaja, bár
majdnem kopaszon már, de éppen ilyenkor - amíkor az ember
• Földalatti Nap, Szépirodalmi könyvkiadó, 1965.
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útja az öregkor kétes mocsaraihoz közelít, s a szervezet a szorításbál sz(zbadulva, átmenetileg visszaveri a halál hevenyész elő
hadait, görcsben rángó rohamait és szeszélyes bevetéseit, és mielőtt vonulását újrakezdené, vakmerő gázló kon át a vigasztalan
vég felé, tovább és még tovább - észrevenni ilyenkor érdekes,
élni éppen ilyenkor érdemes az egészség hirtelen tudatát,

Akár e szakasz pár-versében, a Branyiszkó-ban, itt is megragadja az
embert a kép hitelessége és pontossága; szemléletességében is alapvetőerr
intellektuális kép, minden mozzanatának kifejező funkciója van, a díszítés
minden mellékanyaga kiégett belőle a "meglopott halálnak" ebben a szorongó
fölszabadultságában ; "A remény és a gond között reményentúli remény, a félelmek és haragole között valami titkos biztatás és összefogott szövevény,
ami a félelem és a harag között egész marad, az állandó kivétel, a változva
maradandó, a kételkedve bizonyítandó tétel."
Matefizika felé való kinyílást említettem; ezt is árnyalnom kell. A metafizika Vas Istvánnál nem kifelé, nem el vezet a tárgyi valóságból; hanem
éppen megfordítva: mintegy belefúrja magát a tárgyi világba, szinte a dolgok szívéig. Azokkal a kedveltjeivel rokon ebben, amiket ifjúságában ő fedezett föl a magyar líra számára: ő fordított, és asszimilált sajátjává fordításával - az angol barokk, "matefizikus költőkkel" (akikkel viszont Eliot
rokon; és így a vérkeringés körárama egybekapcsolódik, igazolva egyúttal
ennek a tájékozódásnak. ezeknek a szellemi élményeknek a szervességét),
Olyan verseket idézhetnék példának a "realista metafizikára", mint a már
címével is elgondolkoztató Kimondhatatlan.
Itt ülsz egyedül.
Hogy is lehetne másképp
Ezen az órán? -

kezdi ; de ez az állapot-rögzítő vers-küszöb csak látszólag rögzít fizikai állapotot, vagy magány-hangulatot; a következő két sor ugyanis nyomban más,
realitásában is többet-mondó szférába emeli, úgyhogy kezdettől fogva érezni
a "helyzet" értelmi, "metafizikai" sulyát és [elentöségét. "Vagy felállsz, ablakot nyitsz, az aszályra - Elered az őszi eső" - folytatja a vers, és az ablaknyitás, az eső megeredés e is többet jelentenek maguknál. de nem szimbolikusan, nem sejtetve, hanem éppen egykedvű tény-voltukban. Aztán:
Bent fútesz; az ablakot megfogja a pára.
Halottak napja jön.
Még lombban a fák,
Még lombban a szándék,
Bár vörhenyével befogta
Az októberi rozsda.
A szív kíhül,
A szándék is kíhül.
Lépésről

lépésre nyomon követhetní a vers mélyülését, azt a folyamatot, ahogy
a tények, szinte rideg, kopár meghatározottságukban, s éppen ebbena csupaszságukban, magukra-redukáltságukban mínd jobban és jobban érintkezésbe jutnak benső tartalmukkal, "értelmükkel" ; mintha egy befelé fordított
áramszedő tapogatódzna egyre mélyebbre a dolgokban lévő jelentés felé,
míg végül a szakasz közepéri egyszerre találkoznak.
"Ami bennem megoldandó, - Más nem oldja meg helyettem", olvassuk
az egyik versben. Ez a kötet jórészt "a más által meg nem oldható megoldandók" költészete. Van benne valami - mondhatnám .donne-i - illúziótlanság, valami elmélyült irónia, abban például, ahogy félig gúnyorosan. félig
megindultan, de megindultságát ezzel a fanyar gúnnyal leplezve is, keverve is
(valódi vasistváni vegyületként) kívülről, eltávolitva, szinte költői tárgyként
szemléli magát, harmadik-személyben, mínt a kötet egyik kiemelkedő da415

rabjában. A város télen CÍműben; mint ahogy ebben az értelemben ugyancsak
donne-í például A konok tolvaj és párja, A szegény fenevad, vagy a szintén
kiemelkedően szép Párbeszéd két ismeretlen kőzött.
Hadd említsem meg még a Méltó vagyok-e címűt, az Elsőfokú egyenlet-et,
a fölényes-szellemes, fanyar, villódzó Ulysses kimaradt lcalandjá-t,. vagy Az
anyag megjelenési formát-t: nemcsak új hangváltozatai Vas István Iírájának,
hanem, úgy érzem, koraőszi delelőjének is, mai költészetünknek is érett, maradandó értékei.
(Rónay György)
SZINHAZI KRONIKA. A Katona József Színház újította föl G. B. Shaw:
Widower's Houses című színművét, Réz Adám új fordításában a nem túlságosan szerencsés "A szerelem ára" címmel. Az eredeti angol cím, szószerint azt
jelenti, hogy "Az özvegyember házai", ami nem hangzik annyira izgalmasan,
de mindenesetre jobban kifejezi, hogy ezúttal elsősorban a házakról van szó
és nem a szel'elemről. Legalábbis Shaw eredeti szándéka ez lehetett, hiszen
különben nem adta volna ezt a cimet. Más kértlés aztán, hogya darabban
valóban a házakról beszél-e, és úgy beszél-e róluk, ahogy kellene, vagy esetleg
nem kezeli-e kissé túlzott bonhomiával ezt a (nemcsak a polgári erkölcs szerint) piszkos űzietet.
Mert miféle házakról vlln ts itt szó? A múlt század utolsó évtizedeiben
vagyunk. A Viktória-korszak nagy prosperitása, a jobb kereset lehetősége,
százezerszámbán vonzza Londonba az embereket. De az igazi aranykapu csak
kevesek számára nyílik ki. A nagy többség a régi nyomorúságot cseréli föl az
úHal. De ha már megkapaszkodtak valahogy, lakniuk mindenicéppen kell valahol. Es itt lépnek a színre a kényszerhelyzet vámszedői, akik közé Sartorius
úr. az "özveouember". a szépséqes Blanche papája. is tartozik. Lakásnak alig
nOvP~het(j odúkf7.t építtetett nagy számban és minimális kőlts'iqr/CI. és a pi'lc
tör7Jényei szerint kialakuló maximális bérért adja ki őket. Egy két évtized
alfItt mesés vagyonra tett szert ezen a réven. Persze ez csak úgy sikeriilhetett.
hogy különösen erőszakos pénzbeszedőket alkalmazott, hiszen a házaiban lakó
nyomorultaknak még ennivalóra is alig van pénzük, nemhogy arra, hogy az
uzsorabért kitizeesék. Az egyik ilyen nyúzó "házgondnokat" szemünk láttára
dobja ki az állásából Sartorius, mert a rábízott házban engedély nélkül kijavíttatott egy lépcsőt, amelyen három asszony törte már ki a lábát.
A darab konflikÚLsa abból adódik. hogy az előkelő származású, de vékony
jövedelmú deli ifjú, Trench doktor, Blanche vőlegénye, éppen a kidobott pénzbeszedőtől meatiuiia. hogy honnan szárma:zik a lány papájának vag1/o00" és
fiatalos felbuzdulásában arra akaria rávenni menyasszonyát, ne fogadJanak el
a házassáa után semmit sem ebből a kétes tisztaságú pénzből. A lelkesedés
persze csak addig tart, amíg a leendő após fel nem világosítja a háborqó erkölcsű ifjút. hogy az ő évi hétszáz fontnyi szerény évjáradéka uqllanebből a
forrásból származik, hiszen a nyomortanyákat az előkelő család zálogba adott
telkein építették. "Egy zsákban vannak tehát" - ahogy az ifjú Trench rezignáltan megállapítja, s így nincs akadálya a házassággal megpecsételt happy
end-nek, amit egy további zsíros üzlet tesz teljessé, s ebben az ap6s és az újdonsült vő most már eauiitt vesznek részt. AZlJk számára pediq. akik esetlea
rossz érzéssel emlékeznének vissza a megaIázó jelenetre, amikor az állásából
elmozdított pénzbeszedő, lI~gy gyermekére hivatkozva, szinte térdenállva könyörqött a könyörtelen Sartoriusnak. vigasztalásul szolgálhat. hogy ezt az
újabb üzletet ugyanez a röviddel azelőtt még nyomorult emberke hozza össze,
aki közben szintén meatanulta a könn1/ú pénzszerzés módját, és cilinde7'ben.
prémes kabátban és saját fogatán érkezik egykori megaláztatásának színhelyére, a Sartorius házba. Sőt a nyomortanyák miatt sem kell már bosszankodnunk, hiszen a városrendezés keretében lebontásra kerülnel~, és az új üzletet
éppen a borsos kisajátítási té7'ítés jelenti.
A párbeszédek, a kitűnő csattanókban gazdag jelenetek a legjobb shawi
színvonalat képviselik. Mégis a néző, ha túllát a felületen, kissé keserű szájízzel áll fel a helyéről. Nem tud szabadulni az érzéstől, hogya könyörtelen társadalom-kritikushírében álló Shaw itt bizony túlzott enyheséggel, ha ugyan
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nem cinizmussal siklott el egy olyan erkölcsi probléma felett, amelynek feltárásánál az író hangjának élesen vágnia kellene, és nem csak csípkelődnie.
Shaw tárgyilagosan megmutatja Sartorius álláspontját is, ami nagyjából igy
hangzik: Végtére senki sem köteles ezekben a házakban lakni, de ha az általa
ismert feltételek között beköltözött, akkor fizetnie kell. A lépcsőket és karfákat pedig azért nem érdemes kijavíttatni, mert "azok az emberek" úgyis
megint lefeszítik és elégetik. Jogilag tehát Sartorius álláspontja kikezdhetetlen. De nem is a joggal van itt baj, hanem az erkölccsel, bizonyos üzletágak és
pénzszerzési módok erkölcsi megítélésével. S itt támad a gyanúnk, és vetődik
fel bennünk a kérdés, vajon Shaw valóban átérezte-e a Sartorius féle "üzletemberek" magatartásának mélységes embertelenségét? Hiszen a darab ábrázolási módja olyan, hogy Sartotius és a vele egy húron pendülők azért nem egyértelműen ellenszenvesek, láttukon aligha támad lelkiismeretfurdalás abban,
aki hasonló ügyekben bűnös. Vannak emberi gyöngeségek, amelyeknek leleplezésére, kipellengérezésére szinte évezredes hagyomány szerint a komédia hivatott. Es vannak bűnök, amelyeknek láttán az író hangjának csattannia kell,
ha nem akar a cinizmus vagy a cinkosság l.átszatába keveredni.
A Katona József Színház Both Béla rendezésében egyébként kitűnő elő
adást produkált. Balázs Samu Sartorius, Törőcsik Mari Blanche, Sztankay István Trench, Suka Sándor a kidobott, majd hirtelen meggazdagodott Lickcheese
szerepében, egytől egyig kitűnőek és a helyükön vannak. Major Tamás Trench
idősebb barátjának karakterfigurájában miniha egy múltszázadvégi angol divatlapból lépett volna ki. Így az író szövegéhez teljes egészében hű az előadás
amikor megbocsátó sziruppal önti le ezt az egész sötét ügyet. Amit számon
kérünk, azt nem a színházon, hanem az író n kell számon kérnünk.
(Doromby Károly)

KÉPZOMÜVÉSZET. "Stúdió 66". Kassák Lajos Egy lélek keresi magát círnü regényének egyik alakja e kérdést teszi fel Dorogi Károly festőnek, a
könyv főszereplőjének: "Talán a művészet nem ábrázolás?" Dorogi válasza
így hangzik: "Nem. Egyszerűen csak: alkotás. Az anyák gyereket szülnek, a
föld növényeket terem, a művész műveket alkot. Nem azért alkot, hogy leutánozza modelljét, hanem, hogy műve által kifejezze magát." Ha e szavak
igazságát elfogadva nézzük végig a fiatal festők és szobrászok "Stúdió 66"
rímű kiállítását (Ernst-rnúzeum), az elénk táruló összkép nem kedvezőtlen;
mindenesetre sokkal különb e tárlat az előző évek hasonló jellegű kiállításainál. Nem kevés ugyan még az önállótlanság, főleg Picasso és Braque befolyása
tapasztalható, ennek azonban van előnyös oldala is, hiszen Picasso és főleg
Braque kristálytiszta képfogalmazása. a kubizmus logikája felbecsülhetetlen
értékű, szilárd fundamentumot nyújt a fiatal művészek számára a továbbjutáshoz. Mindenesetre szembetűnő, hogyaposztimpresszionizmus jellegzetes magyar válfaja, a "későnagybányaiság" - a kiállítás bizonysága szerint - az új
művésznemzedéket ma már egyáltalában nem vonzza, Bernáth, Szőnyí, a
kései Berény Róbert, Szeritiványi Lajos nem vezércsillagok többé.
A tárlatra bebocsáttatást nyert néhány fiatal nonfiguratív festő; ez újdonság a korábbi stúdió-kiállításokhoz képest. Legkiemelkedőbb e körből
Kese1'ű Ilona, aki képeinek rendezettségével. szép festésmódjával az egész kiállításnak talán legjobb, legérettebb művésze, A kvalitásos Fajó János a
geometrikus absztrakció irányában keresi a maga útját. A korábbi kiállításokról már ismert "szür-naturalista" csoport (Kóka, Korga, Lakner, Gyémánt)
létszáma tovább növekedett; Altorjai Sándor csatlakozott hozzájuk és a virtuózan, kicsit kimódoltan, de nem érdektelenül festő Záborszky Viola, a "Csendélet felfüggesztett tojással című mű alkotója. Karátson Gábor Paul Klee világával tart kapcsolatot, igen tehetséges, tartalmas, mélyérzésű művész. A
konstruktivista törekvések komoly, szolíd képviselői Deim Pál és Balogh László,
- mindkettejük munkáin látszik, hogy a szentendrei iskola tagjai. A nagy
teremre jutott a legkonvencionálisabb, leglangyosabb festmény-anyag, - azonban itt is volt figyelemreméltó munka, így például Berki Viola "Orthod(;)xok"
círnű festménye. Nem annyira új utak merész keresésével, mint inkább kultú41'7

ráltságával, megbízhatóságával, szép, czóbelesen tüzes színeivel, szilárd szerkezetével állítja meg a nézőt Hajdú László csendélete. A grafikák közül emlékezetünkbe vésődtek Gyulai Liviusz archaikus hangulatú - Villon-költeményekhez készült - metszetei.
Volt persze olyasmi is, ami nem tetszett, így például Melocco Miklós szobornak sem, portrénak sem jó Bartokja. Vilt Tibor, a Madách-szóborpályázat
nyertese a minap (a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában) arról beszélt,
hogy szobra Madách "szellemi sugárzását" kívánja kifejezni. A Vilt által említett "szellemi sugárzás" azonban Melocco Bartókjából teljesen hiányzik.
Papachristos Andreász Borsos Miklós nagyszerű művészetéből él, bántóan plagizálva Borsosnak tavaly Tihanyban, idén a Velencei Biennálén bemutatott
alkotásait. Altalában megállapítható, hogy a szobrászati anyag nívója lényegesen alatta marad a festészetinek. Hogy ennek oka a jelenlegi főiskolai szebrászképzésben keresendő-e, vagy máshol van a baj forrása, - e kérdésnek megválaszolása-kibogozása a magyar szobrászat jövője szempontjából lényeges
lenne. Bakos István "Műterem" című grafikáia Pablo Picasso híres - festők
ről, modelljei kről és sznob műbarátokról készült jócskán irónikus 1953(54-es
rajz-ciklusát utánozza, azaz próbálja utánozni, a spanyol-francia mester csodálatos raj zkultúráj a, könnyedsége, .bája és ízessége nélkül.
De az egészében friss levegőt árasztó, a különböző írányzatok versengését
lehetővé tevő kiállításon nem az utolsó mondatainkban említett elhibázott,
invenciótlan, epigon - művek, hanem a posztimpresszionista látványfestészettel szakító, az "École de Paris", a "Nyolcak", az aktívisták. a konstruktivisták,
Kassák, Barcsay hagyományaira, eredményeire építő, a kor modern szellemi
áramköreibe bekapcsolódni kívánó törekvések - egészséges és megnyugtató túlsúlya nyomta rá bélyegét.

** *
Szántó Piroska kiállítása. Thomas Stearns Eliot első magyar nyelvű -

Vas
István-fordította - verseskötetének megjelenésével egyidőben nyílt meg a
Dürer-teremben· az a kicsiny mére tű, de igen előkelő színvonalú kiállítás,
amelyen a T. S. Eliot-kötet illusztrátorának: Szántó Piroskának tizenhat főként növényekről és virágoskertekről festett újabb munkáját láthattuk.
A megnyitó szavakat mondó Rónay György joggal állapította meg, hogy
Szántó Piroska művészetének nagy értéke "az ihlet és a művészi látomás szuverénitása, - a naívság és a gyermeki látás frissesége". A kis kiállítást hibátlan ízléssel megrendező Frank János műtörténész fő helyre tette a "Húsvéti
nap" és a "Nap és napraforgó" című kompozíciókat, amelyek valóban kiemelkedő darabjai voltak a miniatűr tár1atnak. De emlékezetes a Szentendre hangulatát komprimáltan sugalló, Vajda Lajos művészi örökségét vállaló "Fekete
angyal" című mű is, vagy a "Madárkák" című leheletfinom festmény, az
ezüstszürke faágak között halkan megcsendül ő pár sárga, rózsaszín és kék
színfolttal.

***
"A XX. század magyar művészete" című kiállítássorozat keretében nyílt
meg a székesfehérvári Csók István Képtárban az 1920 és 1945 közötti magyar
szobrászatot bemutató kiállítás, amelyen - Kovács Péter és K. Kovalovszky
Márta múzeológusok rendezésében - Vedres Márk, Beck Ö. Fülöp, Medgyessy,
Ferenczy Béni, Bokros Birman, Pátzay Pál, Barta Lajos (a későbbi - első magyar - nonfiguratív szobrász), Borsos Miklós, Vilt Tibor, Andrássy Kurta
János és más művészeink munkáit láthattuk, így Pátzay "Adám és Évá"-ját,
Beck Ö. Fülöp "Assisi Szent Ferenc"-ét, Andrássy Kurta "PieUI"-ját. A szoboranyagon kívül a két háború közöttí időszak érme iből és a szobrászok rajzaiból is láthattunk szép darabokat, illetve lapokat. A katalógus élén Kovács
Pétertől olvasható tömör, kitűnő írás e negyedszázad hazai plasztikai irányairól és a prominens mesterekről; kevés szóval sok fontosat közöl ez az értékes kis tanulmány. A katalógus műtárgy-jegyzékében szereplő évszámok
egyrésze azonban pontatlan, A fél íévszázada íFranciaországban élő Csáky
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József kubisztikus-egyiptízáló szobrászról akit Blaise Cendrars, a nagy
francia avantgardista költő is sokra becsült - azt olvassuk, hogy 1BBO-ban született és 1964-ben halt meg. A valóság viszont az, hogy Csáky 1BBB-ban született, és ma is jó egészségben él Párizs IB-ik kerületében, a rue Frédéric
Schneider 2. szám alatt.

***
A Magvető Almanach 1965. évi 3. száma Dalos György fiatal költőnek
váz Béláról, az egykori "aktivista" festőről és grafikusművészről szóló hoszszabb írását közli. Az almanach 276-ik oldalán a következőket olvassuk: "A
fiatal művészek egy csoportjával együtt részt vesz (ti. Uitz) a Ma című folyóirat mtrnkájában, A folyóirata ot ... a rendőrség betiltotta. Ekkor indítják meg
folytatásaként A Tett-et." Az igazság viszont az, A Tett volt előbb (1915/16),
s ennek betiltása után, 1916 őszén indította meg Kassák a Má-t. (D. I.)
ZENEI JEGYZETEK. (Z e n e t ö r t é n e t i k a l a n d o z á s o k H a y d nt ó l A n t o n Web e r n i g.) Az utóbbi hetek hazai és nemzetközi hangversenyélete nagyon sok eseménnyel szolgált, s bizony nehéz kiválasztani azt a
két-három estet, amelyet a többi fölé helyezhetünk. A magas szinvonal mellett külön örömünkre szolgált az előadott művek sokrétűsége, s az a tény,
hogya modern zene iránti idegenkedés is mintha csökkent volna valamelyest.
(Bár a Filharmónia "Korunk kamarazenéje" sorozatának látogatottsága nem
ezt igazolja. Igaz viszont, hogy ennek a sorozatnak némelyik műsora meglehetősen esetleges, némelyik szinte provinciális.)
A vendégek közül Carlo Zecchi nevét említhetjük elsőnek. A kiváló karmester közönségünk egyik elsőszámú kedvence, elsősorban tiszta, minden dallammintára ügyelő karmesterművészete miatt. Zeneakadémiai estjén hatalmas
sikert aratott, bár azt is meg kell jegyeznünk, hogy ezúttal a maga sziporkázóan szines egyéniségét mintha az előadott művek fölé helyezte volna. Mindjárt a hangverseny bevezetéseként előadott Haydn szimfóniából (La passione)
hiányoltuk a szenvedés és a szenvedély teljesebb megszólaltatását. Pedig ez a
szimfónia (keletkezésének esztendeje valószínűleg 17-68) a Sturm und Drang
periódus egyik jellegzetes terméke, a romantika, jobban mondva a klasszicizmussal érintkező romantika egyik megnyilvánulása. Már a bevezetés vészjósló, szinte félelmetes hangütése is a nagy romantikus mestereket idézi, míg
az utolsó tétel tragikus, hatalmas szenvedélye már mintha Brahms világának
korai jelzése volna. Goethe nagyszerű költeményének, a Prometheusnak végletességét, kiélezett, hatalmas emberi mondanivalóját idézi ez a szimfónia,
melyben Haydn a titán módjára kiált fel:
Most itt ülök. Embert teremtek
ennen-képemre,
hozzám hasonló eml:>eri fajtát,
hogy sírjon, örüljön,
csóktól tüzesedjék és sanyarogjon
s téged ne becsüljön,
mint én!
(Kosztolányi Dezső fordítása)
Erdélyi Miklós és a Magyar Radió és Televízió Zenekara hangversenyének
músorszáma volt egy Haydn szimfónia (op. 100.), az úgynevezett "Katona" -szimfónia. Keletkezésének körülményeit kutatva érdekes indítékokat találhatunk Haydn londoni útinaplójában. Egy helyütt például azt
olvassuk: ,,1794. július 9-én, hajnali 5 óra körül Portsmouthba mentem, 72
mérföldnyire Londontól, és este 8 óra tájban érkeztem meg. Portsmouth előtt
14 mériotddet kis védősánc készült, közelében kis, nyolcszázfőnyi tábor. Egy
mérfölddel odább, a város irányában mintegy 3500 francia foglyot szállásoltak
el egy barukkban. Megnéztem az erődítményeket. Igen jó állapotban vannak,
kivált a Godsporttal szemköztiek. Ezeket röviddel ezelőtt a kormányzóság
építtette. Megjártam a Le Juste nevű, nyolcvan ágyús francia sorhajót, amit

is

kiemelkedő
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az angolok, azaz Lord Howe zsákmányolt ..." A napló másik helyén Haydn
nagy buzgalommal, igen nagy részletességgel ír le egy csatahajót, ismét máshelyen látogatását egy táborban. Lenyűgözte volna őt az angolok hatalmas
nemzeti önérzete, mely nagy elődje, Hiiruiei művészetében is olyan monumentális hangokat kapott? Vagyegyszerűen csak a Katona szimfónia zengett
benne, s ahhoz keresett anyago t a hadi eszközök-és emlékek között? - Aligha
járunk messze az igazságtól, ha ez utóbbi feltételezésnek adunk helyt ...
Ennek a hangversenynek egyébként másik nagy eseményét Scttubert János
nagyszerű trombitajátéka jelentette. Haydn nálunk sajnos igen ritkán hallható
trombitaversenyét tökéletesen szólaltatta meg nehezen kezelhető hangszerén.
A többi számokat, Brahms Tragikus nyitányát, és Haydn-variációit nem éreztük ennyire meggyőzőnek.
Kitűnő bécsi 't'endégünk, Jörg Demus is maradandó emlékeket hagyott a
pesti közönségben nagyszerű Mozart-játékával. Az Allami Hangversenyzenekar és Erdélyi Miklós kiséretével Mozart B-dúr zongoraversenyét játszotta
olyan felfogásban, amely egyszerre szólaltatta meg a mozarti derűt és tragikumot, s amely az igazi Mozartra jellemző. Jörg Demus játékát egyik kritikusa
Walter Giesekingéhez hasonlította, s ez magában is fokmérője kiváló teljesítményének ...
A B-dúr zongoraverseny sötét disszonanciái és súlyos érzelmei már a következő század, elsősorban Beethoven hangját idézik. Jellemző, hogy Beethoven
viszont, korai alkotásaiban, Mozart szellemétől nem tudott szabadulni. Az önálló hangra való rátalálás és az új formanyelv megteremtésére tett kísérlet
egyik legjelentősebb dokumentuma a II. szimfónia, melyet Ferencsik János szólaltatott meg a Magyar Rádió és Televíúó Szimfoni/cus Zenekara élén. A mű
hatalmas csata-látomásai, fokozásai már Beethoven sajátos zenei eszközeinek
megszületéséről árulkodnak. "Ebben IL szimfóniában olvassuk egyik leg-o
szebb méltatásában - a Háború és Béke problematikáj:/, teremt olyan önmagával tusázó és épp e réven öss.zetartó feszültséget, mely elődje fölébe emeli."
Talán éppen ez az örök aktuális alapgondolat a magyarázata, hogy Ferencsik
minden eddiginél tökéletesebben interpretálta a szimfóniát, nem feledkezve
meg annak derűs alaphangjáról sem. (A szimfónia történetének egyik legszebb
kritikai melléfogását egyébként mindig érdemes felidézni. Cambini így írt
18H-ben a szimfóniáról: ..Beethoven zenéje sokszor bizarr és barokk, bár idő
ről időre rendkívüli szépségek villannak fel benne. Egyszer sasszárnyakkal
repül, másszor göröngyös gyalogösvényen botorkál. Egyszer édes melankoliába
ringatja a lelket, másszor barbár akkordokkal szaggatja a fület. Úgy tűnik,
mintha galambok és krokodilok tanyáznának együtt a lelkében.")
A hazai hangversenyek mellett alkalmunk volt a "Prágai Tavasz" néhány
hangversenyét is meghallgatni. Bár a rádió sosem ad teljes képet, azt máris
elmondhatjuk, hogy az ottani koncertek rendkívül magas színvonalúak, a
program ismeretében pedig azt is hozzátehetjük, hogy az idei zenei fesztiválok
közül kétségkívül a prágai a legrangosabb. Mind a közreműködő/" névsora;
minda megszólaltatott alkotások sokfélesége a Prágai Tavasz rendkívül magas
színvonalát jelzi, s azt, hogy zenei fesztivált csak ezen a szinten érdemes rendezni.
A koncertek közül kétségkívül kiemelkedett a Csehszlovák Rádiózenekar
estje Vaclav Neumann vezényletével. Nemcsak azért, mert ezen az estén
Brahms B-dúr zongoraversenyét a világ egyik legnagyobb zongoraművésze,
Artur Rubinstein adta elő, hanem azért is, mert Alban Berg egyik sajnos
igen ritkán hallható műve, a "Három zenekari darab" is megszólalt, méghozzá
kiváló tolmácsolásban. Némi irigységgel hallottuk ezt a tolmácsolást, hiszen
nálunk az egy Ferencsiket kivéve alig akad kellően felkészült karmestere a
legmodernebb zenekari műveknek.
A "Három zenekari darab" 1913-14-ben keletkezett. Erre is jellemző az a
szinte könyörtelen szigor és ezerkesziettséq, melyet Arnold Schönberg követelt
meg tanítványaitól. Érdekes azonban, hogy Bergnél is - akárcsak kortársánál, Bartóknál - a mű egyik ihletője a természeti közeg. ("Fanatikusan tisztelem a természetet és némelyik dologban mesteremnek tartom" - írta egyik
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leoelében.) A másik a magány (ez is rokonít ja Bartókkal). A magány igényéről irja egyik vallomásában: "Csak akkor vagyok boldog, ha nyugodtan dolgozhatom, a külvilág lármájától és nyüzsgésétől távol. Csak ilyen körülmények
között nyílik meg számomra az alkotás lehetősége és öröme."
S végül még egy rendkívüli sikerű hangversenyről, melyet szintén a rádió
közvetített: Ferencsik János dániai est jéről (nyolc hangversenyt vezényelt Dániában, valamennyit nagy sikerrel), melynek csúcspontját Webern zenekari
variációinak előadása jelentette. Webern nevét Alban Bergé mellett kell említenünk, hiszen mesteriik is közös volt, s zenei útjuk is sok hasonlatosságot mutat. A Variációk ősbemutatója 1943-ban volt Winterthurban. Az előadást a
nagyhírű karmester, Hermann Schereheti vezényelte, s Webernt is meghívták
rá. Ez volt utolsó külföldi utazása. A Variációk megszületéséről egyébként maga
tudósit leveleiben. "Sok időre volt szükségem ahhoz - írja egyhelyütt - , hogy
zenekari variációim partitúráját elkészítsem. 'Most azonban kész. Es nem akartam és nem tudtam semmi mást csinálni, csak azt, ami teljesen halaszthatatlan
volt. Hiszen sejtettem, hogy nehéz lesz, és azt hiszem, Önnek is említettem, de
hogy ilyen sok időre lesz szükség, arra nem gondoltam. Hétről hétre mellette
ültem. Es most úgy gondolom: valami egészen egyszerű, és talán magától értetődő jött létre. A darab körülbelül negyedóráig tart, tempóban majdnem
végig gyors, de hatásában részben vontatott... Nyilvánvalóan megint itt a
szintézis: formailag ,horizontális', minden másban ,vertikális' megfogalmazás."
Azért idéztük ennyire részletesen e vallomást, mert a modern művészet
egyik legnagyobb kérdését érezzük kicsendtílni belőle: a forma és a kötöttség kérdését. Mert nem lehet véletlen, hogy korunk nagy művei szinte a végsőkig lekerekitett formában, szillogisztikus tömö1'séggel, ugyanakkor rendkívül, szinte embertelenül nehezen fogalmazódnak meg. A mondanivaló volna
kevesebb, vagy az egyik járható út uéqére jutottunk volna? - Alighanem a
közeljövő már választ ad erre a kérdésre . . . (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Ladislav Grosman író, Jan Kadár és Elmar Klos
az Üzlet a korzón. az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb
csehszlovák filmje. Joggal kapta meg a carmesi filmfesztivál zsűrijének elismerését és nemrég - különösen Ida Kaminska kivételes játéka alapján - az
amerikai filmművészeti akadémia Oscar-díját.
A kérdés, amely a film középpontjában áll, valójában egyidős az emberiséggel: a bűnbeesés természetrajza ez. Ami olyan megrendítövé teszi, az a
főszereplő színészi alakítása mellett a történelmi keret, amelyben játszódik,
az események szorongató időbeli közelsége, s a törvényes kegyetlenség, melyhez
foghatót szervezettség terén talán még nem ismert a történelem. Régi, de
mindig félve kimondott tanulság, hogy az embertelenséghez vezető első lépéseket mindenki önszántából teszi meg, még akkor is, ha sorsa bizonyos társadalmi és lélektani keretek között eleve meghatározott.
A színhely egy szlovák városka 1942-ben. Az utcákon vásározó parasztasszonyok, iparosok és hivatalnokok, fúvószenekar és napernyők ; helybeli suhancok parádéznak nemzetieskedő viseletben, s olykor föltűnik fekete egyenruhában menetelve a Hlinka-gárda. A század eleji idillt is fényképezik a rendezők, de mögötte a másik, kegyetlenebb világ képe bontakozik ki. A fősze
replőnek kopott kis rövidáruboltja van a korzón, a város főterén. Lautmann
néni félig már süket, számára az idő vagy harminc évvel ezelőtt megállt. A
másik főszereplő, az asztalos, valójában szintén süket, mégha nem is fiziológiailag, hanem szellemi értelemben. A két ember sorsában egyazon magatartás következményei láthatók. Mindketten a korabeli társadalom embertelenségének áldozatai, de hogy ilyen körülmények között ők kerültek egymással
.szembe, annak egyéni tulajdonságaik az okozói. Az asztalos nem érti, 'hogy ha
vállalkozik Lautmann néni üzletének árjásítására. akkor már egyszer döntött, s nincs további lehetősége arra, hogy válasszon a jó és a rossz közőtt,
Lautmann néni pedig észre sem veszi, hogy valamit elkövetnek vele, s mikor mindketten külön-külön rádöbbennek az igazságra jobban mondva
csak a puszta tényeket ismerik föl, de nekik ez is elég -, már késő van ahhoz, hogy kivonják magukat a közös végzet következményei alól.
rendező műve,
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Az asztalost mindvégig a kettősség jellemzi, az emberi értékek és a kicsinyesség ; s mivel képtelen tudatosan tájékozódni, a ravaszul kiszámított gépezetbe kerülve józan ösztönei alulmaradnak a félelemmel szemben. Tele van
segítőkészséggel, munkaszeretettel, de ugyanakkor felesége kíméletlen pénzéhségétől is szorongatva természetes számára, hogy fizetséget kapjon. S a
film vége felé, mikor erkölcsileg mind súlyosabb kérdések elé kerül, egyre
kapkodóbb lesz, míg végül rémületében (a felelősségre vonástól fél) megöli
az idős asszonyt. Azok, akiket szerencséjük megóvott attól, hogy belekerüljenek a sodrásba, a maguk médján igyekszenek kivédeni a gaztetteket, s arra
is módjuk nyílik, hogy legalább visszavonuljanak, ha nem is tesznek semmit. De a nézőnek a történet láttán óhatatlanul eszébe jut, hogy ez meglehetősen ritka esetben egyéni érdemük, mert az asztalos helyében aligha cselekedtek volna másként. "Ott, ahol már az ártatlanokat is üldözik, nagy baj van, de
nemcsak az üldözőknél" - mondia az egyik szereplő. Olyan világot ábrázol a
film, amely kiszolgáltatta az embert gyöngeségének, szándékosan olyan körülményeket teremtve, melyekben az ellentétes tulajdonságoktól összetett ember a félelem szülte szellemi bizonytalanságában a bűn martaléka lesz. A film
ennek a metamorfózisnak szükségszerű lefolyását ábrázolja. Az utolsó öt percben már csak a két ember látható, s szembenállásukban a kor egyik legfontosabb erkölcsi kérdése feszül: hogyan alakítja át az a társadalom a maga képére a polgári értelemben vett tisztességes embert; ilyen viszonyok között a
gonoszság fertőző, az értetlenség teszi azzá.
Kár, hogy a tetőpont kidolgozása nem mindenben sikerült. Pedig a forgatókönyv adta helyzet remek lehetőségeket kínál. A két főszereplő az események végső szakaszát az üzletben éri meg. Az asztalosra rázúdul minden
félig átgondolt ostoba cselekedetének következménye, Lautmann néni pedig a
halál küszöbén döbben .rá az iszonyatos valóságra. A külső és a belső világ
összeütközésének feszültséget azzal fokozza a rendezés, hogy az elsőből nem
mutatnak semmit: csak halljuk, amint a főtéren perceken keresztül olvassák
föl a deportálásra összehajtottak nevét, s a gombok és ócskaságok között pörölycsapásokként hatnak a szavak. Az üzlettől kileselkedő asztalos figurájaval
azonban a névsor föl olvasásának hosszú ideje alatt láthatólag nem tudtak mit
kezdeni. Végül az asztalos öngyilkos lesz, de ez a könnyebbik megoldas: a valóságban éppen az ilyen emberek maradnak életben.
Szólnunk kell Ida Kaminskáról, Lautmann néni szeropében. A varsói Állami Zsidó Színház igazgatója és egyben alapító művésze, úgy érezzük, már
nem is játszik; ez az a pont, ahol színész és szerep egybeforr. A hiteles, árnyalt jellemrajzon túlmenően esendő, gyöngéd emberség árad belőle. Hosszú
ideig nem figyel föl arra, ami a külvilágban végbemegy, megérteni pedig
ekkora kegyetlenséget amúgy sem tudna. Amikor végre kipíllant boltjának
homályos ablakán a fegyveresektől körülfogott ismerős tömegre, csak egy
szó jut eszébe: pogrom, s valami rémületes, kétezer éves betdegződéssel fejére
borítja kendőjét; a néző, aki már nem volt felnőtt fejjel tanúj a ennek az idő
szaknak, jobban megérti ebből a tragédiát, mintha a valóságban látta volna.
A történelem soha le nem zárható fejezetét dolgozza föl ez a film, közhelyek nélkül, gondosan kimunkált lélektani eszközökkel, és egyszeruen. A
kisvárosi éjszak tban végigvonuló duhaj tömeg láttán elgondolkodhat azon az
ember, hogy mennyire nem egy országhoz kötött jelenség a fasizmus.
(Ungváry Rudolf)

A LENGYEL NEMZET MILLENNIUMA ES A MAGYARSÁG. Ezév április 14-én Lengyelország minden templomában megszólaltak a harangok, annak jeIéül, hogy megkezdődtek a lengyel kereszténység és a lengyel államiság
megalapításának ezredévi ünnepségei, A katolikus társadalom zarándoklatokkal, körmenetekkel, különböző egyházi rendezvényekkel, a világi hatóságok
és politikai tényezők pedig hatalmas tömegfelvonulásokkal és nagygyűléseken
emlékeztek meg a lengyel nép történetének kezdeteiről.
A magyar társadalom különös szeretettel gondol ezekben a napokban az
északi szomszéd népre. Nem csupán azért, mert egyetemes emberi kötelesség

422

együttérezni más népekkel, midőn történetük nagy eseményeire emlékeznek.
Minket, lengyeleket és magyarokat oly leülönös barátság és rokonszenv fűz
egymáshoz, hogy az nem csupán a két nép fiait, de más nemzetbelieket is
nem, egyszer tölti el csodálkozással.
A kérdésre, mi a lengyel-magyar barátság forrása, kétféle módon felelhetünk - röviden és hosszabban. A tömörebb választ két idézettel fogalmazhatnók meg. Az egyiket Blandrata György lengyel követ beszédéből vesszük,
amelyet 1575. november 15-én mondott a lengyel Szejmben Báthory István
jelenlétében: "E két nemzet erkölcsei, törvényei és szokásai hasonlóak, fegyvetzete s hadi rendtartása, vallása és szabadsága s életmódja ugyanaz, ehhez
járul az is, hogy régóta jó viszonyban vannak s mindkét ország ugyanazokat a
viszontagságokat szenvedte el ..."
A másik idézet, amely még csattanósabb, egy magyar jezsuita, a török
utáni magyar katolikus újjászületés egyik úttörője, Báthory barátja és híve,
Szántó István tollából való. Akkoriban merült fel először a terv, hogy a magyar katolikus papság pótlására Rómában kollégiumot létesítenek s az intézetet a németekével vonják össze. Szántó ellenezte a tervet, s mint a római
Szent Péter-templom magyar gyóntatója amellett kardoskodott, hogy lengyelmagyar kollégiumot állítsanak fel, mert "a magyárok gondolkodása ~ úgymond - összehasonlíthatatlanul közelebb áll a lengyelekéhez, mint a németekéhez". A római lengyel-magyar kollégium nem született meg, évezredes barátságunk okát azonban aligha lehetne tömörebben és kifejezőbben összefoglalni, mint ahogyan Szántó cselekedte.
Önmagában azonban ez még nem magyarázza meg kellőképpen, hogy mi
volt az az erő, amely kapcsolatainknak olyan mélységet és tartósságót adott,
amely még az egymással folytatott versengéseinkben is meg tudta őrizni bennünk a testvériség tudatát. A mélyebb választ felvetett kérdésünkre akkor
kapjuk meg, ha szemügyre vesszük sokféle kapcsolataink történetének legjellemzőbb fordulóit. Elsősorban érintkezéseink történeti kezdeteit, legelső
szakaszát.
Mieskó fejedelem megkeresztelkedése, amelyhez a lengyelek mostani míllenniumi ünnepségei közvetlenül kapcsolódnak, 966-ban, valószínűleg húsvét
vigiliáján történt, amely abban az évben április 14-re esett. Ugyanezt a lépést Géza, a magyaro k fejedelme, mindössze nyolc évvel később tette meg,
tehát történelmileg szinte egyidejűleg. Fiával, Vajkkal együtt 974 karácsonyán
hajtotta fejét keresztvíz alá. A régi krónikások Mieskó lépését felesége, a cseh
Dubrava hercegnő befolyásának tudták be, Gézáét pedig lengyel neje, Mieskó
leánya, Belekniga - Adelhaída hercegnő hatásával magyarázták. Nyilvánvaló
azonban, hogy Mieskót is, Gézát is ugyanaz az államférfiúi bölcsesség vezette
lépésében.. Mindketten felismerték a közős veszedelmet, amely nem csupán
trónjukat és személyes hatalmukat, hanem nemzeteik létét is fenyegette: a
felemelkedő német-római császárok uralomvágyát, amelynek egyik legfőbb
célja Közép-Europa meghódítása volt. E császárok a kereszténység terjesztésének jelszavával indokolták törekvéseiket és hódító háborúikat. A szerep, amit
mind Lengyel-, mind Magyarországnak szántak - a "defensor Christianitatis",
vagy az "antemurale Christianitatis", a kereszténység védőbástyája - , valójában inkább jelentett hadszínteret, előretolt védelmi vonalat, gyarmatot, mintsem egyenrangú tagságot az európai nemzetek közösségeben.
Géza a magyar kalandozó hadjáratok véres összeomlásából, Mieskó az
Elba menti szláv törzsek leigázásából és fölmorzsolásából értette meg, hogy
trónj uk és nemzetük jövőjét csak mélyreható, nagyvonalú, merész lépéssel
biztosíthatják. Népüket ki kell emelni az idejétmúlt törzsi rendszerből, be kell
vezetni a magasabb rendbe, az európai keresztény életközösségbe. Ugyanakkor népeiknek már akkor is hagyományos szabadságszeretete, mely bennük is
elevenen élt, nem engedte meg, hogy meghódoljanak a császárok hatalma
előtt. Joggal ünnepli Mieskóban a lengyel katolicizmus a megalapítóját, méltán
ünnepli kezdeteit, indulását a lengyel államiság is. Mieskó .Daaome íudex"
kezdetű okirata, amelyben országát a császárral szemben Szent Péter székének oltalma alá helyezi, valóban az államférfiúi okosság máig is tiszteletre423

méltó dokumentuma. (Közbevetőleg megjegyezhetjük, hogy amikor l8I5-ben
Lengyelországot felosztották, egyetlen európai tényező - a törökön kívül - a
Szentszék volt, amely nem fogadta el a lengyelség három részre való szakítását.)
Régebben is és most is a millennium kapcsán, többször hangzott el és látott napvilágot a megállapítás, hogy mínd Mieskó, mind Géza lépése merőben
politikai sakkhúzás volt. Kétségtelen, népeink belépését a kereszténységbe joggal lehet kulturális és politikai t.énynek felfogni. Az a felfogás azonban, amely
ennél semmi többet nem látna meg a kereszténység felvételében, csupán a
külső felét, mintegy a burkát látná meg a dolgoknak. A fontosabbat, amiből
egy évezreden át tudott erőt meríteni mind a lengyel, mind a magyar nemzet, ez a felfogás figyelmen kívül hagyja. Meg kell látnunk népeink megkeresztelkedésében a mélyebben ható belső, a kegyelmi tényt és folyamatot is.
Ennek a kegyelmi folyamatnak már a kezdet kezdetén nagyegyéniségek,
közöttük szentek voltak a munkálói. Mindenekelőtt Közép-Europa háromnevu
szentje, a csehek, lengyelek és magyárok közös apostola: Szent Vojtech (lengyelesen Wojciech), vagy Adalbert, illetve Béla nevét kell említeni. lVIellette
munkatársait, Szent Benedek fiait, akik a Cluny-i reform szellemét hozták
Közép-Európába, s ugyancsak egyformán buzgólkodtak a csehek, a lengyelek és magyarok között. A "szentek virágoskertjeként" emlegetett Pannónia, a
magyar kereszténység megteremtésében azonban legnagyobb jelentőségű tényező az a testvéri kapcsolat lett, amely a lengyel Piastok és a magyar
Arpádház között kialakult. Nem Szent István anyjára gondolunk, mert annak
lengyel voltát, amit évszázadok hosszú során át valóságnak vett mind a lengyel, mind a magyar történetírás, az újabb magyar történetírók vitatják. Nem
is Szent Imrének legendákban emlegetett lengyelországi tartózkodásaira kívánunk utalni, amelyekhez az egyik legrégibb lengyel kegyhelyalapításának
története fűződik, hanem arra a szerepre, amelyet a lengyel Piastház a magyar katolicizmus indulásának és mcgszilárdulásának drámai fordulatokkal
bővelkedő történetében játszott.
A magyar katolicizmus történetének első szakasza Géza fiával, Szent István királyunkkal kezdődött. István király élete tele volt tragikus fordulatokkal. Először talán csak egy lépéssel akart tovább menni apjánál. A politikai
okokból elfogadott kereszténységen túl keresztény kultúrát is akart teremteni
országában, felépíteni az egyház szervezetét, lerakni alapjait, mozjásba hozni
intézményeit, megteremteni szellemi gócait. Kezdetben talán csak azért, hogy
családjának biztosítsa a trónt, nemzedékekre és évszázadokra.
István király küzdelmeinek egyik legtragikusabb mozzanata volt rokonával, a trónkövetelő pogány Vászoly-jal folytatott harca, amely, mint tudjuk,
Vászoly megvakíttatásával. fiai menekülésével végződött. Halála után az országra rászakadt a zűrzavar. A pogány Vászoly-fiak, Béla, András és Levente
pedig menekültek, amíg eljutottak Míeskó utódának, a lengyel Kázmér királynak az udvarába. S lám, a gondviselés útja! Kázmér megszerette a pogány
magyar daliákat, egyiküknek, Bélának, odaadta a lányát is; Richezát. Béla a
felesége kedvéért keresztény lett. Házasságukból öt gyermek született. A harmadik közűlük lengyel nevet kapott, Wladyslawnak keresztelték, ami a magyar
nyelvben Lászlóra változott. S ez a László fejezte be Géza és István művét,
ő szilárdította meg véglegesen a kereszténységet Magyarországon. A félig magyar, félig lengyel vérű férfiú a középkori Magyarország egyik legnagyobb
uralkodója, a magyar lovagiasság és vitézség mintaképe, hős és diplomata, kemény harcos és misztikus szent, a Cluny-i apát jó barátja, a Cluny-i reform
terjesztője lett, 'aki szentté avattatta azt az Istvánt, akinek nevében az ő nagyapját, Vászolyt megvakították. Altala és benne öltött testet a.Iengyel és a magyar nemzet egymáshoz való viszonya a maga alapvető stflusjegyével : a nagyvonalúsággal és áldozatkész humanitással, amely még az összekülönbözéseken
is felül tudott emelkedni.
Egy jellemző példát is felhozhatunk erre Szent László magatartásából.
Kortársa és rokona, II. Boleslaw, a vitéz, de féktelen lengyel király saját kezével megölte a krakkói püspököt. aki szertelen viselkedéséért megrótta őt. A
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súlyos bűntény miatt a pápa átokkal sújtotta. Boleslaw Magyarországra mcnékült, László pedig, a szent, befogadta, oltalmat adott neki, s a pápai intelmek
és korholások ellenére is ragaszkodott a vendégszeretet törvényéhez, noha
Boleslaw király Magyarországra is elhozta féktelen természetét és sok gondot
okozott vendéglátó gazdájának.
A testvéri érzület hatott tovább az Arpádok és Piastok kihaltát követő
korokban, a Hunyadiak és Jagellók idejében is, amikor a kőzépkor társadalmi
keretei felbomlanak, új áramlatok kavarják fel az európai s benne a lengyel
és a magyar életet is. Ez ihleti Luxemburgi Zsigmond idejében a magyar rendeket, amikor kijelentik, nem hajlandók a lengyelek ellen háborút viselni. Ez
melegítí át a Hunyadiak és Jagellók humanistáinak, mindenekelőtt Vitéz János
esztergomi érseknek és Zbygniew Olesnicki krakkói püspöknek barátságát. Ez
tükröződik abban a szivélyességben is, amivel a híres krakkói egyetem és a
polgárság körülveszi az ott tanuló diákokat. A krakkói Alma Mater falai közül egész sor magyar püspök, tudós, nagy egyházi szónok került ki, többek
közott Boldog Temesvári Pelbárt, Hunyadi Mátyás kortársa, akinek latin nyelvű prédikációs könyveit többször adták ki a nyugati országokban is. Krakkóiballl tanult Csáthy Demeter ferencrendi szerzetes és költő. Itt nevelkedtek s
adták ki műveiket, bibliafordításaikat, krónikáikat a magyar reformáció úttörői. Itt tanult Telegdi Miklós, későbbi pécsi püspök, a török utáni magyar
katolikus élet egyik újjászervezője.
A lengyel-magyar kapcsolatok egyik érdekes epizódjának hőse az első
nagy magyar lírikus és költő, Balassi Bálint. A nagy tehetségű, de szertelen
természetű költő és végvári vitéz, élete egyik szakaszában részt vett egy
hadjáratban, amely Báthory István ellen irányult. A fejedelem fogságába
került, s mikor az lengyel király lett, magával vitte őt új országába is. A
rab költöt megigézte a lengyel vendégszeretet. Amikor Báthory szabadon
bocsátotta, de szenvedélyei itthon újra nehéz helyzetbe sodorták. Balassi
visszamenekült lengyel barátaihoz.
Sobieski János nevét s érdemeit, amelyeket Magyarországnak a török
uralom alól való felszabadulása körül szerzett, máig is számon tartja történelmünk. Azt azonban kevesebben tudják, hogyan támogatta ő a Habsburgok ellenében is a magyar felkelőket.
A török idők vége felé, majd utána a Habsburgok elleni küzdelem
korszakában Lengyelország felé veszi útját minden magyar szabadságharcos,
ha segítséget keres, vagy menekülésre kényszerül. "Fordítsd fejedet, jó lovam,
Lengyelország felé" - mondja a kuruc dal. Itt keres kapcsolatokat Thököly,
ide bujdosik Rákóczi, ide menekül a paraszti Rontó Pál, Benyovszky Móric
későbbi szolgája, mikor megöli az osztrák tisztjét. Nem mindig voltak sima
modorú lovagok ezek a menekülő szabadságharcosoki Rontó Pál is úgy kötött barátságot egy hozzá hasonló lengyellel, hogy először kardjukat mérték
össze, vért eresztettek egymásból.
A lengyelek és a magyarok a legújabb korban. is figyelemmel kisérték
egymás sorsát. Így értjük meg, miért hatotta át oly mélységes szorongás a
magyarságet a lengyel állam XIX. századi felosztása után, miért siettek a
lengyel fiatalok az 1848-as - szabadságharcban a magyarok segítségére. mí
hozta hozzánk Bem tábornokot. Mért volt el nem évülő témája a lengyel
kérdés nemzetgyűléseinknek, sajtónknak, irodalmunknak a kiegyezés után is.
A magyar-lengyel kapcsolatok legujabb, a jelen századi szakasza már nem
történelem, hanem nemzedékünk élménye. A jövő útja egy mind közösségíbb társadalmi rendben felfejlődő humanitásé, amelyben kell, hogy egyre
nagyobb erőve váljék a határokon felülemelkedő barátság és emberszeretet.
Nekik is, nekünk is úgy kell a boldogulás feltételeit keresnünk, ahogyan
Mieskó és Géza tette, nem a múlthoz tapadva, hanem a jövő felé tekintve.
Nemcsak magunkért lengyelekért és magyarokért kell megőrizni az ősi
testvériességet, hanem hogy példánk követésére ösztönözzük a világ többi
népeit is. Végtére is az atomkorszakban csak akkor maradhatunk életben
valamennyien, ha ideológiai és egyéb ellentétek dacára az emberiség létérdekét szolgáló feladatok munkálásában egyet tudunk érteni.
(Sinkó Ferenc)
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"ATOK VAGY ALDAS A TELEVfzIÓ ?" Nem egy külföldi elmefuttatásban találkoztunk már ezzel a kérdéssel. A válaszok is rendkívül ellentétesek.
Vannak, akik a világ civilizálásának új lehetőségét ünneplik ebben a csodás
találmányban, s vannak, akik az ember elbutulásának és elkényelmesedésének
eszközét ostorozzák benne. Elisabeth Gerin az Eiudes által közölt igen tárgyilagos tanulmányában mindenesetre pozitívan értékeli a televízió [elentőségét,
ugyanakkor azonban rámutat káros hatásaira is.
Egyik legnagyobb baj szerinte az, hogya néző a képen keresztül az események közvetlen részesének érzi magát, s nincs kedve, ideje és energiúja
sem arra, hogy kritikusan értékelje a látottakat. Kényelmesen rábizza magát
a televízióra és meg van gvőződvo arról, hogy napról napra, való tényanyagok sokaságának jut birtokába a képernyőn keresztül. S hogy meg kényelmesebb legyen ez a ráhagyatkozás, a televízióban ugyanazok a bemondók lépnek
elő, akik már a "családtag" egyszerűségével és közvetlenségével vezetik néző
iket a "titkok birodalmában".
A kép mindig erősebben hat, mint a szó, s a televízióban a kettőt egyszerre kapják a nézők. Fokozza a hitelesség, sőt a tévedhetetlenség érzését a
televízió frissesége, a helyszíni közvetítesek rendszere. "A kép nem hazudik" moridja a néző, és gyakran nem is sejti, hogya televízió technikája rnilyen sok
hipotézist emel tényszerűvé, milyen sok egyedi jelenséget tipikussá, éppen a
képek keverésével, vagy célzatos összeválogatásával. Nem is sejti, mert nem is
gondolkodik el rajta, hogy a képek gyors egymásutánja szinte teljesen kizárja a kritikai értékelés lehetőséget. Könnyen megtörténik így, hogy emberek
milliói "nézik" a képet, de talán csak százak "értik" meg, hogy valójában mit
is látnak.
A televízió olykor már a narkózis szerepét tölti be. Nem egy televízióban
egymásután kapja a néző a .Jcrímikot", a bűnügyi filmeket, s a borzalmak hajhászása s a szadisztikus hajlamok felkeltése mellett megvan az a veszély is,
hogy egy-egy nagyszerű nyomozás végén már nem is tudja pontosan, hogy ki
derítette ki a bűntettet, a zseniális detektív-e, vagy ő maga.
Természetesen hiba volna - fejti ki a szerző -, ha a negatívumok mellett nem vennők fontolóra a televízió pozitív szercpét is, A kép szinte beláthatatlan módon gazdagíthatja ismereteinket, vagy a látottak alapos továbbgondolására és a bennük való további elmélyedésre ösztönözhet. A televízió
emellett az emberi közösségnek is egészen új fejlődési fokát hozhatja magával. A néző, úgy érzi ugyan, hogy az adás csakis neki szól, de ugyanakkor
tisztában van azzal, hogy vele együtt milliók és milliók ülnek 11 képernyő
előtt és ugyanúgy figyelik a látottakat, mint Ő. Ez az összetartozás és az egyenlőség tudatát kelti benne. Egyszerre érzi magát közösségi lénynek és szabad
személviségnek.
Elisabeth Gerin az általa előadottak alapján szükségesnek mondja, hogy
már az iskolában tanítsák meg a gyermekeket a televíziós műsor kritikus
szemlélésére és a látottak helyes értékelésére. Az iskolák számára azonban
egyelőre nagyobb gond a televízió hasznosítása az oktatásban. Erről a problémáról Jacqueline Stouls ír ugyancsak az Etudesben.
Az iskolatelevízió műsorát Franciaországban először 1958-ban sugározták.
Az első kísérleték szerint csak a számtan és a mértan tanításában vált 'be a
képi megközelítés. 1959 után azonban szép sikereket értek el a történelem, a
földrajz - általában a térkép segítségével megközelíthető tantárgyak - és
egyes természettudományi problémák kísérletezéasel egybekötött oktatásában.
Ekkor már a francia nevelésügy felelős vezetői is felismerték az iskolatelevízió rendkívüli jelentöscgét és 1963-óta kellő anyagi támogatásban is részesítik.
A műsorok színvonala és hatásfoka ettől kezdve csak emelkedett.
A televízió hasznos voltát az iskolai oktatásban az határozza meg, hogy
kiválóan alkalmas a fogalmak tisztázására, az ismeretek megszflárdrtására és
elmélyítésére. A vizuális típusú tanulóknál azonban az a veszély fenyeget,
hogy csupán a képeket jegyzik meg, a látottakon azonban nem gondolkodnak
el, aminek következtében azután logikai érzékük nem sokat fejlődik.
(Ferencz László)
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