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A NOK PAPSÁGA FELÉ HAJLIK A VITÁK MÉRLEGE. Folyóiratunk
januári számában Josefa Theresia Münch tanuhmánya ialapján, amely a frei
burgi Der ChristUche Sonntag hasábjain jelent meg, ismertettük azt a meg
mozdulást, amelynek célja, hogya katolíkus egyházban nők is felvenessék a
papi rendet. Mint ahogyan gondolni 'Iehetett, cikkünk nagy érdeklődést és sok
felé még nagyobb meglepetést keltett. Szárnos hozzászólást is kaptunk, szímte
kivétel nélkül elutasító értelemben, s tartalmukról csak azért nem tájékoz
tattuk olvasóiníoat, mert a magunk részérol nem óhajtottunik vidát kezdemé
nyezni. Határainkon túl azonban a kérdés azóta csak még élénkebben foglal
keztatja a katolikus közvéleményt. Tekintélyes teológusok is cáfolják azt a
nézetet, hogy ísteru törvény tiltaná a nők papságát, vagy hogy a nők csupán
nernük miatt abkalmatlanok lennének papi teendők végzésére.

Fölöttébb figyelemre méltónak kell tartanunk, hogy immár a bécsi Der
Grosse Entschluss is több közleményével beavatkozott a vitába. Februári szá
mában Ida Friederike Görres a nők papsága ellen foglalt állást, éspedig a kö
vetkező érveléssel:

A pap Krisztus helyettese az egyházban. Krisztus viszonya az egyházhoz
a vőlegény és a rnenyasszony viszonya. Ennek megfelelően a püspök viszonya
az egyházmegyéhez és a pap viszonya a plébániai közösséghez szintén házas
sági viszony. Benne jelenik meg látható rnódon Kl1isztus szellemi nemzőereje
és a lelki élet-átszármaztatás folyamata. Nők nem testesíthetik meg ezt a tár
gyi tartalmat, éppen ezért ki lis vannak zárva a szentségí papságból.

Mit széljunk ehhez az érvelésihez - teszi fel a kérdést a májusi számban
R. J. A. van Eyden "A nő egyiházi hivatalban?" címmel közreadott tanulmá
nyában. Azt, hogy amikor a pap és a hívek közösségének kapcsolatát házassági
viszonyként jelöllik meg, akkor jelii{:épes értelmezéshez folyamodnak. Nem két
séges, hogy sztrnbólurnoknak a teológiai fejtegetésekben. akárcsak általában
az emberi gondolkodásban, pótolhatatlan szerepük van. Bizonyos azonban az
is, hogy jelképek segítségével sohasem érvelhetünk. s a valóság rendjét Ille
.tően nem is vonihatunk le belőlük következtetéseket. Abból tehát, hogya pap
viszonyát a hívek közösségéhez [elképesen házassági vaszonvnak fogjuk fel,
semmiképpen sem következtethetünk arra, hogy a nők nem lehetnek papok.
Képet és valóságot sohasem szabad összecserélnünk. Ezért mondta már Aqui
nói Szerit Tamás: "Jelképes teológiának nincs bizonyító ereje."

Meg kell azonban azt is jegyeznünk, - hangsúlyozza Eyden -, hogy ami
kor a ,pap viszonyát az egyházhoz házassági viszonyként jelölik meg, olyan
jeliképet alkalmaznak, amelyet a szeritírás nem ismer. Egyedül csak Krisztus
és az egyház viszonyát értelmezve fogják fel ezt úgy az újszövetségi szerit
írásban, mint a vőlegény és a menyasszony viszonyát (2. Kor 11, 2; Eph 5. 27;
Apok 21, 9). A püspök viszonyának érzékeltetésére egyházához az újszövetség
sohasem használja a házassági viszony képét, 'hanem mindig csak a szülői vi
szonyét, éspedig nemcsak az atyaságét (1. Kor 4, 5; 1. Thess 2, 11; Philem 10),
hanern ugyanúgy kifejezetten az anyaságet (Gal 4, 19; Thess 2, 7). Különös,
hogy rnindazok, akik jelképek segítségével érvelnek a nők papsága ellen, igen
következetlenül elmulasztják annak hozzáfűzését, hogy a pap viszonyát egy
házközségéhez az újszövetségi szeritírás többek között az anyaság jelképéve1
világítja meg. Nyilván azért, mert míután ezt a tantalnnat csak nő valósít
hatja meg, éppen a j,elJképes érvelés alapján válnék szükségessé, hogy szent
ségí papsággal nőket is felruházzanaík. Jelképes érvelésekazoniban, mínt meg
állapítottuk. egyáltadán nem bírnak bizonyító erővel. Az atyaság jelképéből

éppúgy nem lehet a nők papsága ellen, mint az anyaság jelképéből mellette
következtetni.

A helyt nem álló [elkép-éreelmezések csak megnehezítik a vítát. Ebben a
hibában szenved Corona Bamberg tanulmánya [S, amelyet "A nők feladata a
liturgiában" címrnel a svájci Anima kÖZlÖIt. Előbb elutasítja azt a véleményt,
hogy a "menyasszony" egyházat csak nők képviselhetnék. "Krisztus irányában
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férfi és nő együttesen osztozik ebben a jegyesregben." Utána azonban így foly
tatja: "Az. új Izrael menyasszonysága különös módon a nőre vonatkozik. Vo
natkozik a férfire is, jóllehet férrfi, a nőre viszont, rnert nő." Szem elől téveszti
itt a szerző - állapítja meg Eyden -, hogy a biológiai férfi va,gy női voltnak
semmi köze aihJhoz a ikérdéshez, hogy ki képvíselhetr az egyházat. Az összes
megkereszteltek, férfuaik érs nők együtt jelentik az egyházat, Krísztus jegyesét.
Nem biblikus gondolat az, hogya nő azért részese az egyház menyasszony vol
tának, mert nő. Ebben az esetben ugyanis a nő sajátosabban képviselné az
egyházat, mínt a férfi. Nők és férfiaik jelenítik meg az egyházat, mint Krísztus
jegyesét, amennyiben a keresztség szentsége által keresztények lettek, Férfiak
és nőkképvisellhetiik Krísztust, mínt az egyház vőlegényét, amennyiben az
egyházi rend szentségének felvetele által papok lettek.

Hivatkozik ezzel kepcsolatban Eyden H. van der Meer professzor, jezsuita
teológusra, aki Karl Rahne71hez benyújtott és nyúvámosan megvédett habílstá
oiós értekezésében már 1962..,ben meggyőzőerr mutatta ki, hogy nincs semmiféle
teológiai ok a nők kizárására a papi tisztségből. Ugyanett fejtebte ki azt is,
hogy mennyíre nem áJllják meg helyüket azok a jelkép-értelmezések, amelye
ket e kdzárás mehlett általában érvként felihoznak.

Munkájában azt a feladatot tűzte maga elé van der Meer, hogy krttikailag
felülváz:sgálja rnindazokat az érveket, amelyeket a nők papsága ellen a szerit
írásból és az egyházatyák írásaíból, a zsinati határozatokból, Szent Tamás és
a későbbi teológusok műveiből szoktak felvonultatni. Vizsgálódásainak ered
ményeként arra a következtetésre jut, hogy az évszázadok során kritikátlanul
továbbadott érvek semmi olyasmit nem rnutatnak föl, aiII1Í azt bízonyíthatná,
hogy a férfiúságban érs a papi hivatalban olyan lényeges vonásokat kellene
Iátnunk, amelyek kizárnák a nőt e hívatal birtoklásából. Mi több, a hagyomá
nyos megnyilatkozások sokkal inkább arról tanúskodnak, hogy forrásuk a nő

nek az a történeti korhoz kötött értékelése, amelyet ma már túlhaladottnaik
kell felismernünk.

Sok rnínden más is, ami hosszú ídön árt "változhatatLan isteni Jognak" szá
mított, utóbb csak megváltoztatható "egyházi jognak" bizonyult. Ide kell so
rolnunk - emeli ki Eyden - azt a vélekedést is, hogy az egyházi hivatal is
tm jog rendeléséből nem tölthető be nő által. Mindannak valóban teológiai
vizsgá1atából, amit a vitában eddig felhoztak, csaik az szűrhető le, hogy az
egyiházi hivatal, a papság, igenis megnyitható a nők számára is. Abban a kér
désben, hogy ki szolgáfhatja papi hivatal viselőjeként Isten népét, nem a férfi
vagy női minőség adottsága a döntő, hanem az, hogy személy szerínt kit választ
ki a Szeritlélek és kit szólít szolgálatára az egyház.

Csak ha ezt az elvi lehetőséget végérvényesen tisztáztuk - fejezi be R. J.
A. van Eyden -, csak akkor érdemes szemügyre vennünk azt a további kér
dést, vajon e lehetőség valóra váltása kívánatos, vagy éppen szükséges-e nap
jainkban. Az egyetlen teológiailag jogosult szempontot azonban nyilvánvalóan
Szent Pálnak az efezusiakhoz intézett leveléből kell merítenünk: mi mozdítja
elő "Krisztus testének felépítését"?

Neki, a szerzőnek, rnímdenesetre az a meggyőződése, hogy a zsinat után
megújuló iegyházban sok nyomós ok szól amellett, hogya nő önálló partner
ként szolgáljon a papi 'hivatalban. (Joanelli Béda)

ZRINYI EMLÉKEK A SZIGETVAR-KÖRNYÉKI FALVAKBAN, MEZO
KÖN ÉS CSALADOKBAN."ZrÍlIlyi kdrohanásának" négyszázadik évfordulóját
ünneph az idén Szagetvár. Vitathatatlan, hogy ezt a Baranya- és Somogy-megye
hatáeán található, városías rendezettségű "nagykJözséget" a Zrínyiek tették
ismertté, sőt világhírűvé is. Egyik, a várkapitány, aki meghalt ezért az akkor
tájt vadvizek!kel, mocsárral, tóval, a Dráva árterületével övezett és védett "vég
helyért." A másik, a hadvezér érs költő, aki megdicsőítette ezt a halált ...
Egyúk a kardjával, másik a pennájával írta fel önmaga és Szígetvár híoét, ne
vét. Nem túlzás tehát az az állítás, hogy alig van hely hazánkban, ahol hősök és
hőstettük helye ennyire összetartoznának, mim Szígetvár és a Zrínyiek.

A lázár-föld rnocsárszígetén a XIII. században épüLt várnak voltak ugyan
kdJtűnő s neves bírtckosaí s irányíw gazdá/i, ~ö~tüik a közeli Till1ódró~ való
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derek lantos Sebestyén deák által megénekel t, tragikus sorsú 'l'örök Bálint is:
mégis századokra kiható emlékkel csak a várkapitány Zrínyi Miklós vezérlee
dett ott. Zrínyi lt;61-ben vette át várbirtokot s rníndössze öt évig tartott
uralma. il.. délvidék leggazdagabb főnemesei közé tartozott, rokonaíval, a Fran
gepánckkal rféle:l:metes erejű vezéregyéniség, akli Muraközt, Csáktornyát birto
kolta, mégis, ernkor Szdgetvárra jutott, itt rendezte be szállasát a nehezen meg
közelíthető cicomátlan, nehézkes ikülsejű végvárban. melyneik keletkezéséről

feljegyeztek, hogy "a Dráva rakodó helyétől a Lázár-földi mocsarakíg fjközel
ötven kilométer hosszúságbanl) egymás mellett állottak a jobbágyok, míg egy
másnak adogatták a téglát ..."Ennek az építkezési módszernek igazát bizo
nyítják a közeli Botyka táján található Szakaszto és Rogyasztó nevű sáncok,
ahol "csaknem megszakadtak. összerogytak a várépítő jobbágyok", míg vár
kastéllyá formáliták a zömök őstorony tájat, ahol különben a Zrinyieik mellett
Attila király emlékével is találkoztunk, még pedig a törölokori műemlék plé
bámiatemplom tornyában. Az a legenda járja ugyanis, hogy a hatalmas haran
got még a hun fejedelem hagyta Lázár földjén, amikor hadaiva! Róma felé
vonult. A harang legendájának megbecsülése eredményezhette, hogy a XVIII.
században József császár mint "érdemes történeti emléket" restauráltatta a
templomot. A hír szerint "ez a harang kendult meg akkor, 1566 szeptembe
rének hatodlik napján is, amikor Zrínyi bátor kirohanásával világhírűvé tette
az addig szerény, csaknem névtelen végvárat", A dicső tettet százhúsz éve 00
nepJ.iik meg; nyilvánosan. Ugyanis Juranics László pécsi nagyprépost. a ki~'o

hanás alkalmával elesett Juranics László zászlótartó leszármazottja, 1846. szep
tember 6-án alapítványt tett a szdgetvári hősök emlékének megünneplésére.

Ezeket az emlékeket nemcsak Szígetvár utcái, terei, házai s a környező

területek őrzik, hanem a közeli községele is. Külőnösen az egymást követő Fa
nevűek az Ormányságtól a Zselícségíg, azaz. Becefatól Rózsafáig, Bodorfától
Ibafáig s köztük a rníndegyíknél nevezetesebb Kisasswnyfáig. Ez a Kisasz
szonyf'a míndenképpen a legikomolyabb állomását jelenti a Zrínyi emlék
gyűjtésnek. hiszen itt születtek az Istvámffyak, alkik közül kettő, Pá,I és Miklós
az irodalomban is kítünt, Pál, mínt a "Volter és Grizeldas" című, XV. századi
verses széphístóría szerzője, MiIklós pedig történelmi munkájával, amelyben
a XVII. századig terjedő magyar történelmet dolgozta fel. Ez az Istvánffy
Miklós Zrínyinek munkatársa és nagy tdsztelőie volt, aki szemtamúként gyűj

tötte eg~be ."Szigetvár "\;.égnapjannak" tényeit s megteremtette a Szigeti Vesze
deLem legfontosabb foroásmunkáját, Tudományos munkája mellett Istvánffy
Miklós arra is gondolt, hogya Kásesszonyfáíg húzódó mezőkben, a maga falu
jának határáhan a szántóföldekre á!llított megyekövekre oroszlános Zrínyi oí
meréket vésessen. különösen a Virrasztó és Ugrasztó sáncok táján, ahonnét
mindenütt a szigetí várat védelmezte Zl'ínyi "s az ellenség útját kémleltette ..."
Nem Tstvánffy feljegyzése, de néphagyomány 'Őrzi az egyikori - a mai kedves
Turbék táján - Semlyék-hegyének hírét, ahol "a nép által &:mamOllUlak neve
zett nagy Szulejmán sátra állott s ahol Zrfnyi pontosan eltalálta a szultán tur
bánjának Iorgóját",

Néphagyományokhoz és emlékekhez tartozik az is, hogy nemcsak Zrinyi
Milklós és ,Ihárome:oernyi" kedvea Jcatonáía pusztult el az egy hónapig tartó,
százezernyi harcossal szemben vívott harcban, de a szultán vagy harmincezer
vitéze is. Ugyancsak meghalt Zrínyi Mi'kiós Frangepán Kataluntól született
leánya, aJki azídőben húsz esztendős volt. A néphit szeránt ez a Zrínyi kisasz
szony robbantotta föl a puskapor tornyot aboan a pillanacban, arnikor apjaura
kirohant a vár kapuján s a'törrökiŐk beözőnlöttek. A jelenetet kűlönben Ma
dará.<lz Viktor is megörökítette. A történelemírás ezzel szemben a robbántást
egy kincskereső töröknek tulajdonítja, aki aranykincs helyett sztntén a halálra
lelt abban a Tőszertoronyban, aihova lángoló fáklyájával merészen betört. A
Zrínyi család nélhány mai leszármazottjával is találkozhattunk különben a
Somogy-megyeí Tab nagyközségben. Ezek a tabi Zrínyiek mínd földművelők

s nemcsak ők tanústftjáik, hanem a plébánia anyakönyvéből is kiderül, hogy
ükapjuik, azaz mínden ősük Szigetből érKez.ett s Zrínyi volt.

A családtörténeti emlékekhez hasonlatosan komoly és érdemes, amit a Szi
getvár táján sorakozó magyar falvakban s azok népe között talJálihatunk. Ok,
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a Saáryak, Fülöpök, Vargak, az Egyedek, a Bikák, a Gulyások nemzetsége
hirdetik, hogy ősedk Zrinyi lk:atonái közé tartoztak. Köztük olyanok, akliket a
várnép kitelepítése idején "a{itilön füstre", azaz szabadságra bocsátottaik a kör
nyező failivakiba, helyszűke míaet, Ezek közül sokan azt is vallják, hogy őscik
nemcsak :f1öldimJvJelöik voltak, de kezmívesek is, köztük igen sok szíjjártó és
csiZJffiadia.Elsők a ZJrÍnyieik: híres lovait díszítették, az utóbbiak a katonák és
a vezér annyira fontos láb~ellijét készítették. Mim rnondják, "az országban
Szdgetváron kívül még csak Miskolcon van több és érdemesebb csizmadia, akik
nek rangos és rugalriias csizmált mutatóba kapták a későbbi rnestermasok is".
Mirrt feljegy,emettük különben, a ktitűnő szígetvácí cipőgyár. amely mostanság
félszázados, épJPetl erre.. a nevezetes helyi tudományra alnpult, s mai készít
ményeiről is köztudomású, hogy exportunk nyomán világrhírre tett szert ...

Azonban nemcsak a vánkapitány 2Jl1ínyi emlékével találkczhatunk Sziget
vár 'környékén, hanem a hadvezérével és költőével is. Először is azokban az
untalan suhogó, ezüstfényű fagyaIfa erdőkben, "amelyek láttán szerzé húsz
éves szavével legkedvesebb versezetét; Fagyalrfálna:k fehér virágárul ..." MáslÍk
emlékérvel pedig 'I'urbékon, a pécsi egyházmegye kedves Mária-tiszteleti he
lyén. Ez a kétszázéves müemlék templom pontosan nagy Szulejmán szívének,
belső szerveinek sírhelyén, türbéjén magaslik. Azon a türbén, amelyet a költő

Zrínyi Míklós feledllietetlen, egesz Európát megremegtetőmerész téli hadjárata
során 1664-jben lerontottak s ahova a törökök kívonulása után felépült ez a
templom, a segítő Boldogasszony tiszteletére s a költő Zrínyi emlékére, s ahol
azóta is csak a béKéért imádkoznak a hívek.

A mai, városiasán rendezett és vonzó Szígetvár, [ubíleumi esztendejébe
érve, természetesen lázasan, lelkesen s büszkén készül a szeptemberí nagy
napokra. Ebből a munMból míndenki részt kíván: kétkéZii dolgozók: és értel
miségiek egyaránt, a város apreja és nagyja. Molnár Imre', a Szdgetvárt Vár
barátok Körének elnöke, hírlapi. nyilatkozatban közölte, hogy "Szigetvár sor
tatarozással, ötszáz ház restaurálásával készűlt az 1966-08 évre, hogy a szep
tembern ünnepségekre érikező vendégeket V'Onz6 és H1ő külsőben fogadhassa".
A hÍil1lapi nyílatkozatból azt is megtudhattuk, hogy egész Európa elikiildi ér
deklődőit: francia, német, angol történészeket és rnűvészeket. Sőt még Afrika
is képváselteti magát annak a szudánd rnérnöknek személyében, akivel állandó
levelezésben vannak Szigetváron, s a!ki a ik1öl,tő Zrínyi ilVIli'klóst a világ leg
nagyobb hadvezérei kőzött emlegeti.

A feltárási munkálatok során a Iegérdekesebb Kovács Valériának, a fiatal
múzeológusnak kutatásí eredménye. Kovács Valéria évelk óta foglalkozik Szí
getvár történetével, hagyomámyaíval, s komoly munkát végzett a vác értékei
nek feltárási mamkálataíban. Ennek a kutatásnak alapján ő taláillta meg azt a
sokáig keresett ,,,vizesárIkat", amely a sZliJget:í vár belső területét a küísőtől el
választotta. 'Ennek a vízesárosnsk partfala ma is zöld a moszattól, Fölötte ívelt
át a nevezetes és emlékezetes híd, amelyen a várkapitány Zrínyi Miklós 1566
szeptember hetedik napján kirOhant katonáival a várból.

A jubileumi ünnepségek alkalmából jelent meg nemrégiben a Szigetvári
EmLékkönyv. Ezt a külsöb€lIl is nemes elegancíáíú, míndenképpen tisztelgesre
elgondolt könyvet a Pécsen műkJödő Dunántúli Tudományos Intézet rmmkái
kiÖzött az Akadémia kiadó adta ki RuzsásLajos szerkesztésében, Hazai és kül
földi munkatársak som méltatja itt a szígetvání hőstett történelmi jelentőséget.

(Dénes Gizella)

IZRAEL SZŰLETÉSNAPJÁRA.1948. május 14-én kiáltották ki Izrael állam
függetlenséget. Az eltelt évszázad egyik legérdekesebb és legizgalmasabb állam
alapítésénak 18. évfordulójára került sor tehát ebben az évben. Tizennyolc érv
elég hosszú idő arra, hogy egy ál:!.aJm életképességét bizonyítsa, s elég arra is,
!hogy [elentkezzenek azok a nehézségek, amelyek az államalapítás jellegéb€lIl
gyökereznek. A második évtized vége az ember életében is jelentős cezúra,
s Izrael esetében is Ilyesmit emleget az évfordulóval foglalikozó sajtó. Az állam
alapításától fogva Izraelnek egy j,ellegzetes problémával kellett szembenéznie,
s ez a zsidó vallásí hagyomány (vaJlamint az ezzel ikrapcsolatos beidegződések)

és a huszadik. századi államforma ellentmondása, A kérdés tehát nem új; ami.
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figyelemre méltó ezen a téren, az egy olyan új jelenség, amely a vallástalanek
és a vallásosak küzdelmóben felmerüa, különösen az előbbiek részéről. A szü
letésnapnak különben is föltűnő vonásai vannak, rnínt ahogy eI1J:1ől Franz Gla
ser ír az Orientierunghan.

Föltúrsik először is ennek a születésnapi ünnepségnek a dátuma. Izraelt
"laikus" államnak nevezik; többségében olyan ernberek alapították, akik val
lástalanok, esetenként pedig vallásellenes beállítottságúak is voltak Ennek
ellenére nem május 14-én ünnepelték íönnálíásának 18. évfordulóját, hanem
~ a vallási (hold-) riaptármak megfelelően - áprtlás 25-én. Az állam újjáala

pitásának évfordulóját, mely a vallási naptárban az Ijar hónap 5. napjára
esik, kezdettől fogva vallási ünnepként fogadták el. Az ok nyílvánvalö: a régi
hazába való visszatérés az ősi zsidó hitben gyökerezik, és a diaszpóra 2000 éve
sem tudta Jeioltami ezt a hitet,

Bármi történjék is Izrael államban, ezekről. a gyökerekről sohasem. sza
bad megfeledkezni. Sok mánden magyarázható a tárgyílagossággal és az ér
telemmel: az a technikai teljesítmény, amely a tömeges bevándorlást lehetövé
téve, az ország: lélekszámát már régen a kétmíllaó fölé emelte; a nagymértékű

rnezőgazdaságí és ipari építőrnunka; a véderő nagyfokú megerősítése a kör
nyező ellenséges világban: a termelés kibontakozása, rnelynek támogatásában
a külföJdön élő zsidóságon kívül a Német Szövetségi Köztársasággal kötött,
és rnost lejáró jóvátooteli szerződés is nagy szerepet jár!:s'ZJortt; a tudomány ma
glas színvonata, stb. Mindezt indoikolja a szorgalorn és a bölcsesség, no meg a
realitásaik iránti jó érzék - mégis Izrael léte és' történetének sajátosságai nem
érthetők meg csak ezeknek a szempontoknak figyelembe vételével. Ben Gurion,
az állam alapítóának egyike, aki nemcsak a cionista mozgalornnaik, hanem a
vaHástól elforduló hivatalos szecialista irányzatnak is ."GDeat Old Man"-je, aki
Izrael állam rnmíszterelnőkekéntigazolványában a vallás róvatát kJitö!tetlenül
hagyta, és Isten helyett a biblikusan hangzó, de sokkal semlegesebb csengésű

"Izmel szi.klája' megfogalmazással élt, ez a Ben Gurion momdta néhány évvel
ezelőtt azt a ma már klasszikusnak számító mondatot: ".kki Izraelben nem
hisz a csodáiban, az nem realista!"

A kartézíánus gondolkodás és egyfajta rnisztikus, Istenoe vetett bizalom
keveredése, úgy látszik míntha jellegzetes vonása Lenne a mai Izraelnek. Ez
természetesen nem akadályozhatta meg a súrlódásokat az állam polgárai kö
zött; mégis éppen az ilyen esetekbenJoell hogy eszünkbe jussanak Ben Curion
szavai. Akhk ugyanis eléggé ismerik a vallási, liberális és szocíalísta ellenté
teket Izraelben, mínduntalan tapasztaühatták azt a gyakran meglepő tényt, hogy
józan, beláto ernbereknek mindig sikerül áthidalniuk az ellentéteket.

A legutóbbi időkben példa 'ene egy polítikai-vadlási jellegű saitóvíta.
A vallástalanok képviselői azt igyekeztek bebizonyítani, ihogy a valüésos

zsidóság kezdettől fogva harcolt a cionizmus ellen, és még a zsidó nép nem
zeti történetének időszakában is csak másodiagos szerepe volt a vallásnak. így
például a jeruzsálemí Héber Egyetemen Uri Ornan kijelentette, hogya Matk
kabeusok harca IV. Amtíochus szíriaí király ellen (Kr; e. 166-ban) nem val
lási, vagy világnézeti küzdelern volt, hanem csupán nemzeti fölszabadító há
ború az idegen uralomrészérőű fenyegető rabszolgasors ellen.

Hasonlóképpen ír Dow Baruir az Al Hamismar című baloldali szecialista
lapban: ,,:Merem állí taní, hogya vallástalan zsidóság volt az, amely Plato és
Arisztotelész zászlaja alatt, valamínt a zsidó hagyomány és bölcsesség zászlaja
alatt eljutott a cionizmushoz, az ország betelepítéséhez, az, önálló államhoz; II

nyelv és a kultúra újjász:ületéséhez, a nép megújhodásához. A legtöbb vallásos
zsidó ellenünk volt. Ok a diaszporaalávetettség világában éltek, és ellenségesen
álltR!k szemben a anodern népi újjászületéssel, ' az úttörő szellemmel, a rendít
hetetlen és félelmet nem ismerő bevándorlókkal, a nép smbadon gondolkodó
világával. Egyes vallásos személyek részvételét nem akarom letagadni, de a
vallásos zsidóság, mínt egész, nem. állott az első sorokban, sőte1lenünk fordí
totta és a harcban velünk rnérte össze kardját. így mínd szellemi, mind pedig
fízíkai vonatkozásban nem a vallás, hanem a rnodern népi gondolat (amely
gyakorta még büszke íntemacíonalízmussal párosult) volt az élesztő a tész
tában, s éppen ez az, amit cionízmusnak és a nép fölszabadításának nevezünk"
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A figye1emre:mkltó ebben a vttábem, amely a legelkeseredetnebb, és a val
lástalanck részéről talán a legkeményebb volt az eddigiek között, és magával
ragadta az egész országot, hogy éppen egy olyan ember közvetít benne, aki
nyíltan vallástalannak tekinti magát. Ez Samuel Schnitzer, s cikke a Tel Aviv-í
Meariv círnű Iapban jelent meg.

Cikikében először Ornan ellen fordul: "Elmlékszem Matitjahu pap fölhí
vására, amellyel a Makíkabeusok ·flőlkelése elkezdődött: ,Aki apáink törvényeit
cltsmcrr, és a mí Istenünk hitét vallja, az kövessen!' És emlékszem még arra,
hogy Matitjahu halála -előtt utolsó szavaival ezt parancsolta fiainak: .Ismer
jéteik el mindig a Tórát, és áldozzátok fel életeteket apáitok szövetségéért!'
Emlékszem továbbá a .görögösök' elleni belső küzdelrnekre, amelyek kí Ieje
zetten vablást-ídeológiai jelfegúek voltak"

Baruir kijelentéseivel kapcsolabban azt hangsúlyozza Schndtzer, hogy itt
kísérlet történik arra, hogy elferdítsék a történelmi tényeket, és a vallásellenes
irányzatokhoz igazftsák őiket. "Úgy fest, míntha eltűnt volna a cionizmus min
den vallási gyökere, eltűnt volna a megváltás dránti vágy, amely ott fénylik
mínden nemzedék hagyományában. Míritha elfeledkeztek volna apáink föld
jével való örök összctartozásunkról, mintha megfeledkeztek volna arról, hogy
Galilea első lakói, Ros Pina és Jcrsod Hamaale emberei vallásosak voltak, akik
megtartották a szornbatot, és kösert fogyasztottak. Azt is elhallgatja Baruir,
hogya oioniznnus kezdctí és foreadalmí időszakában még a legtöbb vallástalan
zsidó is pontosan úgy ellenezte a cíonizmust, mínt a vallásosak És ugyancsak
ebhaldgatja, hogy valílásos és vallástalan cíonisták harcoltak közösen rnindkét
táJbor cionístaeűenes erőivel, olyanok emen is, aJk'ik a Messiásra vártak, aki
majd apálik föűdjére vezeti őket, és olyanok eUenis, akik nyfitan ateista né
zeteket hirdettek Csak egy dolog Iontos számára, hogy bebizonyítsa: a vallá
sosak ellenünk, elonisták ellen voltak, és zavartak bennünket, nuközben a
vallástalanok fölépítették az államot." Schnítzer ezekután kijelenti, hogy ó
maga nem vallásos: számára csak a sokrmlhó vallásos és vallástalan zsidóval
való sorsközösség léteznk; ő Auschwitz sorsközösséget tekinti mérvadónak,
amely mánden vitán felül áll. A vallásosak és vallástalánok közötti ellentétek
Izraelben - például az olyan kérdésekben, hogy dolgozzanak-e péntek este
Asdod új kikötőjében avagy sem - a krematóriumokkal a háttérben elvesztik
jelentőségüket.

'Schní tzcr azt az állítást is vitatja, amely szerínt Izraelben a vallásos ki
sebbség "l1ákényszeríltenéakaratát" a vallástalan többségre: "EmHtJhet-e bárki
is olyain esetet - í,rja -, amikor az ország parlamentjében akiisebbség szava
zataival fagadtak volna el egy törvényt? A többség nem mondhatja, hogy
kényszer nyomása alatt szavazott úgy, ahogy eddig, szavazott, hiszen 17 vagy
18 vallásos parlamenti képviselő egyedül. semmit sem tehet. Ahhoz, hogy meg
szavaztassanak bizonyos törvényeket, kénytelenek 43 vagy 44 vallástalan kép
viselőre támaszkodni. A 14% vallásos képviselő senkit sem lkényszerítlhet, és
semmit sem tud keresztülvinni. Attól kezdve azonban.vhogy az állam megala
kult, a kormány igyekezett fígyelembevenní ennek a kisebbségnek követeléseit
és akaratát, és ezen a térlen az egyensúly elérésére töreked ett. Az erre vonat
tkozó kompromisszumokat többnyire rendkívül éles hangú tárgyalásokon, kés
hegyig menő küzdelemoen 3;1a:kJí,totfáJk ki, és rnímt rninden kompromisszum,
ezek se volbak tökéletesek, úgyhogy egyik fél sem volt túlságosam boldog velük.
De még soha és sehol sem uralkodtak ideális viszonyok. Egy nagy és fontos
dolgot míndenesetre elértünk ezekkel a kompromísszumokkal : a békét Izra
elben."

Schnitzer ezekután a vallástalanok tenminológdáját támadja, amely sze
rint a zsidó vallás a közéekor maradványa, túlélte önmagát, osak az emberek
szabadságát korlátozza, elűerutétes az állarn gazdasági érdekeivel, és mímden
áron uralomra vágyik. (A vallással szemben álWk kíjelentésedre az olyan té
nyek adtak okot, mint például az, hogy Izraelben nincs lehetőség a polgári
házasságra, zsidó állarnpolgár hivatalosan nem lehet felekezetnéfkülí, a had
sereg katonáinak csak kóser ételek száliLitibatók, írnportáln; is csak rttuálísan
vágott húsrt lehet, stb.) "Nem remélhetjük - mondja Sehnitzer -, hogy egy
vallásos ember, akinele a lelkére beszélnek, és akdnek azt mondják, hogy a hite
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és véleményel Irracíonálésak b; nem felelneik meg az új időknek, el!fŰlgadja
ezt a nézetet, Nem győzhetjük meg őt ezeikről a dolgokról, mert hite nem az
értelemből fakad, és mcrt az ,új idő' egyáltalán nem tesz rá olyan mély be
nyomást. A vallásos ember ugyanis hisz, abban, hogy ezek az új idők hamar
eltünnek, és átadják helyüket a ,még újabb időknek', s ennek se vége, se hosz
sza ... Az ő hitének oszlopai nem relatív és váltakozó alapokon nyugszanak;
Ihisz az örök értékekben. Számára a ihit kérdései annyira összeéonődtak az or
szággal és a néppel, hogy képtelen ezeket különválasztani."

Sohní tzer, aki ezekben a sorokban nytlván Izrael számtalan szabadelvű

jének nevében is beszél, olisrnerá, hogy a vallásos ember egy szempontból
előnyben van a szabadelvűvel szemben: a szabadelvű zsídőnak keresnie kell
a formát és az érvet, amely összeköti őt népének: nemz-eti múltjával, amely
megmagyarázza, míért zsidó ő, és miért a zsidóké Izrael; a vallásos zsidónak
ezzel szemben nincs szüksége indokolásrn és magyarázkodásra. "Szorosan
összefonódott a múlttal, abiból nőtt :k'i, és nem vitázik vele. Tudja, hogy míért
van Izraelben, míért beszéli a héber nyelvet, míért szent város és egyben az
örök főváros Jeruzsálem. 'I'izennégy százalók? Igen, de ehhez [ön még egész
történelmí múltunk, ehhez [ön még az összes zsidó alkotás a számtalan gene
ráció scrán, a tanultaké, a bölcseké, a rabbíké, minden tehetsége, aki soraink
hól valaha kikerült." Schrntzcr, aki vallástalan létére itt a vallási hagyomány
és egyben a hit megbecsülését híodeti, megegyezést és kompromísszumot köve
tel a lakosság vallástalan és vallásos része között, Izrael érdekében. Ez a kö
vetelés, különösen pedig tudatossá váló megfogalmazása az új vonás abban a
szellemi, kulturális küzdelemben, amely már évek: óta folyik ebben a viharos
SO'MÚ országban. Olyan vonás ez, amelyben a hit rneglepően életerős hangot
kap. (Ungváry Rudolf)

AZ OLVASO NAPLOJA. ,iÉrtékei írnmár nyilvánvalóak - a köztudat a
magyar költészet Időtálló értékei közMt tartja számon versei javát - helye
azonban máig sincs megnyugtatóari kijdölve a magyar doöltészet xx. századi
mappádán" - Így kezdődik Bori I,mrek'önyve'* az első kíséolet ennek a hi
ánynak a pótlására. Fontos és j,elentös kísérlet; annál inkább megérdemli a
figyelmet, ment jórészt füg,getlena hazai dredalomtörténetírás szempontjaitól:
Bori Imre újvídéki esztétikus és kriltiilms, és vizsgálódásaiben nem hat rá gát
lólag az az aggodalom, hogy ha egy költői pályalkép megrajzolásában "azoik
ból az esztétikai értélk,ekhől indul i~i", amelyeket az iLlető költő költészete tar
talmaz, óhateolamrl rásütik a formalizmus, esztétizálás, életidegenség bélyegét,
vagy éppen a "polgáI1i szerndéletót" (rnímtha némely bírálónk szerint az eszté
tikai értékek irárrt vaüó fogékonyság valamiféle makacs és kárhozatos "pol
gárí" privilégéurn lenne). Bori Imre, agen lhelyesen, a 'köHő értelmezésében a
költészetből indul ki; és rnert abibál indul ki, msndjáct elöíjáróban leszögezi
azt a tényt, mely azoik előtt, akik ismerték Radnóti Miklóst, 1501ha, egyetlen
pHlamatig sem volt, s nem is Iehetett kétséges: hogy "ott kell tudrumk őt a
.rnívesség' nagy rajongói .között, abbari a körben, amely a harmincas években
formálódott a Nyugat és külőn Babits Mi\há~y vonzásában".

"A szellembe vetett hit .megszállottjaa voltak e körben" - mondja Bori
Imre; 'nem hinném azonban, hogy ezerencsésen Iogalmazná meg az igazságot.
Már maga a "m!Ívesség" fogalma is tísztázásra szorulna, nehogyegyszerűen

valamiféle "elefántosonttorony" vagy ",l'a,rt pour l'art" szdnonímédának gon
doljáík ; még kevésbé érzern találónak a "rajongás" és "meg.<;zálllottság" emle
getését, Hiszen szó sem volt ebben a Babits vonzásában kialakult szellemi
ségben rajongásról vagy megszállottságról, szó sem volt semmiféle vajákos
ságról. Ellenkezőleg, éppen a divatba jövő leülőnféle vajákosságokkal szemben,
és tudatosan velük szemben, az értelem kultuszáról vobt szó, bízonyos "eraz
mista" magatartásról, amely a példát és mestert, Balbitsot Valérytól Ungaret
tiíg az európai szellern logkiválóbbjaival emeli egy magasságba.

Amikor Radnóti, első kötetei után, a maga tudatosan vállalt Sturm und
Drangját - ugyancsak tudatosan - rnegfegyelrnezi, kétségkívül a "feHődés

• Bori Imre: Radnóti Mídclós költészete, Fórum könyvikíadó. Noví Sad, 1965.
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törwényeínek'' engedelmeskedik, vagyis kil-ibol az Hjúságból, és férfivá. férfl
költővé érirk; de ugyanekkor engedelmeskedik a fegyelem és értelem babitsi
törvényének is. "Kazinczy eszménye volt az övék, az írástudó magatartása, a
szíget-gondolatot ápoltak, mert kíszorultak az életből, s a művészet mínden
csonkaság pótlását ígérte teljességével, harmóniájával és vígaszával ..." 
kja Bori Imre; s ez ismét igaz, és ísmét árnyalást kfván, A művészet ugyanis
nem holmi csonkaság-pótlék volt akár Babits, akár Radnóti számára, pótlék,
mível az életből kiszorultak (s hogyan és míoöí: ez sem világos); egy írónak
elsősorcan a toll a fegyvere, s amikor tollával a teljes ékt lehetőségót védti. a
fölcsapó barbársággal szemben, 3JkIkor a számára adatott teljes életet éli, nem
.,Jedig valamiféle elmaradt életért keres magának vírtuáhs kárpótlást. A szíget
gondolat képviselőí ~özt bizonyára voltak, akik úgy fogták föl ezt a "szd.getet",
mint a prolongált idill menedékét; de voltak, és nem kevesen, akiknek a szíget
egybern vár is volt, melynek bástyáján rtolluk fegyverével a humánum és a
tiszta magyarság értékeit védték. hogy átmentsók a Nyolcadik ekloga "szü
letö országa" számára,

A:kik annak idején - többe vagy kevésbé közel hozzá - Radnóti Míklós
sal együtt élték át azokat az időket,'mindezt vitathatatlan személyes tapasz
talatként tudják és őrzd.tk ma is magukban: s ugyanakkor még egy olyan ala
pos, elrnéíyedö, igazságra törekvő rnunka olvastán is, arnilyen Bori Irnréé,
érzik e személyes tapasztalat pótolhatatlanságát. Ugyanezt érzem a munka
első részében is, mely - talán kissé túlméreteeetten - Radnóti "kezdeteiről",

első periódusáról szól ; valami olyasfélét érzek, hogy aki a dolgokat magya
rázza és bármilyen részletesen, bármíűyen találóan magyarázza is, valójában
mégsem "volt ott". Bori Imre utal ugyan Ihelyenkint párhuzamokra; de ezek
nél rnélyebh rokonságoleról van szó, közös nemzedéki jegyekről. élményekről

és tapasztalatokról. Volt ennek a nemzedéknek - a Nyugat úgynevezett har
madik nemzedékének (annak, amelyik már nem szerepel Babits 19.'32-es, a má
sodik nemzedéket fölvonultató antológtájában) - bizonyos közös "antik" él
ménye, mely részben Horatiusból és Berzsenyiböl fakadt, részben Füst Milán
és a fiatal Illyés (szintén Füstre és Berzsenyire visszamenő) ősztönzéséből.

Hogy mennyire közös jegyről, közös hangról és élményről van szó, azt mi sem
igazolja jobban, rnint a párhuzamok, rnelyeket seregestül lehetne ídézru a 'har
madík nemzedék Joöltöínek korall köteteiből, Zelrktől Jankóvichon át Radnótiig,
sőt - a maga ,;városi hangszerelésében" Vas Istváníg. S ha a ,Hatai!. Radnóti
stilizáűt - Bori Imre szerínt (ami ugyan túlzés) néha egyenesen "rgiccses" 
falu-képéről valóban csak némi erőszakkal lehet .mozgalrra" következtetéseket
vonni: észrevehető ebben a "falusi" inspirációban az a "horatiusi" stilízáltság, az
a modernül horatiusi hang, amelyre az. írnént céloztam; mínt ahogy észreve
hető, párhuzamosan, a szabadvers és az antik metrumok vegybeiátszatása is:
az élmény formai rnegnyilatkozása. (LegtplasztliJmsalblban talán éppen a sókat
idézett Naptestű szűzek-.rben.)

Sokan emlegettek a fiatal Radnótival s az egész harmadik nemzedék pá
lyakezdésével kapcsolatban Idillt és bukolíkát. Joggal, bálr sokszor túl SOm
másan, s nem eléggé árnyaltan. Ez az idill, mint színtén észrevették, egyszen-e
elborul, és baljós elemek, halál-hungulatok jeliennerk meg benne. Altaüáoan
Hitler uralomrajutásával hozzák ezt kapcsolatba, Az eloorulásnak, a Halál
megjelenésének van azonban egy konkrétabban meghatározható pillanata is:
az a magyar-jugoszláv konfliktus, amely ezt a fiatal nemzedélket egyszedben
a behívás, mozgósítás rémével fenyegette, egyszerre fölidézte előtte a vágó
hidra-hurcoltatás lehetőségét, Senlki sem reagált erre az atmoszíéra-változásra
olyan rnélyen, mínt Radnóti, és senki sem felezte ki nála szuggesztívaooan
egész nemzedékének akkori hangulatát. Bod Imre idézi Báldrit Györgynek a
JáTkálj csak halálraítélt kötetről írt recenzaojából a következő, rendkívül jel
lemző sorokat: "A halráJLt tudomásul vesszük, beiktatjuk majd napi életünkbe...
Halálra ítéltek bennünket, egyelőre haladékot kaptunk, addig mindenesetre
élünk, ahogy tudunk, sőt néha még a jövőre is gondolunk ... Addig pedig
járrkáljun:k csak, amíg lehét. Tudjuk, hogy nem sokáig lehet, de ez nem ked
vetleníthet el, nem mondhatjuk, hogy nem érdemes. Mennél rövidebb ideig
lehet, annál inkább érdemes ..." Csa!k az tudja ilYEl11 tömören összefoglaini
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egy líra életérzését. akii maga is osztozik benne, Ez az életérzés nem pusztán
csak Radnótré volet.Ez volt Bálint Györgyé, ez a nemzedék [aváé is. Éppen
ezért nem hinném, hogy, mint Bori Imre mondja, "Radnóti haláltudata már
már közörnbösségbe csap át". Nem közömbösség volt ez, hanem az állandó fe
nyegetettség és kiszolgáltatottság élménye; s azt sem hinném helytáűlónak, hogy
"emberi víszonyulást nem lehet teremteni vele kapcsolatban", hiszen a nem
zedékfagjaí közt éppen ez aIétüket legmélyebben éríntő élmény és szorongás
teremtette a legmélyebb emberi kapcsolatot.

A legmélyebbet, és végső, tragikus realizálódásában a legegyetemesebbet
is. A Sem emlék, sem varázslat, amelyet Bori Imre is jelentőségéhez mérten
idéz, beszél "az érett és tűnődő kevésszavu alázat" megszületéséről annak
szívében, aki az összeomíásbam "ik1Ís holmiját elhagyja s jóformán meztelen".
Ugyanebben a versben mondja a költő: "Semm~m se volt s nem is lesz, immár
sosem nekem, - merengj el hát egy percre €i gazdag életen; - szívemoen
nincs harag már, bosszú nem érdekel." Elérkezett a teljes ki üresedés állapotá
ba, amekor ehhuűl, lerfosZllik minden járulék, és csak a leglényeg marad meg,
a szerétet kapcsolata; amíkor a költő végső egzisztenciális kapcsolata példá
zatossá, egyetemes érvérnyű emberi parádigmává emelkedik; amikor egy élet
többé lesz önmagánál, egyetemes áldozattá Iényegül, és arnbkor az áldozat be
teljesülésének tényei önmagukban, kopár realizmusukban súlyosodnak egye
temes emberi szírnbolumolcká: amikor, Bori Imre fogalmazása szerínt "a va
lóságot is dalra tudja bírni", mint a razglednicák "végső. formában tökéletes,
tömörségében megdöbbentő üze:nete és helyzetjelentése bizonyítja".

Radnóti helye nincs megmyugtatőar,kijelölV'e huszadik századi költészetünk
térképérn- ezzel kezdd, lM,tuk, könyve előszavát Bori Imre. Sikerült ezt a hi
ányt pótolnia? Kétségkívül jelentősen hozzájárult a hiány pótlásához. Valóban
meggyőzően sikerült megrajzolnia Radnóti pályaképét? Itt-ott ell en tmonda
nánk neki, itt-ott szeretnénk, ha Radnótdt joibbarn és valóságosabban benne
Látná reális egykori irodalmi környezetében, nemzedékében és korában; sze
retnénk, ha kevésbé elvontan fogalmazna meg helyenkint a mondandóját; lé
nyegeben azonban egyetértünk "feltél'képezésével". Vállalkozása nemcsak bá
tor, nemcsak sikeres, Iharnempéldás is. Követendő példa. Módszerében is: a
költőnek költészetéből való értelmezésében (amít, ismétlem, a "környezet" erő
sebb figyelembevételével kellene kiegészíteni, épp a költészet-értelmezés tel
jessége érdekében), A legtöbb kérdést és problérnát talán a fiatal, a ikezdő

Radnóti bemutatása hagyja, (bár helytálló és igaz mindaz, amit a' Nyugathoz
fűződő kapcsolatai>ról mond Bori Imre, míg a "szerepjátszásról" mondottakat
éppen a nemzedéla IroZJÖS jegyek megfigyelése módosítnatná) ; szép és meg
gYÖ2lŐ a második rész, (1933-tól 1938-ig vizsgádja Radnóti költészetét); kitűnő

a harrnadílk, az eklogák és a kései nagy versek értő elemzésével.
"A költő lebegett szemünk előtt, s ezért kerülni igyekeztünk minden olyan

minősítést, amely költészeten kívüli területekről származik. s minden olyant.
melyro költészebe nem ad indftéikot.;. Csonka-e így a róla rajzolható kép?
- kérdezi Bori Imre. - Igen, de csaík akkor, ha művének .csonkaságát' téte
lezzük fel, holott műve teljes és :liaI1l!Donikus, a fürkésző szem vizsgálódásai
ezt bizonyítják." •

E teljesség és harmónia megmutatása Bori Imre könyvének egyik nagy
értéke, S ezzel megkönnyíti Radnóti lirájánaJk kedvelői számára, hogy költő

jüket ott lássák, ahová - meggyőződésem szeránt - valóban való: Európa
legjelentősebb költőí :kJözt, Európa történetének egy tragikus periódusában; és
mínt a humanizmus nagy tanúságtevöjét, aki tanúságát életével pecsételte
meg és klöltésZJetével avatta id~ölöttivé. (Rónay György)

SZINHAzI KRÖNIKA. A tizenhat év előtti bemutató után a Nemzeti
Szinház felújitotta Marin Drzsics: Dundo Maroje című vígjátékát. :Dicséretes
vállalkozás, hiszen olyan irodalom világába vezet el, amelynek a nézők java
része talán a létezéséről sem tUd. Dubrovnik, olasz nevén Raguza, ,a közép
korban majd főleg a reneszánsz idején, Velence mellett, a másik ,jelentős vá
rosállama volt az Adria partvídékének. Bár a XV. század közepétől rendsze
resen adót fizetett a szultánnak, a törökök sosem szállták me,g, és így nem
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rekesztődött ki az európai szellemi életből, amelynek középpontja akkor Itália
volt. A város virágzás,a kedvezett az irodalom és a művészetek fellendülésé
nek. Marin Drzsics, a ikor le,gjelentősebb horvát írója, dubrovniki patricius
család sarjaként született 1520-ban. Katolikus pap volt, ugyanúgy, mint nagy
bátyja Gyore Drzsics, a jónevű költő.

A Dundo Maroje, Marin Drzsics legnépszerűbb darabja, jellegzetes rene
szánsz vígjáték. Drámai fölépítésében híven követi az olasz commedia dell'arte
dramaturgiai szaOályait. Bár a főhősök nemesek, lovagok, gazdag kereskedők,

a cselekmény igazi mozgatói a szolgáJk és komornák akik gyakmn jóval esze
sebbek gazdáiknál. Adamb Rómában játszódik. Ide érkezik Dundo Maroje
(vagyis Maroje bácsi), a (Jazdag dubrovniki kereskedő, aki fia, Máró után
nyomoz. Ötezer dukáttal fölszerelve küldte el a fiút Firenzébe, hogy ott ta
nuljon és a pénzt okosan forgassa, de ,gyanút fogott, hogy Máró nem minden
ben az apai szándékoknak megfelelően jár el. Gyanúja beigazolódik, mi,kor
megtudja, hogy a fiú itt Rómában aranyifjak társaságában mulatozik és szórja
a pénzt. Maroje bácsi, Pometnek, egy Hugo nevű együgyű német lovag szolaá
jának seaitséqéoel, sok bonyod,alom után, nemcsak ,a könnyelmű ifjút tanítja
móresre, hanem 'ravasz csellel az el herdált pénz javarészét is visszaszerzi.
A darab igazi főszereplője Pomet, a ravasz szolga. Az ő kezében iutnak össze
a cselekmény szálai, ő Ikuszálja össze, hogy azután rendbe tegye őket, nem
ieledscezve meg arról sem, hogy egymás karjába vezesse az összeillő párokat
és mindezért még a ,busás jutalmakat is zsebre vágja.

A bővérű és a kor ízlésének megfelelő vaskosságoktól sem mentes víg
játék nemcsak arra jó, hogy vagy másfél tucat színésznek nyújtson vidám,
zabolátlan komédiázási lehetőséget, de sokat és érdekeset mond el cr kor leve
gőjéről, színesen 'k,avargó világáról. Az olasz szellem vonzásában élő dubrov
nikiak, úgy látszik, gyakori és esetenkint hosszabb időre is letelepedő vendégek
voltak a reneszánsz virágkorát élő RÓmában. Egész Enrópa adott itt akkoriban
találkozót egymásnak, francia és német lovagok, velencei vagy afrikai keres
kedők. S ebben a kozmopolita metropolisban, a messze idegenben, ha két dub
rovniki összetalálkozik, bármilyen társadalmi osztályhoz tartozzanak is, ked
ves "földi"-:ként borulnak egymás 'nyakába, kérdezgetve a frissen érkezettől,
megvannak-e még a régi fálk, a régi ismerősök. Ez és még sok más hasonló
apróság, találó megfigyelésteszi annyira hitelessé la darab légkörét. Amellett
Drzsics jó író, jellemábrázolása, a helyzetkomikum iránti érzéke semmiben
sem martui el olasz kortársaiétól.

A Nemzeti Szintuiz előadása minden tekintetben megfelel a. darab stílu
sának, s ez elsősorban Bojan Stupicának, a Belgrádi Nemzeti Színház művé
szeti vezetőjének érdeme, aki ,vendégként nemcsak rendezője, hanem diszlet
és .jelmeztervezője is a !klasszikus horvát vigjátéknak. Kitűnő művész, első

rangú színházi szakember, akitől érdemes tanulni. Bátmn él a lehetőségekkel,

pergő ritmust biztosit az előadásnak és időnként szinte akrobatikus mutatDa
nyokat követel meg színészeitől. A Nemzeti Szinház gárdá,ia azonban jóked
vűen vállalta ame.gerőltető tempót és a harsogó komédiázást. A leghálásabb
feladat Agárdi Gábornak, Pomet alakítójának jutott. Hiteles Figaro-elődvolt.

A címszereplő Dundo IMarojét Major Tamás játszotta helyenként szinte túl
karikírozva, de nagyon mulatságosan. A terjedelem tekintetében harmadik
legnagyobb szerep Petl'onelláé, a tűzrőlpattant komornáé. Berek: Katalin ala
kította kitűnően, vidáman. hitelesen. Felejthetetlen kabinett alakítás Vere
bély Iván fiatal német nemese, deáltaláhan jó volt az egész népes gárda.

A darabot Marko Fotez dolgozta át modern színpadra, és a magyar vál
tozatot is két név jelzi: Csuka Zoltán mint fordító és Mészöly Dezső mint
színpadra alkalmazó. Szerenceére la sok bába ,közt nem veszett el a gyerek,
vagyis az eredeti da1'ab, és jól mondható, szellemes szöveget hallottunk, jó
színházat láttunk és, kellemes szómkozásban volt részünk. (Doromby Károly)

KE,PzOMŰVÉSZET. K é t k i á II í t á s r ó l. A közelmúlt legemlékezete
sebb hazai rnűvészetí eseménye a negyedszázaddal ezelőtt elhúnyt Vajda Lajos
festőrnűvész (1908-1941) Szantendrén megrendezett, régóta várt emlékkiállí
tása volt. (A ~ia;Hítás létrejötte elsősorban Passuth Krisztíma művészettörté-
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nésznek köszönhető, Ő írta a katalógus rövid, tartalmas bevezetőjét is.)
A szentendreí Ferenczy Kál101y rnúzeum Vajda-kiálldtása nyilvánvalóvá

tette, hogy a rnűvész az elmúlt évtizedek magyar festészetének legnagyobh
alakjai közé talrtozlilk, - helye elvitathatatlanul ott van klasszikus mestereínk
sorában.

Vajda Lajos Kassák köréből indult el útjára. Kassák esztétikai tanítása:
a konstruktávízmus és a imagyar avantgarde-rnozgal.mak vezéralakjának ron
dithetetien állhatadosságú emberi magatartása döntő hatással volt Vajda egész
pályáiára. A későbbiek során a művész rnagába olvasztotta a szürrealázmus
nak, a prehdsztoríikus és primitív kultúráxnak, az ősi magyar népi rnűvészet

nek és agiOI1öglkeleti szalorálls festészetnek szeblemét. Ezekből a forrásokból
épült fel a misztikus tartaímsücat hordozó, ugyanakikor azoniban mélyen intel
lektuális és a legtudatosabban átgondolt Vajda Lajos-i művészet. Vajda 
íotomontázsai, kivételes szépségű rajzai. csendéleteí, "ikonos" és "masZikos"
képei, szentendrei témájú alkotásai, döbbenetet 'keltő kései nagyméretű szén
kompozíció; ezt bizonyítjék - nem szakadt el a rnodern nyugateurópai művé

szet problérnáitól, annak a családnak volt ő is tagja. arnelvhez Klce, Max Ernst,
Miró és Picasso tartozott, ugvanakkoruzonoan életműve eltéphetetlen erősségű
szálakkaí kötődik a keleteurópai és a magyar kultúrához, Lucían Blaga, a
nagy vromán költő "Önarclk:ép" círnű versének sorait juttatja eszünkbe Vajda
oeuvre-je:

Lelke csupa kutatás
évszázados néma kutatás,
szüntelenül
a legvégső gyökerekig ás".

(Szemlér Ferenc Iordítása)

Képeinek és rajzainak egyikét sem szigmálta a művész, Nem különekö
désből tette ezt, hanem mert ebbenics hssonló akart lenni a reneszánsz előtti,

közópkorí anonym szerzetes-festőkhőz, akikhez lélekben annyira közel állott.
De azért sem tartotta szükségesnek nevét rájegyezaü képeire, mert tudta, hogy
azok így is rnerőben mások, mint kortársaínak munkái, amelyeknek zöme
azóta az idő tévedhetetlen mérlcgén .konnyűnek találtatott,

A :képek alatt nemcsak "sziglnó" nincsen, de dátum sem. Mégis nyilván
való, hogy :mely'ilk kor talajából sarjadt Iki a vajdalajost életmű: a második
vídágháború felé sodródó Európa és "a lángoktól ölelt 'kis ország" egyik leg
érzékenyebb múvészéből szakadtak kli ezek az alkotások, "tiUalwzásul a rnin
denkori Igazságtalanságok és embertelenségek elllen", -ahogyan ezt Vajda
legközelebbi barátjának, Bálint Endre festőnek egyik tanulmányában olvas
suk. ("FénYlképművész'etJiTájékoztató", 1965. évf. 2-3. szám.)

Vajda Lajos zsidó szülők gyerímeke volt. Férfikorában - úgy tudjuk 
már nem volt követője ősei vallásának, de teljes meggyőződéssel azt sem
mondhatjuk, hogy elérkezett volma a keresztény szemlelethez. Ám a "Krisztus
koponyával", a szentendreí feszületes kornpozfciók, az, ikon-szerű képek sora
- Vajda művészí hagyatéka, amaiga teljességeben - arról beszél, hogy Karl
Rahnel'nek, napjaink magy teológusának Goethéről momdott szavai Vaidára,
a harmínchárom esztendős ekorában meghalt zseniális festőre is érvényesek:
"Nem áldott távol az Isten országától".

* * *
196ö-'ben a veszprérní unúzeum, ez év tavaszán a kaposvári Rippl-Rónai

Múzeurn mutatta 'be Tompa Kálrnám főorvos XIX. és XX. századi magyar mü
vészek rnunkáiból álló gyűjteményének válogatott darabjait.

Tompa Kálmán érdeklődési köre széles: a biedermeier-világ festőjétől,

Barabás Milklrós,tól a nonfiguratív Kassák: Lajosíg terjed azoknak a festőknek.

szobrászoknak sora, akik az ő kis "n~agánmúzeum"-ában képviselve vannak.
Csontvárytól, GuIácsy Lajostól, Mednyánszkytól, Rippl-Rónaitól, Egrytől, Ga
dányi Jenőtől, két nagy jelenkom szobrászunktól: Ferenczy Bénrtől és Borsos
Miklóstól is kiváló művek, nemegyszer ohet-d'oeuvre-ök szerepeinek a Tompa-
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gyűjteményben.{1Kár azonban, hogy a kaposvári katalógus Borsos Miklós
"Siratóasszonyok" círnű vörösréz~domhoTításánaik anyagát és a mű meg
születésének időpontját hibásan közli. A Borsos-kompozíció keletkezésének
dátuma nem 1959, hanem 1939.)

A kollekeié tulajdonosának önálló Itélőképességét rnutatja, hogy nem
közömbös az elfeledettebb rnűvészek iránt sem, ha azoknak becsesebb mun
kája kerül elébe. Tompa doktor jól tudja, hogyakörepes képességű művé

széknek is akadnak olykor műveik romlandó átlagából loiemelkedő, szerenesés.
időtálló munkáik: Tompa Kálmán - ha teheti - gyűjteményébe illeszti az
ilyen darabokat. így például az éppen száz éve született Perlmuiter Izsáktól
(1866-1932) szép kép látható a kaposvári kiállításon, - attól a Perlmuttcrtől,

.aJkiiTől Ady egyik cikkében így írt: "nemes, igazi piktor, - nagy poéta". Két
íróportréval is találkoztunk a kiállításon; az egyiket a nagybányai művésztelep

prominens tagja és a kolónia monográf'usa: Réti István festette Jókairól , a
másikat a posztimpresszionrsta Vass Elemér baeátjáról és tihanyi szomszéd
járól; Hlyés Gyuláróí, a költőről.

* * *
Szigethy István 75 éves. Nemrégiben töltötte be élete 75-ik esztendejét

Szigethy István festő és grafikus, az újabb magyar képzőművészet egyik ma
is fiatalos lélekkel munkálkodó alkotója. Szígcthy I89I-ben született az erdélyi
Erzsébetvárosban. A 10-es években jelent meg Ex libris című könyve, amelyet
Karinthy Frigyes látott el meleg előszóval, majd - kötetbe foglalva - Szo
mory Dezső elbeszéléseihez készített rajzai láttak napvilágot. Szágethy a két
háború között rnímt újságrajzoló és lkarLkatuI1is1:a szerzett hírnevet; egy sor
kitűnő rajzportréját, karákatúráját ismerjük író- és művészkortársaírúl, Krúdy
ról, Molnár Ferencről, Weiner Leóról. Tersánszkyról, Bokros Bimnall1 D2ZSŐ

szobrászról, ,Derkovitsról, Karínthy Prigycsről, Kellér Andorról és másokról.
A közelmúltban Franz Kafka írásait íblusztrálta ; e sorozat nagyméretű, színes
monotípia hűen toírnácsolfa "A per", "A kastély", "Az átváltozás" szerzőjének
lcísértetíes világát.

Szigethy azonban festő is, nemcsak grafikus; képeiből 1963~ban a Majna
meldettí F,mnkfurtban rendeztek kiállítást. Erőteljes kolorít, gazdag. fantázia,
az áhmok és a mesék világához való vonzódás a [ellemző jegyei Szigethy pik
túrajának. Az expresszionizmust, szürrealtzrnust és szumbolizmust ötvöző mű

vészi törekvéseinek [elílegzetss, emlékezetes terméke madárijesztös-kecskés
munkája vagy "A csodálatos 'mandarin" fhlette "Hommage il Béla Bartók"
című festménye.

"Műy;ész az, aklinek mondamívalója van embertársa számára, - oly mon
danivalója, amely áltaíl embertársa gazdagabb lesz, hacsak egy rézpénznyivel
is" - írta 1948-as budapesti ikrláUítása katalógus-előszavában a művész, Nem
kétséges, hogy a hetvenöt éves Szigethy István munkáí gazdagabbá teszik azo
kart, akik megismerkednek az ő változatos, ma sem megállapodott, megbecsü
lést érdemlő életművével. (D. I.)

ZENEI JJ!)GYZETEK. (P i e r r e D e r v a u x H o n e g g e r o r a t ó r i u
m á t v e z é n y e l t e a z E r k e l S z í n h á z b a n.) A. század legnagyobb ösz
szefoglaló művei között emlegetik - és joggal - Honegger Johanna a máglyán
címú hatalmas látomását, melyet Paul Claudel zseniális szövegére ~rt.Ebben

a műben összegződLk egyrészt a század fmnciatörténelmének tanulsága. Nem
véletlenül mondotta ezzel kapcsolatban Claudel: "Egy életnek, éppen úgy, mint
egy tájnak a megértéséhez ki kell választanunk a nézőpontot, s erre ,a célra
"ligha akadhat jobb, mint a csúcspont. Jeanne d'Arce életének csúcspontja:
a halála, a roueni máglya. Abban a drámában, melyet Honeqqerrel ,együtt ír
tam Ida Rubinstein asszonynak, Johanna erről a csúcsról tekinti végig azokat
az eseményeket, melyek oda juttatták. A közelebbieket is, meg az időben tá
volabb esőket is, abefejezéstől elhivatásának és küldetésének kezdetéig. A hal
doklók előtt - úgy mondják legalábbis - utolsó órájukban végigvonul életük
minden eseménye, s a közeli befejezés végleges értelmet ad nekik. Abban
a pillanatban, amelyik egyik látóhatártól a másikig, a végtől a kezdetekig ha-
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tol, minden azonnal magyarázatot nyer'. - Ebben a vallomásban összegződik

Claudel szándéka, az összegzés, a kezdet és a vég egy pontban való megraga
dásának vágya. 1935-öt irtak: akkor, s szerte a világban új áramlatok indultak,
új politikai fenyegetések támadtak, s éppen ez asorsforduló vetette fel a nagy
kérdést Franciaországnak is: tud-e, lakar-e tanulni a régmúlt Itanulságaiból,
vagy ismét eljátssza lehetőségeit. (Erre utalhat az oratórium egyik jelképes
jelenete a "Kártyajáték", melyben a királyok a történelem eseményeivel ját
szanak ezerencseiátékot, s mintegy azt a tanulságot hirdetik, hogy azokat egy
egy nagy ember irányíthatja II nem a kollektív akarat. Johanna sorsa mintha
őket ujazolná. Am ebben a sorsban más összetevők is ezerepet kapnak: a túl
világ hatalmas erői, meluek: mindig a helyes és jó útra térítik az egyszerű

parCJIsztlányt, lB amelyek Inkiíbb ,a nép TiejteM vágyait rés erőit sz,abadítják fel.
Természetesen alapvetáen helytelen volna Honegger ,zenéjét népies ere

detűnek mégcsak ihletésűnek is nevezni. Minden stílushatás, a zenetörténet
majd mindegyik [áziea összegződik ebben a kompozícióban, s mint ilyen ter
meszetesen helyet kap benne a népi ihletésű zene is. Legszebb példái ennek a
Rheimsbe tartó királyt ünneplő hatalmas kórus, és a Jeanne emlékezetében
felködlő gyermekkoridalok. Talán túlzás Johannát népnemzetí hősnek tekin
teni, kétségtelen azonban, hogy az egész francia nép vágyait és eszményeit
szólaltaja meg. Annyira, hogy la második világháború alatt Honegger és Clau
del prológussal egészítették ki a művet. Szövegét a Genezis könyvéből vették,
s a kettéosztott Franciaország panaszát zengték benne.

Nagyon érdekes, hogy éppen ezek a sorskérdéseket felvető, s azokra választ
váró művek voltak czoi«, amelyek a "modern" zene 'nagy csatáját megnyerték,
s amelyek először visszhangoztak a közönség szívében. Nem lehet véletlen,
hogy amíg Sztrq,vinszkij inkább formai ihletésíi remekét, a Sactet botrány
követte, Kodály Psalmusát tomboló lelkesedés köszöntötte. A harmincas évek
ben Bartók Cantata profanajának fogadtatását is idézhetjük. A mú sokáig
húzódó első bemutatóján végülis mindent elsöprő győzelmet aratott, mert a
közönség megért'ette ta'lllutlságát, az: ra ,gondolatot, hogy tisztán kell ,élni egy
olyan korban is, melyennek ellenkezőjére csábít. 1938-ban, Bázelben pedig
Honegger oratóríumát köszöntötte hatalmas ,siker. Pedig ez a bemutató na,gy
részt hozzá nem értő közönség előtt Izajlott le. S nem sokkal később az 01'11'
ansi előadással kapcsolatban ezi olvashatjuk a Zeneszerző vagyok lapjain:
"A hozzáértők kisebbségben voltak, a hallgatóság nagyobbik része ismeretlen
tömegből áLlt. A míi sikerének kétségtelen jele, nemcsa,k az, hogy ra zeneszer
zők és zeneesztéták megcsodálták azt a mesteri tudást, mellyel a záró kórus
épüft fel, hanem az is, hogy az orleansi tömeg szeme könnybe lábadt, mivel
úgy érezte, hogy nem hangversenyterembe gyíilt össze, hanem mint egykor
a roueni polgárok, Jeannemáglyája köré sereglett, s látta a Szíizet elégni,
,mint lobogó lángot Fmnciaország szívében' ".

Van a Johanna a máqiiuin-ruik: egy olyan tanulsága is, melyről ritkábban
esik szó: az, hogy a zene fejlUdeséne:k egyik útjat is beteljesítette. Claudel rnes
t€'r~ szövegkönyvében szinte az egész teremtett világ hangot, szerepet kap va
lamilyen formában (még akkor is, ha szerepeitetésíik: természetesen allegórí
kus célzattal történt). S az adekvát zenei megoldások szintén megszólaltatják
az eqész vilá,grendet. ,Félig realisztikus, féHg mesés (vagy inkább Iszürrealisz
tikus) formában. S ezen az úton már aligha lehet tovább lépni. Igaz, a narrá
tor szerepeltetésével Honegger ugyanakkor a zene új felbontási lehetóségét
oillantotta meg. Kétséges azonban, hogy ezt a megoldást lehet-e tovább alkal
mazni. "A zene legnagyobb érdeme - olvassuk a Zeitschrift für Musik hasáb
jain -, hogy megmarad zenének", s ez a paradox megállapítás feltétlenül arra
figyelmeztet, hogy a próza felé való kisérletezéeset nagyon csínyján kell bánni.
Hogy a végső megoldást melyik kísérlet hozza majd meg, arna nagyon nehe
zen felelhetünk. Schönbergé-e, amelyik a zenét a végsőkig lemeztelenítve új
kifejezési lehetőségek tömegét villantotta meg? Vagy Sosztákovicsé, amelyik
a romantikát s a modernséget igyekezett harmonikus egésszé ötvözni? Vagy
talán Stockhausené, aki a ~ermészet hangjaival akarta a modern zenét ~g
újítani? - Megannyi kérdés, melyre a váZaszt alighanem csak a jövő adja
meg. De talán nem jóslás, ha ezekkel szemben Bartók és Kodály útjára hivat-
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koztlnk, amely a nemzeti hagyományok és az európalsag együttesével alko
tott olyan szintézist, mely az egész modern zene legmagasabb csúcsa. Mind
evvel együtt persze még érvényes az a megállapítás is, hogy mint mű, Honeg
ger Jeanne d'Arcja a huszadik század legnagyszerűbb alkotásainak egyike.

Mindig zeneéletünk ünnepe, ha Honeggernek ezt a csodálatos remekét
hallhatjuk. Hátba még ilyen nagyszerű karmester tolmácsolásában, mint Pierre
Dervaux. Az .egész kompozíció élt, lüktetett keze alatt, s olyan pompás meg
oldásokat villantott fel, hogy a közönség néhol nem ís ismert a ,hagyományos
(nálunk hagyományos) tempÓikra. Legutóbbi magyarországi látogatása óta
Dervaux vovábbmélyült, most már nem teátrális, s régi csillogásának emlékét
csak karmester! pálcájának aranyozott vége jelképezi. Igazán nagy karmes
tert ünnepelhettünk személyében, olyat, akinek jelenléte egy-egy bérleti soro
zat számtalan gyengeségét feledteti.

Az ,,,új szereposztás" ké: fősze11eplőj.e kaoarta a legnagyobb 'vitát, Jeanne
d'Arc sze11epét Psota Irén mondotta el, Domonkos testvérét Mensáros László.
Psota szerepfelfogását és produkciÓját mindenképpen hitelesnek éreztem. Ilyen
lehetett az az egyszerű paraszUemny, aki isteni sugallatra megmentett egy
országot, ,aki érezte, hogy átalakult, s a kegyelem sodrában új ember lett.
NémelyiJk pillanata döbbenetes, lélegiételáUító volt. El tudta fogadtatni "szín
padias" megoldásait is, hiszen azokat is a szerenpel való teljes azonosulás su
gallta. - Mellette Mensáros László egészen más felfogást képviselt. Oratóri
kusabb volt, mégis színtelennek éreztük, talán azért, mert elevenen él még
emlékünkben Básti Lajos csodálatos or,gánuma. A prózai szereplők közül igen
jó benyomást tett Ronyecz Mária a "hordók asszonya" bájos szerepében. '

Az énekesek: közül egyedül Réti József teljesítménye volt kiemelkedő. Jól
megérezte a szerep kettősségét, realizmusát, és szürrealiz'musát, és hangjával
"játszani" tudott. Külön érdeme nagyszerű szövegmondása. Melis GYÖl'gy és
Komlóssy Erzsébet is jól helytállt, Imíg ,Déry Gabriella és Werner Mária nem
érte el a tőlUk megszokott színvonalat, s ennek elsősorban az lehet la magya
rázata, hogy túlságosan euxmatkoztatuik magukat a szereptől. - A Budapesti
Kórus (karigazgató Forrai Miklós) kJitűnően szerepelt. Ha kellett tömeg volt,
ha ,kellett égi hang, s mindvégig teljesen tíszt,án, lelkesen énekelt minden
tagja. Nagyon tetszett Andor Ilona gyermekJkórusának üde, csiszolt hangzása,
és a szólista nagyszerű éneke. Az előadást Vámos László rendezte.

(Rónay László)

F,ILMEK VILAGABÖL. A film jlelentkezésérvel nemcsak új rnűfaj honoso
dott meg meglepően rövüd idő alatt a XX. században, hanem általa a törté
nelem dokumentálásának is új Iehetösége született, ami a jövőben realizálódik
majd igazán. Mert a celluloid-szalag híven - és sokszor leleplezőerr - meg
őrzi az eseményeket. Ami eddig csak Ioírások, és ritka képek formájában ma
radt fönn, torrásanyagul a történetírásnak, azt most az eredeti f,risseségében
láthatja az utókor; s egy-egy jó dokrumentumfilmben a néző újraéli a törté
nelrnet, rnínden szorongató és hIztató [elenségével. Több mínt valószfmű, hogy
ez a 'lelhetőség a törfénelcmtudomány gyakorlatában is előbb-utóbb mélvre
ható változásokat okoz. Van azonban a filmdokumentumnak egy solkkal sze
mélyesebb, az egyes emberhez közvetlenül is szóló jelentősége. Arról van szó,
hogy rnindaz, a!J!)H eddiig csak az emlékezet őrzött meg az egyén számára, a
közelmúlt 30--':40 évének esernényeiből, azt a néző esetenként viszontláthatia;
saját életének történelmi kereteívei találkozhat ismét, s ez már eleve a reve
láció erejévell íhat. Személyes sorsunkat láthatjuk újra, a fiatalkorból ismert,
azóta rnegváltozott utcákat, a gyenmekfejjel megélt eseményeket, rnelyeknek
igazi vonásait csak az idő távlatában ismerjük fbI. Fájdalrnas-szomorú dolog',
rádőbbennd az idő rnúlására, de saját egykor! múltunkkal való találkozásunk
mindág jóleső fájdalmat okoz: teljesebbé válik tőle az, életünk.

Komlós János és Réoész György riportf'iJJrnje az elmú'lt két évtizedet dol
gozza föl. Ez egyben a Minden kezdet nehéz círnű film sikerének titka is. Mín
denki, akd megnézí, szeroplője valahol, "Rendhagyó magyar fi.lmnek" hirdetik
aJ\kiO~ló!i, pedig nem rendhagyó. A légkör, rnelyet sugall, a néhol bánatos, néhol
könyörtelen beállítások, a merészség a humoros rögtönzésekben, semmiféle
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rendhagyó jelzőt nem indokolriak: ez a dokumentumfilm müfaja; számvetésre
és önvizsgálatra késztet. Az első jelenet azzal indul, ihogy a narrátor - Major
Tamás - a Hősök-terén a vezéreiket nézi, akik kissé huzatos helyre vezették
népüket, s azzal végződik, hogy áfadjáik a míkrofont egy bűbájos k,i'Slbabá'l1ak,
aki azt egészséges ösztönnel a szájába veszi. S a két kép közöttí másfél óráiban
megelevenedik a közclmúlt: a rommá lőtt Budapest, az első divatbemutató,
feketézök a krrakatokbam, az első ücrumnüosztás, a polútikai pártok küzdclmeí
és a rcmeltakarítás, az utcai fölvonulások és az áldarnosdtás. Hatalmas anyag
áJI rendelkezésre, rnely már-imár elnyeléssel fenyegeti azokat, aikilk hozzá
nyúlnak. Hogy ezt a veszélyt elkerüljék. a rendezők könnyed, gyors hangvé
telüre komponálták a filmet : egy IhkadÓ' részletre egy imáside híradó felel, a
tegnapi dokumcrrtumra egy 'mai monológ, Ez a gyors, a revü, a hístóríaí per
sziflázs, a "einema vérí'té" és a jáfék1ri,Lm elegyítésében [elentíkező ritmus
biztosítja, hogy rrríndvégig filmszerű élményben van részünk Gyors találatok
- olykor telitalálatok. rnínt például Fényes Szabolcs interjúja - kővetik egy
mást, s az események dialógusát átszövi a maii irónia. Látjuk Székely Mi
hályt, aki munkaversenvöen énekel az operában, halfiuk az ütemes tapsokat.
s finom ellenpontként gyors vágásokban Iölvíflannak az épülő városok, erő

művek képei. Korndós és Révész leválasztja a történelrnüeg nevetségest a tör
ténelrníleg jelentöstől. humoruk forrása ez a dialektikus kezelésmód, amely
ben az egyiket 'kinevetik, hogya másikat kidomboríthassák.

Vannak persze egyenetlensógek a fflrnben, aminek oka talán a földolgozott
anyag hiibnid volta. Néhány elmagyolt részlet, mint például Kabos ébenség-je
lenete, Imely inkább kabaréba való; avcsclgáncsozók bemutatása pedig, száj
barágós isrnételgetéssel, felesleges valarnd. Nem ártott volna még nagyobb
tömörétés, akiílnállkozó csattariók .közül akkor többet fölhasználhattak volna
a rendezők. Nem kell félni ilyenkor attól, hogy esetleg nem értik meg, hiszen
a néző saját életével találkozik. A siker azonban azt tanúsítja, hogy meg
nőtt az érdeklődés a dokumentumfilmek iránt. Külföldön már egy sor ha
sonló készült, s láttukra, na meg a Minden kezdet nehéz láttán arra gon
diol~l1nk, 'lllIHyen nagy szükség volna most már egy olyan dokuanentumfílrnre,
mely átfogóblb keretelk között, a rendelkezésre áfló anyag lehető legteljesebb
bemutatásával vetítené elénk az elmúlt fél-évszázad magyar törtenelmét.

Mándy Iván és Palásthy György fUmje, a Ketten haltak mea, egy gim
nazísta lány és egy cigány fiú öngyíhkosságának története, anélkül, hogy
egj'likÜlk is megjelennék a vásznon. A néző csak akiét szerelrnes környezetében,
a Vidlélk,i városka vHág'ában. élő emberek á!llá:sfogla'lását látja, s az egyes sze
replők magatartása van a Ikét esztendeje lezajlott tragódiáról. A kiirra,katren
dező Ciklon, ez a különös, néhány napra a városkába vetődő lány faggatja
az embereket, hogy véleményét a faji előítéletekről a film végén az áruiház
kirakatában tegye közszemlére. Abból, hogy a rendező nem "oéIba-filmez"
úgymond, hanem a nézóra bízza a váliasz enegfogahmazását, feszült légkörű.

de néha 'k!iegyensúlyoz,atlan Iilrn kerekedett, s a fogyatékosságnkat csak az
alapnovella kvalltásaí tudták feleditetmi. A rendezés visszafelé követi a szá
lakat, mínden mel'lékszereplő egy-egy újabb összetevőjét képviseli a magya
rázatnak A lányát haláhba kergető polgéresalád hamis, önámító fellengzős

sége, és a fiú apjának görcsös, megmerevedett keserűsége 'képviselik a lát
szólagos pólusokat. De a valóságos ellentét a nagyvárosból jött, szerivtelen
hűvösséggel gondolücozó Idrakatrendező Iány, és az: egész kisváros között fe
szül, rnelyben tovább él az íparos-dzsentroid világ szelleme. Cilkdon vállrán
dító udvariassága ennek a hideg vílágnak szól. Az áttételes képek nem min
dig fejthetök meg könnyen, de enneIk kevésbé a rendező, rnínt inkább az
effajta hagyományok hiánya az oka film j einkben. A nézőnek ugyanlis szük
sége van bizonyos gyakorlatra, ugyanúgy, mint a vers olvasásnál. Arnd mégis
zavaró, az a helyenként túliokozott szuggesztivitás. Torday Teri - Ciklon
alakítóia - olyan kemény és szenvtelen, hogy az már bántó, Vitái Tordy
Gézával. a másik főszereplövel, néha túl hirtelen robbannak bele a cselek
ményekbe. Mundez valami szögletességet kölcsönöz a film modernségének,
Mégis, ezzel együst rokonszenves alkotás, mert nem csak hangoztatja, hanem
át is tudja. adni a felelősséget a nézőnek.
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A Felettünk az ég című francia flilimbell1 mínden VaIIl, ami egy képzelet
beli atomháború kelléke: rakéta-orrú bombázók, repülőgépanyahajó, fluoresz
káló kapcsolÓltáIbIák, rádióaktivitás, na meg titokzatos repülő "csészealj", mely
belépve a földi atmoszférába, háborús hIisztélriátokoz míndadddg, míg ki nem
derül, hogy nem az Uralból vagy Texasból kilőtt interkontinentális atomra
kéta, halnem valóban az a bizonyos csészealj, melyröl a végén sem derül ki
ISeIIIlImi ;'kiözelebibi. Közben remek fölvételeket '1á1lhatUIDk, s a néző íkielégitheti
lkivláncsiságát, ha érdekíí, milyen volt az ötvenes évek haditechnIiMja. A f!ilJm
gyön@eregén azonban mindez nem segít, még az a békét hiTdető [ószándék
'serm, amely a rendezőket eltölthette, Enmelk oka nem föltétlenül a fantasztikus
témában keresendő. Hesse regénye, az Ove,ggyöngyjáték a példa rá, hogy itt
~s leihet szírwonalasat alkotni. Ehhez a fflrnhez azonban nem futotta többre
egy izgalmas öbletmél, és néhány sablonnál. Kár, mert olyan kérdést érintenek
'benne, mínt a háboru elkerülése, s ez a gondolat igényesebb földolgozást
érdemelne. (Ungváry Rudolf)

VÁLSÁGBAN A HOLLAND KATOLICIZMUS? Ez a kénlés a zsinat
harmadik ülésszakán merült fel és annál meglepőbb volt, mert hosszú időn

át éppen él holland katolicizmust állították a katolikus közvélemény elé minta
képül, Nem alaptalanul. Hollandia volt a mintaképe a korszeru lelkipásztor
kodásnak, s magam is emlékszem rá, a két világháború kózöttí időben töb
bek között azért választotta meg Budapest főváros közgyűlése az egyik jelöl
tet krrsztinavárosi plébánossá, mert Hollandiában járt tanulmányúton és az
ottani tapasztalatok alkalmazásának átvételével kecsegtette a városatyákat.
"Hollandia decet" - mondták maguk a pápák is, érthető tehát, hogy világ
szerte meglepetést keltett a katolikus közvéleményben Schoenenralcer jezsuita
páternek ,~gy nem-holland folyóiratban megjelent cikke, amely hírt adott a
holland katolikusok nyugtalankodásairól. A jezsuita atya cikkét néhány olasz
lap már némi célzatossággal tálalta: ime, ilyen következményei vannak a
protestánsokkal megindult pérbeszédnek. Joggal vetődik fel a kérdés, mi tör
ténhetett? "Valami robbanásszerű dolog történt a hallgatag, odaadó kri tikát
lan engedelmesség évtizedes, sőt évszázados korszaka után" - állapította
meg a legutóbb a Wort und Wahrheit című osztrák katolikus folyóirat.

A reformációt követő időkben, mint tudjuk, a holland katolicizmus ho sz
szú ideig elnyomott kisebbség volt, amely afféle gettóban élt és csak 185;)
óta van ismét önálló, hazai hierarchiája. Ebből a kisebbségi helyzetből fej
Iődött ki az a sajátos holland katolicizmus, amely még a francia .4ctio
Catholica egyes vezetőiben is kisebbrendűségi érzést keltett, amint azt az
Etudes tavaly novemberi száma írja (Rendkívüli erőfeszítések és áldozatok
árán született meg ez a katolicizmus: a gondosan őrzött házassági erkölcs
meghozta a katolikus lakosság erőteljes számbeli növekedését Más -vrszágok
katolikusaival szemben a hollandok adják az egyháznak a legtöbb papot,

. rntsszionáriust és szerzetesnöt, mi ntaszerű sajtójuk van, rádió Ieadó-állornásuk,
saját egyetemüle. Kivívták a katolikus iskolák teljes egyenjogúságát és mind
ennek az lett a vége, hogy ebből az eredetileg kispolgári és nem túl művelt

népcsoportból kitermelődött az a katolikus értelmiség, amely a 20-as -- 30-as
évekkel szemben, ma már kiváló tudósokkal, kutatókkal, írókkal és müvé
szekkel dicsekedhet.

A nyugati katolikus folyóiratok elemzéseiből kitűnik, hogy e nagy tel
jesítménynek meglett az árnyéka is. A holland katolikusok kritikátlan
tisztelettel viseltettek a tekintély iránt. Mínt Henri Holstein írja az Études
ben, a holland katolicizmus még nem ébredt fel egészen egy fajta félénk
rnerevségéből, Amit a felsőbbség valamiképpen meghirdetett, azt minden gon
doll-odás nélkül keresztül vitték, akár a pápa rendelkezett, akár csak vala
mely más egyházi tekintély. A holland egyházban vas-fegyelem uralkodott
és a plébános a püspök egyetlen intésére, "ad nutum episcopi" áthelyezhető.

Régebben ez egyetlen levéllel történt, ma a püspök előzőleg tájékoztatja
áthelyezesi szándékáról a plébánost. Ugyanez a szigorú fegyelem jellemzi
a holland családi életet is: a gyermekek ma is magázzák szüleiket,

Ez a hierarchia vezette, immár emancipálódott katolicizm,-:s nemrégiben
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még élesen szembefordult a szocialista párttagsággal. a vegyesházaságot épp
úgy tiltotta, mint a nem vallásos állami iskolát, vagy a semleges sajtót. Csak
ne-n aggályoskodva tartották magukat a római Kúria felől jövő rendelkezé
sekhez és egyetlen intés elegendő volt a modernebb felfogások elhallgattatá
sára. Ennek a feltétlen engedelmességnek, ennek az "obsequium relígíosum"
nak súlyos lelkiismereti és egzisztenciális következményei is voltak.

Mindezt a történeti előzmények érthetővé teszik, de a helyzet főleg a
második vatikáni zsinat nyomán gyökeresen módosult. Az a tekintélytisztelet,
amely addig az egyéni véleménynyílvánítást hátráltatta, a hosszú idő óta fel
halhalmozódó bírálat belső nyomását nem tudta többé jsllensúlyozni. Míg a
püspöki kar megértette a magának utat törő változást és némi habozás után a
szocialista párttagság tilalmát felfüggesztette, addig a Kúria környékén a hol
land katolikusok szemlélet-változása iránt kevesebb megértést tanúsítottak. A
holland katolikusok nagykorúságukra hivatkozva, nyíltan vitába vonták Róma
vagy a hierarchia egyes döntéseit. A különböző csoportok és szövetségesek,
amelyeknek tevékenységét mindenfelé elismerték, szószólóíva váltak egy mé
lyen hívő, de nem "kritikátlan" katolicizmusnak. Tagjai főleg értelruíségiek,
szabadfoglalkozásúak és kisebb részben a papok közül kerültek ki.

Miután a holland katolikusok századokon át a legélesebben szembenálltak
a protestantízmussal, most utat nyitottak az ökumenizmus szellemének meg
értése felé. Jellemző e tekintetben, hogy az ökumenizmus terén éppen két
hollandusnak van nemzetközi síkon vezető szerepe lVisser't Hooft-nak az egy
házak Világtanácsában. Genfben, és Willebrands püspöknek, a Keresztény
Egység Titkársága titkárának Rómában. Rómában azonban egyesek fékező ha
tást igyekeztek kifejteni nemcsak az ökumenizmus tekintetében, hanem a
megújult teológia területén is. Igy történhetett, hogy néhány évvel a zsinat
összehívása előtt vizitátort küldtek ki a holland teológiai· tanárok és hallga
tók ellenőrzésére, aki a vizsgálat után kikényszerítette néhány professzor le
váltását. Ismeretessé vált Terruwe pszichológusnő esete. A pszíchológusnő egy
katolikus egyetem jeles morálteológusával együtt végzett pszichotherápiaí
módszerei miatt Rómában rágalomhadjárat áldozatává lett. Az eset tíz év
múltán tisztázódott, de előzőleg a professzornak fel kellett adnia katedráját.
Más esetben is kiderült, hogy a római rendelkezések nem voltak mindig a
legbölcsebbek.

Igy állván a dolgok, jellegzetes holland jellemvonások kerültek előtérbe.

Egy nem köntörfalazó, olykor egyenesen kíméletlen őszinteség és kifejezett
igazságérzet. Ebből a magyar zsinati tudósítások is adtak némi ízelítőt, Nem
volt még egy európai ország, amelyben a világiak széles köre olyan nagy fi
gyelemmel kísérte volna a zsinat eseményeit. Ennek megfelelően gyakorta
fenntartásokkal is. Sok katolikus hollandus már kezdetben különösnek ta
lálta, hogy püspöki karának pásztorlevelét a küszőbön álló zsinatról nem volt
szabad olasz nyelven nyilvánosságra hozni. Egyrészt nagyon is élesek voltak
a harmadik ülésszak végéhez fűzött kommentárok, másrészt a zsinat által ho
zott újításokat sokan túlbuzgó módon igyekeztek alkalmazni. A papság, de a
művészek, értelmiségiek és főiskolások körében is csoportok alakultak, amelyek
a liturgia reformja terén mcsszebb szerettek volna menni, mint amennyire a
konstitúció lehetőséget biztosított. Ráadásul éppen ezeknek a köröknek álltak
rendelkezésére a legfontosabb hírszolgálati eszközök, és bírálóik nem egészen
alaptalanul állapították meg, hogy ezek a csoportok egyenesen nyomást akar
nak kifejteni azokra, akik a reformáló buzgósággal szemben mérséklő hango
kat szerettek volna hallatni.

A Kúria környékén már azt rebesgették. hogy az olyannyira fegyelmezett
holland katolicizmus elszakadás előtt áll. Schoenmaker jezsuita atya, akinek
tanulmánya oly nagy vihart kavart a holland katolicizmus körül, az elszaka
dásra vonatkozó utalásait is nyilvánosan enyhítette ugyan, de engedett az a
római fórum is, amely Van Kilsdonk jezsuita atya, egyetemi lelkipásztor fel
függesztéset követelte, amikor az nyilvánosan bírálta a római Kúria gyakor
latát. A holland katolikus közvélemény fellépésére az egyetemi lelkipásztor,
ordináriusának közbenjárására, megmaradhatott hivatalában. Egyébként -
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mint meg is írtuk - nemrégiben nem kisebb személyíség, mint a holland
jezsuita tartományfőnök, udvariasan és megértéssel bár, de mégis bírálóan
foglalkozott Arrupe rendi generálisnak az engedelmességről és a tiszteletről

vallőtt felfogásával.
Néhány külső indíték, de főleg sok tudattalan érzelem is hozzájárul

ahhoz, hogy Hollandiában ma bizonyos Róma-ellenesség érezhető. Vannak
katolikusok, akik minden római döntést vagy rendelkezést eleve tévesnek tar
tanak. A jelentős és nagyon öntudatos Szent Adalbert főiskolai szövetség,
amely a szokásokhoz híven meghívást kapott a pápai nunciatúra újévi foga
dására, a meghívást nem fogadta el, mert a vezetőség véleménye az, hogy a
nunciatúrák fenntartása már túlhaladott. Egyes köröket a liturgia reformja
sem elégít ki és azt sürgetik, hogya mise kánonját is népnyelven mondják, A
holland püspökök szükségesnek tartották, hogy mérsékletet ajánljanak ezeknek
a köröknek, amelyek még olyan világos szellemű modern teológus figyelmez
tetéseit sem fogadják illő tisztelettel, mínt arnalyen Schillebeekx.

Utalva arra, hogy a teológiai gondolkodás új utakra tért, a hagyományos
felfogást a házasságról, a születésszabályozásról, az eredeti bűnről, az angya
lok létéről és különösen Krisztusnak az eucharisztiában való reális jelenlé
téről nemcsak a teológusok vitatják meg Hollandiában, hanem ezeket a kér
déseket szélesebb körökben is tárgyalják. A gyakori gyónás szorgalrnazását
- a gyermekeknél is - általában abbahagyták. E helyett a közös engesztelés
érdekében szállnak síkra, amit ugyan a püspöki kar is ajánl, de kifejezetten
azzal a fenntartással, hogya súlyos bűnöket egyénileg kell megvallani a
szentgyónásban. Ugyanígy a nyilvánosság elé vitték a reális jelenlét kérdését
anélkül, hogy a kérdést kiérlelték volna. A püspöki kar ebben a kérdésben
pásztorlevelet is adott ki, de az nem általánosan vált ismeretessé, hogy VI. Pái
pápa ezzel kapcsolatban elismerését fejezte ki a püspöki karnak. A múlt év
szeptember 3-án megjelent Mysterium fidei kezdetű enciklika ugyan az egész
egyházhoz szól, mégis megvoltak a vonatkozásai a Hollandiában kibontakozó
tanokkal, amit bizonyít az is, hogy a hivatalos latin szövcgen kívül az
enciklika hivatalos holland szővegét is elkészítették a római Kúriában.

Ha azonban a holland katolikus életnek vannak is kritikusnak mondható
vonásai, még az újító áramlatok is arról a töretlen és eleven hitről tanúskod
nak, amely a holland katolikus társadalomban él. Ezt hangoztatta ismételten
Atirink. bíboros is. A holland katolikus élet belső változásainak vannak
Kúria-ellenes áramlatai, de nincsenek pápaságellenes érzelmi kisülései. Lehet
beszélni forrongásról, a holland katolikus élet változásáról, de fenyegető sza
kadásról szó sincs. (Szigeti Endre)

RO NAY GYÖRGY: A SZERETET BILINCSEI. Kende Márton építész élet
műve valójában nem a házak, házsorok, épületek, hanem a szeretet.
A szeretet, melyben mások szolgálója lesz mind munkájában, mind családi
életében. S amikor nyugdíjba vonul, akkor is ezt épiti tovább: egészen fele
ségének él. De a légkör mégis egyre Iojtóbb, egyre sűrűbb, feszültebb : két em
ber nagy szerelme könyörtelen sorszcrűséggel halad a tragikus beteljesülés: a
halál felé. Ez a rém az, mely a tragédia előszeleként rájuk mered: hogy el kell
szakadniuk egymástól. S itt minden érték mérlegre tétetik. Egymás mellett
növő szeretetük azonban egyre súlyosabb bilincseket ver kezükre-lábukra: a
szívbajával halálra ítélt férfi autókirándulásokra viszi feleségét, minden moz
dulatával a halált kísértve, s az asszony lába már ott lebeg a fék felett: mind
ketten tudják, hogy egy végzetes játék álarcaiban mozognak, s mégsem fed
hetik fel mindkettejük által jól ismert titkukat. "Be vagyunk falazva" - gon
dolja a férfi. Mint a toronyba falazott szentek a középkorban. Mert "tapinta
tosságuk" már eltéphetetlen, áthághatatlan. S az asszony döbbenten áll meg
férje sírjánál : "Seb? Nincs seb... Az a borzasztó, hogy nincsenek sebeink.
Soha nem sebeztük meg egymást."

Rónay György novellája - legujabb kötetének* címadó írása - nem isme
retlen olvasóink előtt; először a Vigilia hasábjain jelent meg. A szeretet bi-

• A szeretet bilincsei. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1965.
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lincseiben Rónay ll. szeretet nagy földi drámáját írja meg; a legodaadóbb sze
retet is, a tovább már nem fokozható szeretet is, mely megmarad e perspek
tívák között, csupán toronyba falazott szentté avathatja az embert. De a bi
lincseiben vergődő két ember története mégis valami mély, felemelő tanul
ságot hordoz: nincs erősebb kapocs, erősebb lánc, bilincs, mint a szeretet. A
szeretet, mely minden tragikumon túl valami emberfelettit, természetfelettit
hord magában.

S ez az író központi problémája, minden kérdés lényege és középpontja: a
szeretet. A címadó novellának mintegyellenpólusa a kötet végén szereplő

Születésnap círnű színmű. E két részre osztott, de szerkezetileg egyfelvonásos
nak tekinthető kis darab egészen más figurát állít reflektorfénybe. Az öreg
asszony alakját, aki egész életében "spórolt" a szeretetével, mint ahogy az
egész élete is egyetlen "spórolás" volt: végül teljesen értelmetlenné és feles
legessé váló zsugoriság. Minden számlát eltett, mínden "áldozatát" számon
tartja - s így áldozatai is az idegenség, az ellenszenv, a gyűlölet forrásai lesz
nek -, hogy egyszer felszámolja majd azoknak, akikért hozta. S az író meg
teszi vele azt, ami a valóságban lehetetlen: feltámasztja halottait. És a 80.
születésnapját ülő öregasszonynak lépésről lépésre rá kell döbbennie élete
zsákutcáira. Itt már csak egyetlen megoldás marad: unokáját s annak szíve
választottját hirtelen kibuggyanó szeretettel, pezsgővel látja most venelégül.

Rónaynak első kiruccanása ez a dráma területére; nem tragédiát ír s nem
komédiát, hanem színpadi játékot, színművet. Nem is akar többet adni, mint
amennyit ad: könnyed, kerek, lezárt, kis megelevenített történetet, mélységes
mondanivalóval. Díalógusai jók, gördülékenyek, szépek (ez emelte igazi él
ménnyé a darab előadását az Irodalmi Színpadon) ; kár, hogy a főhős jellem
fejlődésében dramaturgiai hiba érzik: bár külsőleg kitűnően építi fel az öreg
asszony lelki változását, belülről nem elégséges a motívácíó, s ez az oka,
hogya darab befejezése a mű minden erénye ellenére deus ex machina-ként
hat.

Az öregasszony bilincsei már más bilincsek: a szeretetnélküliség bilin
csei. S a hősök, akik e bilincsek közt vergődnek, már sokkal tragikusabb ala
kok. A színésznő és a fíatalember, a kötet másik kiemelkedő novellája, tar
talmilag, mondanívalóját tekintve hasonló ellenpólusa A szeretet bilincseinek,
akárcsak a Születésnap. A tehetséges színésznő, aki egész életében csak a si
kert hajszolta, s miközben a leggyengébb darabokat is ő vitte sikerre, elvá
gott maga körül minden emberi köteléket; amikor pedig - minthogy egyszer
ő is kiöregszik - azt látja, hogy többé nem ő, hanem fiatal, tehetséges kol
léganője már a siker titka, élete értelmetlennek, üresnek, eltékozoltnak tűnik.

Utolsó beszélgetésükben egy idős, szintén "kiöregedett" színész, aki mások
szolgálatában, segftésében találta megj élete értelmét, megtpróíbállja megértertrni
ezt a gőgös, önző, önmagába zárkózott színésznővel is. De már késő: Anna
ugyanúgy befalazta magát szeretetlenségébe, mint a címadó elbeszélés házas
párja a szeretetbe; önként rohan a halálba.

Rónay György prózaírói munkásságában kétségtelen fordulatot jelentett
két éve megjelent Esti gyors című regénye. Egyszerre gyökeres változáson
ment keresztül mind az ábrázolás módja, mind a stílusa. Rónay stílusa a há
ború utáni évtizedekben forrt ki teljesen (előtte született legjobb művein is
érződik a kísérletezés egyenetlensége), tisztult le egészen áttetszővé, szinte
klasszikussá. Mégis előző kötetét, az 1959-ben megjelent Az ember boldogságát
olvasva, az az érzésünk volt, hogy az író keresi a témát kitűnő ábrázoló ta
lentumához: s így sokszor a történet nem nőtt fel az elbeszélés egyéb erényei
hez. Még ebben a kötetében is találhatunk ilyen írásokat, mint például Az
Uményi trió, A Vöcsök pusztulása, Szellemi klub. Persze e könnyebb fajsúlyú,
sokszor emlékező jellegű írások közt is születik egy-két igazán egységes, szé
pen megrajzolt, a maga nemében tökéletesnek nevezhető, főleg kisebb terje
delmű írás, mint a Kosztolányi groteszk melegségét idéző A vízfejű fiú, vagy
a kötet egyik legszebb, leglíraibb elbeszélése, a Szeptemberi halászat. S ezek
mindegyike egy-egy külön kis világ, egy-egy hitelesen bemutatott darabja éle
tünknek, mának és tegnapnak. a borongósan szép, megrázó balladáról, a má-
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sokért önmagát áldozó Unter Lajos Clpesz alakjától az utolsó útjára induló
öreg halászig, De az Esti gyorssal - a regény megjelenésekor így tűnhetett 
egy csapásra minden megváltozott. Tragikus sorsok kegyetlen végzetszerűség

gel, néha már-már a szadizmust érintő könyörtelenséggel vágnak egymásba;
s az író stílusa sem gördülekeny többé, hanem szaggató tépő lüktetésű, ör
vénylő sodrású. A szeretet bilincsei cím alatt most összegyűjtött novellák
azért is érdekesek Rónay olvasóinak, mert mintegy megmutatják e stílusbeli
és ábrázolásbeli váltás kulisszatitkait.

Már a címadó novellában is ott ez a könyörtelen következetesség, ahogy
szerető hőseit önmagukba falazza, s ez vezet A színésznő és a jiatalembe1'en
át egész Az év legmelegebb napjáig, melyben már-már naturalisztikus hangot
üt meg az író, ahogy például a novella fiatalember főhőse kábultan, részegen
az elmebénító augusztusi hőségtől, rugdalní kezdi a vonatszétroncsolta hulla
lábát. Ez a hang mintha már nem is Rónay hangja lenne, kicsit talán eről

tetett is, mégis termékenyítő hatású: e novellákkal együtt születik a nagy gon
dolati regény, az Esti gyors, mely egész írói életművét beállítja mai irodal
munk élő lüktetésébe.

Rónay György az esszéíró, a költő, a műfordító többé már nem prózaíró
is, hanem legjelentősebb prózaíróink közé emelkedett. (Pályi András)

ss: EUCHARISZTIA A:z. IDOK VÁLTOzASABAN. A keresztényi élet
megújulásának középpontjában ma is az Oltáriszentség áll. Az Úr euoharisz
tilkus alapítványa alapjlában és lényegében változatlan maradt az évszázadok
során, formája, megjelenési módia és alakjaazo:J1lban sokféleképpen változott.
Most, amíkor sok rnímdenben visszatérünk az ősegyház szokásaíhoz, nincs ki
zárva az S€IlIl, hogy azúldozás mai módja helyébe ds az eredeti lép - veti fel
a Sonntag im Bildegyik képekkel illusztrált tanulmánya. Helyes hát, ha leg
;(JObb vonatkozásadban megpróbáljuk nyomon követni ..az oltáriszentséget az
idők változásában".

A Sonntag im Bild címképén a római San Vitale egyik rnozaikja szerepel,
amely Abel és Melkizedek áldozatát ábrázolja (erről a jszentmíse kánonja is
megemlékezik). A mozaíkon látható oltár alakja és a rajta lévő tárgyak való
színűleg olyanok, amilyeneket abban az időben az Eucharisztia ünneolésekor
használtak, A kehedy helyett (a mozaík az ötödík-hatodik századi állapotokat
rögzíti) füles antik korsőt használtak, melyben illem egyszer vörös bor volt a
ma kizárólag UlaswáLt fehér helyett. A mozaíkon a mai szemostya elődjét is
jól kivehetjük: a kancsótól jobbra és balra kovásszal kelesztett kenyereIk lát
hatók, gazdag díszítéselekel. Melkizedek áldozó mozdulattal emeli magasba
az egyik kenyeret - minden valószínűség szeránt hasonlóan szélesre, színte
ölelésre ,tárt karral készültek áldozásra az ősegyház papjai.

Egy másik képmellékleten egy áldoztató talacskát láthatunk Antióehíábói,
a VI. századból. Ez az úgynevezett "ételkehely", melyben az átváltoztatott
ikeny;eret tárolták. Ez a szokás már a legrégebbi korokban is megvolt: azért
tárolták az átváltoztatott kenyereket, hogya betegeket és az öregeket és mind
azokat, akik nem lehettek jelen az istentiszteleten, megáldoztathassák. Hosszabb
tárolásra nyilván alkalmasabb volt az olyan kenyér, amely nem romlik Ezért
a(latkUi~t ki a nyugati egyházban az a szokás, hogy az áldozáshoz kovásztalan
kenyeret használnak. A középkorban eleinte ételkelyhekben tárolták a ko
vásztalan a~enyereiket, majd ,körülbelül a 14. századtól úgynevezett "osty,a-ga
Iarnbokban", melyeket az oltár közepe fülé függesztettek föl. Ezek voltak a
mai tabernákulumok ősei.~A Sonntag im Bild az egyik legszebb "ostya-galam
bot" mutatja be egyik képén a salzburgi dóm ikíncstáll'ából.)

Egy ideig párhuzamosan ·egYmas mellett volt egyszín és kétsz:in alatti ál
dozás is. Az ostya elteejedése és szentségtartókban való tárolása a feltámadási
ÜIlnepekkelvoltkapcsolatban. Az első mai értelemben vett szentségtartók a
XVI. századból maradtak ránk, s a iköve1Jke:zJő századból már ugrásszerűen

növekszik a maradványok száma. A kérdés szakértői ebből a jelenségből arra
kíövetlkeztetnek, hogy a szentségtartók használata a XV. században már álta
~ánosan elterjedt. A tabernákulum használatának eleinte heves ellenzői is
voltaIk, s ez teljesen érthető, hiszen a feltámadasi ünnepségek bevezetésére is
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rendkívül vontatottan kerűlt sor. A két-szím alatt való áldozás valószínűleg

a kőzépkor vége felé szűnt meg teljesen.
Az áldozás szertartása is érdekes változásokon ment végbe az idők folya

mán. Az eredeti - az ősegyházban szokásos - szertartás egészen egyszeru
és természetes volt, nem olyan rnértékben stilizált, mínt például a mai. Az át
változtatott kenyeret egyszeruen a kezükbe v.ették, haza vitték és otthon tá
robták (s ezt nemcsak az üldöztetések idején tették így). A kenyér fehér színű
volt, s nagyon jól kisütötték. (Néhány kutató feltételezése szerínt - jegyzi
meg a SonntllLg im Bad - az ősegyházban rozskenyeret használtak az áldo
záshoz, ezt a hipotézist azonban el kell vetnünk.) A kenyerek. eleinte egészen
egyszerűek voltak, hamarosan azonban úgynevezett kenyérpecsétekkel kezd
télk díszítení. (Ilyesféle díszítéseket hírneznek ma a kehelytartókra.) A kopt
egynázan ma is szokásban van a kenyerek pecsétekkel való díszítése. A félig
sült kenyérne nyomják a rendkrvül gazdag, változatos míntákat,

A keleti egyházban ma sokkal közelebb állnak az ősegyház szokásaihoz.
A7 ostyakat vastagabbra sütiik, és az elkészítés után kis darabokra osztják.
A paténa nem olyan gazdag náluk, viszont alakjában jól felismerhető a ke
Illyerestányér formája.

A II. vatikáni zsinat határozata nyomán ismét nagyobb körben terjed el
a kétszín alatt való áldozás a nyugati egyházban is. ünnepélyes alkalmakkor
(papszentelés, nászmise) nem is egy országban szokásba hozták. Igen érdekes
- s a fejlődés további Iehetőségét jelző tény -, hogy áldozáskor míntegy jel
képesen az ostyát mártják a borba és ezzel áldoznak. (Ferencz László)

ALLATOK CSODALATOS TAJÉKOZODO KÉPESSÉGE. Az állati intelli
genciával kapcsolatban igen érdekes tanulmányt közölt az Etudes az állatok
tájékozódási érzékéről, Jules Carles tollából. Descartes és iskolája, mint tudjuk,
az állatokban gépeket látott, és csak lassanként tört utat' később az a felfogás,
hogy az állatok többek a gépnél. Egyik leg,jobban ikidolgozott bizonyság erre
az állat tájékozódási érzéke. A postagalamb több száz kilométer távolságról
hazatalál olyan egyenesen, ~Ill,tha geometriai pontossággal húzták volna meg
az útját. A fecskék tavasszal Délafrikából jövet is rnegtalálják itthoni fészkü
ket, s a lazacok is megtalálják azt a ,kis hegyi patakot, amelyben napvllágot
láttak, pedig több ezer kilométert tesznek meg feléje a nyilt tengerről.

Carles Iegbehatóbban a méhek tájékozódási képességet tárgyalja. A há
romhetes méh, míután minden belső jszolgálatom átment, kirepül a kaptárból
és már első afkalommal hazatalál. A kérdés az, hogy mi módon? Míután el
hagyta a kifutópályát, felemelkedik a magasba és visszafordulva megnézi a
helyet ahonnét elindult. Tekíntete a kaptár kijáratán van, ezt veszi szemügyre
mindazzal, am azt körülveszi. Lassú körözéssel, nyugodtan emelkedik a ma
gasba. Közben különbözö szemszögből nézi a Kaptárt, megfigyeli az árányt és
hallatot, amelyre a visszatérésnél van szüksége, A lassú körözessel oly ma
gasra emelkedik, hogy lakása kis ponttá zsugorodik össze, de teljesen beleépül
a könnyezethe. A méh figyelemmel van az árnyékokra és fényekre. Abballl
a képben, amelyet magának alkot, benne vannak a szomszédos fák is. Hely
meghatározása annyira tökéletes, hogy abban az esetben, ha távollétében a
kaptárt máshová teszik, az üresen maradt pontra tér vissza, s képtelen kaptár
dált lffieg~aLá1mli., még ha ezt csupán 3 enéterrel toltálk is odább,

Ha a méh útja során felfedez egy virágzó fát, ahonnét bő táplálékot kap
hat a kaptár, ezt tudtára is !képes adni a saját kaptára lakóinak. De nem úgy,
hogy hazatérése után a virágzó fához vezetné őket. Tény, hogy társai egyedül
indulnak útnak és iigy talá:l,jlák meg a vonatkozó fát. A megfigyelések szerínt
a felfedező méh, amint hazaérkezett és megszabadult terhétől, nyomban az 'elő
csarnokba siet, ahonnét a méhek gyűjtő útjukra indulnak, s itt kőzli velük,
hogy merre IkeH menniök. Gyors tapogatással köröket ír le, aniközben társai
Iköa:-ülveszik, gondosan figyelik minden lépését, csápjukkal ~apogatják potro
hát, nyilván, hogy a rátapadt szagból megtudják, mílyen virágról van szó,
Tffi'sai annál számosabbak s annál izgatottabbak, rninél tovább tart a tánc és
mínél tombolöbb. Ez azt [elenti, ihogy szép, bőségesen virágzó fáról van szó,
A IIDéIh !köröm kezd, hol jobbra, ihol balra fordulva irja a kört, arrnel~be POIl1-
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tosan, rníndig egy irányban, egyenes vonalat húz. Ezzel jelzi, hogy merrefelé
repüljenek.

Az áíűaíok a Nap, vagy a csillagok után tájékozódnak, Ezt nagyon érdeke
sen lehet bizonyítani a hangyálknál. A hangya a legrövidebb úton tér vissza
fészkébe. Ha a Napot teljesen elfödik előle egy ellenzővel. s tükör segítségével
a Napot ellenkező oldalira vetítik, a hangya azonnal megváltoztatja irányát
és addig jár ezen az úton, amíg ki inem kerül az ellenző árnyékából. A rnéhek
számára is döntö a Nap iránya, illetve a vele bezárt szög, Ezzel kapcsolatban
felmerül néhány nehézség, hiszen a Nap változtatja közben a helyét. Négy
perc alatt tudvalevően egy folkikial nyugatabbra kerül. A tévedés így négy
peronyd trepülésnél 20 méter, húsz percnyi röpülésnél 100 rnéter, s ha tíz kilo
tIIlJétert kebl repülni, aikkor a felfedezett fa a jelzett iránytól már 1 kilométerre
esik. A méh azonban ennekellenére is megtalálja a jelzett irányban a virágos
fát. Úgy látszik tehát, pontosaibban tud jelezni, mint mri azt feltételeznők. A
Nap rnozgása még zavaröbb lehetne a vándormadaraknal, amelyek egész nap
röpülnek. Ugyanígy a nagy vizek halainál, de ezek mégis egyenesen rejtek
helyülkire talá1n'akA ik~sélrletek azt mutatják, hogyahalaiknak van valami
belső "napÖirájuk", amely automatikusan és azonnal korrigálja a Nap mozgá
sát. A rnéhekre visszatérve, illem zavarja ezeket az sem, ha a Nap a Iehhők

mögé búvik. Nyilván azért sem, rnert összetett szemüle igen érzékeny a sarkí
toft fény iránt, ami lehetövé teszi számukra a táiékozást akár az égbolt, akár
a Nap után.

Kísérletek azt mutatjak, lhogy a méhek a távolságot is tudják jelezni, még
pedig a tánc ,gyorsaságáMal. Ha tízszer teszé meg a Ikört az egyenes vonallal 15
másodperc alatt, 'ez 100 méter távolságot jelent, ha 6-szül', akkor 500 méter a
távolság, ha kétszer, alkiRor 5 kilométer, és ha egyszer,alkkoil" 10 kalométerre
van a tápládék. És ami ugyancsaík érdekes, ezt a távolságot akkor is berepű

Iík, ha az útvonal több pontján csalétket állótunk nekik.
AIE- állatok érzékenysége sokkal nagyobb az emberénél, akinek ilyen ter

mészetű érzékenységét a cívílízáoíó, mint feleslegeset, alighanem elsorvasz
totta, Az óra elterjedése következtében például ma már a legtöbben képtele
nek vagyunk a Nap állása után megállapítani az időt. Különösen fejlett az
á ll1atoknál a szaglás. A kutya megtalálja gazdáját pusztán szaglás után több
órával a távozása után. A Iazacok is, amelyek több évi tengeri tartózkodás
után k!i,lornéterek ezreit teszik meg, hogy visszatérjenek pontosan abba a hegyi
patakba, alhoJ1 születtek, csakis a szag nyomán igazodhatnak el. Teichman egy
alkoholféleséggel kísérletezett angolnákmal. Míndössze két grammct oldott fel,
olyan vdzmennyiségben, amely egész EurópáJt 1 méter magasain fedte volna be,
és az angolnák még ezt a parányi mennyíséget is észlelni tudták. Nem kétsé
ges, !hogyaszülőpatak szagát. mint valami nosztalgiát őrzi meg a lazac s ez
vezeti fVlUsS$ őt ív~rai a tengenből is. (Kosztolányi István)

JEGYZETLAPOK. (Egy "modemről".) Megírja verset, aztán elolvassa, és
ha túl érthetőnek találja, undorral a szemétkesárba dobja. Néha lehet segí
teni a dolgon: addig húz belőle, míg kellően homályossá nem tette. Azt mondja :
"ViISsza kell adni a modern élet lüktető ritmusát". Húsz év előtti költők

nevére fitymálva ajkát biggyeszti; Claudeit utálja, mert bőbeszédű, Valéryt,
mert kötött formában versel; Eliot neki démodé, Apollinaire érzelmes, Ba
bitsra pedig, mintha legyet piszkálna ki a leveséből, azt mondja: "Túl terna
tikus."

O nem ",tematikus". De ha vonatkoztatásait kibogozzuk. kihagyásait át
hidaljuk és homályát megfejtjük, mi marad belőle? Por és hamú, vagy az sem.
Modemsége a közhelyek misztífikácíója, De akik szeretik a mísztíkus mezbe
burkolt közhelyeket. vagy a jó, derék, tenyeres-talpas közhelyek helyett a
közhelyek röntgenképi csontvázát, tapsolnak neki. Ezért büszke meggyőző

déssel hirdeti, hogy a ISiker őt igazolja.
Valahányszor látom, amint dicsősége láthatatlan uszályát vonszolva el

vonul az utcán, mindik eszembejut Joubert mondata: "Ha ma mérhetetlenül
tetszeni akarsz, bele kell törődnöd, lhogy húsz év múlva nevetséges leszel."

h'. gy.)
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