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A SZENTSZÉK ÉS JUGOSZLAVIA MEGALLAPOl>A~A.A június 25-én
Belgrádban aláírt és hivatalosan "protokolnak", jegyzőkönyvnek nevezett ok
mány, amelyben a Szentszék és Jugoszlávia közt folyó megbeszélések eddigi
eredményét rögzítették, világszerte élénk visszhangot keltett. Az okmányt 
mint arról olvasóink már máshonnan is értesülhettek - a Szeritszék részéről

Agostino Casaroli, a vatikáni államtitkárság rendkívüli egyházi ügyekkel fog
lalkozó tagozatának helyettes titkára, a jugoszláv állam részéről Milutin
Moraca, a szövetségi egyházügyi bizottság elnöke írta alá. A jegyzőkönyv be.
vezetésből és négy szakaszból áll. Tartalmukat az Informatíons Catholique,
Internationales alapján ismertetem.

A felek szándéka az volt - mondja a bevezetés -, hogy eljussanak, ha
nem is az összes problémák megoldásához. mindenesetre azonban "a "kapcso
latolt szabályozásához a katolikus egyház és a jugoszláv szövetségí szocialista
köztársaság közőtt", S kiemeli a bevezetés, hogy már az eddigi megbeszélések
is hozzásegítették a feleket egymás álláspontjainak jobb megismeréséhez.

Az első szakasz ismerteti azokat az elveket, amelyekre a jugoszláv állam
támaszkodik, rámutat továbbá a vallási közösségeknek arra a jogi helyzetére,
amelyet a jugoszláv alkotmány és a jugoszláv törvények szabnak meg számuk
ra. A Szeritszék mindezt tudomásul veszi. A jugoszláv kormány ugyanakkor
elismeri a Szentszék egyházi joghatóságát a jugoszláviai katolikus egyház fö
lött, és biztosítja a püspököknek az érintkezés szabadságát egyházkormányzati
és vallási ügyekben a Szeritszékkel. A Szentszéknek jogában áll az is, hogy
amennyiben úgy itélné, hogy az állami törvények alkalmazásával kapcsolatban
a vallásgyakorlás szabadságát illetően észrevételt kell tennie, tudomására hoz
za ezt a jugoszláv kormánynak, amely igéretet tesz arra, hogy az eléje tárt
eseteket mindannyiszor kivizsgálja.

Ennek ellenében a Szentszék a második szakaszban újra megerősíti, hogy
a katolikus egyházi személyek papi teendőik gyakorlásában meg fognak ma
radni a szigorúan vallási és egyházi dolgok körében. Törvénybe ütköző lenne,
ha papi hivatalukkal visszaélnének olyan célokból. amelyek valójában poli
tikai természetűek, tehát nem tartozhatnak bele a kultusz gyakorlásába, a
szentségek kiszolgáltatásába, az egyház dogmatikus és morális tanának ok
tatásába, a hívek lelkipásztori gondozásába. Ha e tekintetben kötelességsze
gések fordulnának elő, a Szentszék kész megvízsgální a tudomására adott ese
teket. Eleget téve ezzel kapcsolatban a jugoszláv kormány kifejezett kívánsá
gának, a Szentszék újólag leszögezi, hogy helyteleníti és elitéli "a terrorizmus
nak és a politikai erőszak hasonló bűnös formáinak minden cselekedetét,
bárki kövesse el". A Szentszéknek - olvasható a jegyzőkönyvben - nincs
semmi oka arra, hogy elhárítsa azoknak az eseteknek megvízsgálását, ame
lyeket a jugoszláv kormány szükségesnek tart vele közölni. s a vizsgálat
eredményéhez mérten kész ezeket orvosoini is, azoknak az eszközöknek útján,
amelyeket az egyházi törvénykönyv ír elő. (Az Informations Catholiques Inter
nationales nézete szerint a jugoszláv kormányt ilyen értelmű kívánságára
feltehetően az a magatartás késztette, amelyet a háború után külföldre emig
rált jugoszláv katolikusok, köztük különösen egynémely horvát papok tanú
sítanak.)

A harmadik és a negyedik szakaszban kijelentik a felek, hogya közös
érdekű kérdések felől kölcsönösen kikérik egymás véleményét míndanrwí
szor, amikor ezt szükségesnek itélik. S hogy ezt az elhatározásukat könnyeb
ben megvalósíthassák. a Szentszék és Jugoszlávia képviselőt küld Belgrádba,
illetve a Vatikánba. Képviselőik "küldöttek" lesznek és félhivatalos jelleggel
bírnak, de ugyanabban az elbánásban részesülnek, mint amelyet az érvényben
lévő nemzetközi szerződések a diplomaták számára állapítanak meg. A Szent
szék küldöttje az "apostoli delegátus" címet viseli és annak teendőit végzi.
(A Tablet itt megjegyzi: a szövegből nem tűnik ki, hogy pontosan rní lesz a
címe a vatikáni jugoszláv küldöttnek.)
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A megállapodást VI. Pál pápa személyesen jelentette be, éspedig az alá
írás előnapján, június 24-én, azok előtt a bíborosok előtt, akik névünnepe al
kalmával tisztelegtek nála. Elmondta a pápa, hogy amikor a megbeszélések
lehetősége felmerült, készségesen hozzájárult azok megkezdéséhez és irány
elveket is adott folytatásukra vonatkozóan. "Az ekként vállalt út első állomása
pozitív módon befejeződött - emelte ki a pápa - s bízunk abban, hogy ez
az eredmény meg fogja hozni jótékony gyümölcseit mind az egyház, mind
Jugoszlávia népeinek javára."

Érthető, hogya megállapodás legtöbb kommentálója visszapillantást vet
a jugoszláv szővetségí szocialista köztársaság és a katolikus egyház viszonyá
nak arra a múlt j ára, amelyet a nyilt konfliktusok árnyékoltak be. Ami azon
ban ezeket a konfliktusokat illeti - mutat rá Jean Offredo, a Témoignage
Chrétien cikkírója -, az igazság az, hogy úgyszólván elkerülhetetlenül adód
tak abból a "súlyos és tragikus örökségből", amellyel az itteni katolikus egy
házat a hitlerizmus támaszául szolgáló Pavelics-diktatúra és a horvát usz
tasa-rendszer terhelte meg a második világháború éveiben. Szerbia ortodox
vallású területein voltak akkor az ellenállás igazi fészkei s a szerbellenes ir
tóharcban - mondja Offredo ~ "a fanatikus nacionalizmus és a katolicizmus
különös módon keveredett". Ez az oka annak, hogy Jugoszlávia felszabadulása
után a Tito tábornagyelnöklésével megalakult szövetségí szocialísta köztársa
ság a katolíkus egyház nem egy vezető papi személviségét, köztük Stepinac
zágrábi érseket is felelősségre vonta, s általában is bizalmatlanság nyilvánult
meg a katolikusok irányában. A hivatalos szakítás azonban a Szeritszékkel
csak 1952-ben következett be, amikor a 16 évi kényszermunkára ítélt Stepinac
érseket XII. Pius pápa bíborossá nevezte ki. A jugoszláv kormány a kineve
zést séntőnek és kihívásnak minősítette, s kiutasította a Belgrádban mindad
dig működő apostoli delegátust,

A társadalmi valóságok mérlegelése és figyelembe vétele azonban mind
inkább a konfliktusos helyzet feloldása irányában hatott. A Zycie Warszawy
lengyel kormánylap, amely most örömmel üdvözölte. a jegyzőkönyv létrejöt
tét, legfőbb tényezőként utal "arra a konstruktív fejlődésre", amely a jugosz
láv püspökök magatartásában Stepinac kikapcsolódása után megindult. Mind
többen adták őszinte tanúságát annak, hogy .Jojálísak az állam és annak szo
cialista rendszere irányában". S nem elhanyagolható mozzanat ez akkor, ha
meggondoljuk, hogya hatmillió katolikus Jugoszlávia lakosságának közel
egyharmadát jelenti.

Az enyhülés első kézzelfogható jelének mondják a hírrnagyarázók a ju
goszláv kormánynak azt a gesztusát, hogy amikor Stepinac bíboros 1960 feb
ruárjában elhunyt, a kormány megengedte, hogy a zágrábi székesegyházban
helyezzék örök nyugalomra. Ahhoz is hozzájárult, hogy a temetési szertartások
végzésére Kőnig bíboros bécsi érsek Zágrábba utazzék. Ezt az első lépést
csakhamar továbbiak követték, amiben nagy része vol.t a két évvel ezelőtt el
hunyt Ujcic belgrádi érsek és Bukatko püspök, s mindenekelőtt az új zágrábi
érsek, Seper fáradozásainak. Az .,apró lépések polí tikája" újabb hivatalos
gesztusokban is kifejezést nyert. Tito tábornagy Ujdc érseknek a legmagasabb
jugoszláv polgári kitüntetést adományozta. A jugoszláv püspökök résztve
hettek a zsinat valamennyi ülésszakán. VI. Pál pápa tisztségének elfoglalása
kor sajátkezű levelet és aranyérmet küldött Tito tábornagynak. A jugoszláv
kormány Seper érseknek, amikor 1965 januárjában megkapta a bíbort, sze
rencsekívánataít fejezte ki.

A mostani megállapodásra vezető "előzetes mcgbcszéléseket" a múlt év
januárjában kezdték meg, amikor Casaroli Belgrádba Iátogatott. Összel bizo
nyos mérvű zökkerrőt okozott a jugoszláv püspöki kal' közös pásztorlevele,
amely a szülők jogával foglalkozott gyermekeik vallásos neveléséhez, Casaroli
nak azonban sikerült e1.símítania az emiatt támadt nehézségeket.

Magyarország után így most Jugoszlávia a második szocialista ország,
amely írásba foglalt és kölcsönösen vállalt megállapodást kötött a Szent
székkel. Mint a már említett Zycie Warszawy - nyilván a lengyr-l püspöki
kar felé tekintve - külön hangsúlyozza, a jegyzőkönyv aláírásával a Szent-
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szék "hivatalosan alátámasztotta Seper bíboros példaadó magatartását",aki
mindenkor szószólója volt a békés koegzisztenciának egyfelől a katolikus egy
ház és a katolikus hierarchia, másfelől a szocialista állam és annak kormá
nya között. A belgrádi jegyzőkönyv nem oldja meg ugyan mindazokat a prob
lémákat, amelyek a tanácskozások során szőnyegre kerültek - írja a Témoig
naqe Chrétien -, függöben maradt többi között a vallásoktatás, a papnevelő

intézetek és a katolikus sajtó kérdése, ennek ellenére azonban jó alapnak te
kinthető további megbeszélések számára. Az illetékes vatikáni tényezők a
jegyzőkönyvet önmagában is nagy jelentőségűnek ítélik - állapította meg az
Informations Catholiques Internationales közlése szerint az Osservatore Ro
mano -, de még nagyobb jelentőséget tulajdonítanak neki azok míatt a lehe
tőségek miatt, amelyeket nyitva hagyott. Megjegyzi azonban a lap, hogya jö
vőben sem lehet szó sem konkordátumról, sem "modus vívendív-ről a szó
jogi értelmében, nem pedig azért, rnert alkotmánya értelmében a szocialista
szövetségi köztársaság nem juttashat különleges helyzetet a Jugoszláviában
létező különbőző felekezetek egyikének sem. A zsinat befejezése óta minden
esetre ez az első kétoldalú egyezség, amelyet a Szentszék megkötött, szígo
rúan szem előtt tartvu azoknak az elveknek szellemét, amelyeket a zsinati
okmányok fektettek le. Különösen észlelhető ez, ha az egyház és a modern
világ viszonyáról szóló pasztorális konstitucióra gondolunk, amelyben a ka
tolikus egyház nyomatékosan kijelenti, hogy nemcsak nem óhajt kiváltságokat
az államhatalmak részéről, de kész önként lemondani 'törvény alapján gya
korolt jogokról is, ha ezt az új körűlmények índokolják, vagy ha azt kellene
észlelnie, hogyajogokkal való élés kétséget kelthet szándékainak őszintesége

felől.

A belgrádi jegyzőkönyv örvendetes és újszerű vonásaként emeli ki a
Christlicher Sonntag a feleknek a bevezetésben kifejezett ama meggyőződését,

hogy megállapodásuk "elő fogja mozdítani a békét a népek között és a ter
mékenyebb nemzetközi együttműködést". Ezekből aszavakból - úgymond 
VI. Pál hangját érezhetjük ki, újabb bizonyságául annak, hogya mostani
pápa XXIII. János szellemét és irányát igyekszik átvinni a valóságba. A jegy
zőkönyv mindenesetre további jelentős állomása a békés koegzisztencíán való
fáradozásnak. Hangsúlyosan utal ezzel kapcsolatban a Christlicher Sonntag az
Osservatore Romano ama vélekedésére, hogya belgrádi jegyzőkönyv rendel
kezései "komoly alapot nyújtanak a katolikus egyház és a kommunista párt
vezette szocialista országok viszonyának további javulására". S idézi is a vá
tikáni félhivatalos közlernényéből: "A Szeritszék meg van győződve annak
lehetőségéről, hogy pozitív eredmények kilátásával nyúljanak hozzá a legko
molyabb tárgyi nehézségekhez is - amelyeket történeti körülmények vagy
ellentétes rendszerek támasztanak -, feltéve, hogy kölcsönösen megvan a
tisztességes megoldás akarata, az elválasztó kérdések megvizsgálásának komoly
sága, az eltökéltség annak keresésében, ami egyetértésre vezethet, a készség a
lojális megvitatásra s elismerése azoknak a határoknak, amelyeket a jelen
adottságai vonnak meg."

Összhangban van ezzel a Borba jugoszláv kormánylap kommentárja is,
amelyben a Tablet közlése szerint szintén hangot kap az a nézet, hogy "a
belgrádi megállapodás szélesebb körű nemzetközi előzménynek bizonyulhat a
Szentszék és más kummunista országok viszonyát illetően".

Igen figyelemre méltó, hogy az olasz jezsuiták folyóirata, a Civiltd Catto
lica, amely inkább integrista hajlandóságoknak szokott teret adni, most nem
kevesebb, mint 12 oldalas kommentárjában ugyancsak azt húzza alá, hogy bár
az egyház hűségesen ragaszkodik hitigazságaihoz és a marxizmustössze
egyeztethetetlennek tekinti a kereszténységgel, a marxizmus és a szocialísta
államok képviselőivel őszintén keresi az alkalmat a találkozásra és a lojális
eszmecserékre. Emlékeztet a folyóirat arra a megkülönböztetésre, amelyet
XXIII. János és utána már VI. Pál is tett egyfelől a katolikusok számára elfo
gadhatatlan tanok, másfelől az utóbbiak által sugallt "történelmi mozgalmak
között, amelyek éppen mert történelrniek, fejlődésre képesek". Esszerű követ
kezménye ennek - teszi hozzá a Civiltd Cattolica -, hogy a Szentszék soha-



sem utasít vissza semmi lehetőséget diplomáciai kapcsolatok létesítésére, 8 lS
maga soha nem szakít meg ilyen kapcsolatot, ha egyszer létrejött.

Magam részéről talán csak annyit fűznék hozzá beszámolómhoz, amely
ben egyedül a tényekre szorítkoztam, hogy ismét azok Igazolódtak. akik nem
is annyira az elméleti, mint inkább a gyakorlati dialógust kezdeményezték és
szorgalmazzák a marxizmussal. Világos ugyanis, hogy amire eddig is szükség
v()lt~ arra lesz szükség a jövőben is: a társadalmi valóságérzékre és ennek
nyomán a kölcsönös megértés és bizalom légkörére. (Mihelics Vid)

ÖTSZAZÖTVEN KATOLIKUS VILAGI BEADVANYA A pApAHOZ. Jú
11U8 24-i számában adta hírül az új Ember, hogy "a család, a születésí arány
szám és a népesedés bizottsága", amelyet még XXIII. János pápa hívott életbe
és VI. Pál kibővített, befejezte munkáját, Döpfner bíboros, a bizottság alelnöke,
II többségi jelentést, Ottaviani bíboros, a bizottság elnöke, a kisebbségi jelen
tést átadta a Szeritatyának. A döntés tehát, amelyet főleg a fogamzásgátlás
kérdésében várnak feszült érdeklődéssel, immár a pápa, azaz a legfőbb taní
tóhivatal kezében van.

Az ezt megelőző hetekben került nyilvánosságra annak a Louvainben ki
dolgozott és az idei év májusáról keltezett beadványnak szövege, amelyet 550
katolikus világi hívő terjesztett a Szeritatya elé. A beadványaláíróinak zöme
orvos, de mint a szervezők mondják, igyekeztek az aláírókat úgy megválogat
ni, hoV azok a laikus gondolkodók valamennyi körét képviseljék. A TabIet
megemlíti, hogy van köztük 86 belga, 110 kanadai, 72 USA-beli, 54 holland, 50
francia, 23 német és 20 angol. Spanyolországból és Írországból nincs aláíró,
Afrikából csupán 2 kongói, a délamerikai államokból mintegy 30. Ugyanezek
a szervezők már 1964 októberében beadvánnyal fordultak a zsinathoz. Mint
hogy ezt akkor 120 katolikus világi írta alá, arra kell következtetni, hogy a
~gmozdulás azóta tovább gyűrűzött. Az alábbiakban a Tablet nyomán az újabb
beadvány teljes szövegét közöljük. Nyilván ki fogja egészíteni azt a képet,
amelyet Medvigll Mihály rajzolt meg a születésszabályozás problémáiról múlt
hónapi tanulmányában. A zárójelbe tett alcímeket is az angol katolikus folyó
iratból vettük át.

(A zsinat és a házasság.) Jelen dokumentum aláírói, amikor ismét az egy
ház hivatalos szerveihez folyamodnak, hálájukat fejezik ki annak az előző

beadványuknak szívélyes fogadtatásáért, amelyet még a zsinathoz intéztek.
Most részletesebben kívánják megvízsgální az előző dokumentumban tárgyalt
bölcseleti és tudományos kérdések néhány konkrét oldalát, úgy amint ezek a
jelenpillanatban tűnnek fel előttük.

A második vatikáni zsinat nemrégiben olyan tant fogalmazott meg a há
zasságról, amely képesnek mutatkozott arra, hogy a kereszténység örök érté
keit összhangba hozza több mai meglátással, amilyen a test és lélek egységé
ben előlépő egész ember méltóságának tudata, és a házasságnak akként való
felfogása, hogy ez a gyermek világrahozása tekintetében felelősséggel tartozó
személyek közössége,

Ezeknek az elemeknek sikeres összeegyeztetése azt is mutatja, hogy maga
tartásának meghatározásában az egyház jobban el tudta különíteni magát bi
zonyos múltbeli fogalmazásoktól, amelyek nem tartoznak bele a kereszténység
lényeges örökségébe. Gondolunk a többi között az ember dualista felfogására,
amely a test tekintetében egyfajta pesszimizmusra vezetett; a természettör
vénynek inkább kozmológiai szemléletére, amely a biológiai alakulásoknak
közvetlen meghatározó szerepet tulajdonít az emberi cselekvésben; és a há
aaasilg túlzottan társadalmi-jogi szemléletére, amely hiányosságai miatt nem
tehet eleget a személyi elem összes követelményeinek.

Szükségszerű, hogy ez a történelmi jelentőségű tanbeli fejlődés kihasson
a lelkipásztorkodás területére. Mindazonáltal észlelhetők némely oldalról be
folyások, amelyek azzal fenyegetnek, hogy végzetes következményeket hozva
magukkal aláaknázzák az okos haladást. Kötelességünknek érezzük tehát,
IloIY klfejezzük felfoiállunkat éi újólag emlékeztessünk a problémák komoly
sAiára.



(A szaporodás szabályozásának sziikséqe.) Az emberi szaporodás manapság
nagyon valóságos problémákat támaszt, amelyeket a katolikus közösség igen
nagy része nem vett még elégségesen fontolóra. Mintegy húsz év óta a viláC
sok térsege tapasztalja a "népesedési robbanást", azt a jelenséget, amely gyak
ran bekövetkezik a technikai fejlődés kezdeti szakában. Az emberi termékeny
ség - belső lehetősége szerint - igen nagy, mert az a rendeltetése, hogy a
legkedvezőtlenebb körűlmények közott is biztosítsa a fennmaradást. Igy azután
a tényleges szaporodás szertelenül magas színtjét eredményezheti, mihelyt
mind a gyermekek, mind a felnőttek életbenmaradási kilátásai megnövekednek,
hála az emberi beavatkozásnak, különösen az orvoslás terén. Tudósok és szall:~

emberek ha eltérően vélekedhetnek is arról, hogy miként ítéljük meg a fo
kozás lehetőségeit a javak termelésében és elosztásában, tulajdonképpen egyet
értenek abban, hogy aránylag rövid időn belül lényeges emberi értékek ke
rülnek veszélybe, ha az emberi faj a maga élettanilag lehetséges szaporodást
képességét nem veti alá valami korlátozásnak. Innen van az, hogy sok nemzet
találja magát szemben a születésszabályozás viszonylag új, de sürgető felada
tával. A megoldás módját főleg azok az indítékok és indokolások befolyásol
ják, amelyek az egyes társadalmakon belül érvényesülnek. Ezenfelül úgy Iát
szik, hogy a különböző eljárások alkalmazásának lehetőségel az egyének ér
telmi természetétől és pszichológiai hajlamaitól függnek. Olyan fogamzást
szabályozó módszerek például, amelyek önmegtartóztatáson alapulnak, külö
nösképpen alkalmatlanok a nagy demográfiai probléma megoldására.

A technikai fejlődés előrehaladottabb állapotában a helyzet más színben
jelenik meg. Az általa kiváltott körülmények között általánosan gyakorolják
a születésszabályozást, éspedig olyan szociológiai indítékok alapján, amelyek
pozí tív emberi értékekre támaszkodnak. Olyan érdemes fejlemények, mint pél
dául az iskoláztatási idő meghosszabbodása, a nők társadalmi előrenyomulása,

az adott szociális összefüggések között az emberi méltóság érvényesülésének
magas anyagi kellékei - mindez nagy erőfeszítéseket követel a szülők részé
ről, ha illő módon akarják felkészíteni az életre gyermekeiket.

Következésképpen a házaspárok tetemes része - gyakran sajnálkozva és
bánkódva - arra kényszerül, hogy házaséletének nagy részén át a születés
ellenőrzés valamilyen formáját gyakorolja. Az időszaki megtartóztatás mödsze
re az esetek oly magas arányában bizonytalan, hogy tisztán technikai szem
pontból sem válik be mint a születésszabályozás problémájának egyetlen meg
oldása.

A születések ellenőrzése összefér azzal a magatartással. amely valóban po
zitív az élet irányában. A fogamzásgátláshoz való folyamodast nem szükség
szerűen sugallják hedonisztikus (gyönyörhaihászó) indítékok. Az a szakadék,
amely az emberi faj tényleges szaporodási képessége s a szaporodás míndín
kábbkorlátozott lehetősége közott nyílt az egész világon, valóságos, sőt gyötrő

problémák elé állít. Semmiféle fontolvatás sem küszöbölhetí ki azt a tényt,
hogy számos nemzet s megszámlálhatatlan jószándékú házaspár részére a fo
gamzások hatásos és gyakorlatias szabályozása nem csupán szükségesség, de
múlhatatlan kötelesség.

(Pozitív hozzájárulás szüksége.) Az egyház nem engedheti meg magának,
hogy azért tegyék majd felelőssé a történelem előtt, amiért lekicsinyli a leg
nagyobb problémák egyikét, amellyel az emberiségnek szembe kell néznie.
nem is szólva arról az esetről, ha akadályt gördít a valódi megoldásokra iri
nyuló általános vizsgálódások elé: az emberiség pozitív erkölcsi hozzájárulút
vár a világ nagy szellemi erőinek egyikétől.

Minden hitelesen keresztény etika alapja a tisztelet és szerétet az emberi
személy iránt, aki megkapta a szabadság és az értelem képességeit I akit IUl
élő Isten a saját hasonlatosságára teremtett.

Ezt az elvet, amely kiindulásul szolgál a mai világgal való párbelzédhe14
egyértelműen előtérbe helyezte a zsinat, mint a házasságra vonatkozó tarlj(táaá...·
nak alapját; tartalmazza ez az elv az ember tényleges felelősségét a ltü1ön~
böző emberi értékek megőrzéséért és cselekvő megvaléaításáért, bel•.we _
testiség értékeit is.



A termékenység problémájának külőnböző oldalait, így azt is, hogy mí
ként kell erkölcsileg megítélni a szaporodás különböző tényezőinek élettani
épségét, ennek az elvnek a fényénél kell taglalni. Mit jelent ez az élettani ép
ség a házasélet értékeinek végső összegezésében. amely a hitvesi egységgel és
il felelős termékenységgel fejezhető ki? A zsinat, amikor személyi értékekre
hivatkozik és aláhúzza ezeknek mindent meghaladó, páratlan jelleget, nem
veti alá ezeket az értékeket az élettani renddel való örökös vagy feltétlen
egyezésnek. S valóban, a jelen kőrulrnények között nem lehet továbbra is oly
bá venni ennek az élettani rendnek teljes és maradéktalan betartását, mint
az emberi integritás "sine qua non" feltételét.

(A biológiai integritás nem abszolút.) Igaz, hogy a rnúltban bizonyos lelki
pásztori eligazításokat határozott és pontos kifejezésekben rögzítettek meg.
Ezek az eligazítások azonban beletartoznak a maguk különleges történelmi

"összefüggéseibe, s akként kell magyaráznunk, ahogyan a természettörvény ak-
kori - s ma már hibásnak felismert - értelmezése sugallta azokat. Az a
teológiai felfogás, amelyen ezek az eligazítások alapszanak, nevezetesen, hogy
Isten az ura és tulajdonosa az emberi testnek, nagyon kényesen árnyalt értel
mezést kíván, ha el akarjuk kerülni, hogy antropomorfizmus íze legyen és az
ember dualista bölcselete következzék belőle. Az ember élettani folyamataiba
való különböző fontos beavatkozások megengedettsége is, ami fokozatosan
nyert elismerést - komoly okból immár szervek is átültethetők -, arra mu
tat, hogy az élettani épség tiszteletbentartási kötelességének fogalma nem olyan
abszolút, hogy ne rendelhetnők alá az emberi személy javát hirdető elvnek,
értve utóbbit valamennyi vonatkozásában.

Bizonyos új teológiai törekvésekről, amelyek az embert tárgyaló bizonyos
bölcseletből az embernek azt a kötelezettséget vezetik le, hogy feltétlenül ves
se magát alá biológiai alkatának - általában vagy különösen szexuális dol
gokban -, legkevesebb, ha azt mondjuk, hogy óvatosan kell azokat kezelni.
Fenntartásokkal kell fogadni bizonyos teológiai irányzatokat is, amelyek pszi
chológiai nézeteket - még ha ezek helyesek is - abszolut erkölcsi törvénuvé
emelnek, s mert elmulasztják az indokolt megkülönböztetést a különbözö is
meretágak között, egy újfajta determinizmusba torkollnak, amely szintén el
lentétes a perszonalizmussal.

Vannak azonban különféle tárgyi tények is, amelyek útját állják annak,
hogy az emberi funkciók élettani integritását tegyük meg az erkölcsösség
abszolút feltételévé.

(A teljes emberi összefüggés.) Ezt a kérdést elsősorban az egyetemes em
beri problémával teljes összefüggésben kell nézni. Maga a zsinat tanítása nem
egy már előzőleg meglévő renden alapszik, amely ,,3 priori" szabályokat tar
talmaz, hanem az emberi személy értékein. Nem lehet itt elhanyagoini az em
beri tapasztalatot : komolyan számításba kell venni ezekre a dolgokra vonat
kozóan azokat a meggyőződéseket, amelyekre fokozatosan jutottak a különböző

emberi és keresztény közcsségek.
.Orvosi és tudományos szempontból vitatható továbbá az a tétel, amely

abszolút elsőbbséget kíván adni az élettani integritásnak. Az ilyen állásfoglalás
annyira határok közé szorítaná az orvosi gyakorlatot, hogy ezt sok szakember
jó lelkiismerettel ítéli ellentétesnek a személy igazi javával.

Számításba kell vennünk végül annak a ténynek jelentőségét, hogy buzgó
és nagylelkű katolíkus házaspárok igen nagy számban kerültek abba a hely
zetbe, hogy amikor meg kell választaniok azt a magatartást, amely legjobban
megvédi házasságuk sokféle célját, ideértve házaséletük globális épséget 
akkor lelkiismereti és tárgyi okokból úgy döntenek, hogy a pusztán élettani
-íntegritás nem lényeges előfeltétele minden egyes házassági aktus valóban em
beri jellegének.

Ilyesformán vitatni sem lehet, hogy manapság olyan nyitott kérdéssel né
zünk szembe, amelyet a "possessio [uris" elve semmiképpen sem hatálytalanít
hat. Ezért tölt el minket akkora aggodalommal az az irányzat, amely szerint
a 'kérdést fegyelmi és lelkipásztori szinten kell megoldani, éspedig akként,
hogyegyszerűen fenntartják a régi eligazításokat, jóllehet ezek sok minden



tárgyi okból kétségessé váltak napjainkra. Ilyen megoldás az egyház számára
azzal a súlyos kockázattal járna, hogy elveszíti erkölcsi tekintélyét annak kö
vetkeztében, hogy végzetes hasadás támad az egyházi tanítás és a mai világ
mély meglátásai között.

(Az egyház nagy alkalma.) A problémák néhány fontosabb oldalának-iméntí
rövid elemzése bizonyos következtetésekre késztet, amelyeket szeretnénk elő

adni.
Az emberi szaporodással kapcsolatos nagy erkölcsi problémák olyan síkon

fekszenek, amely nem a technikai szabályozás síkja.
A technikai eljárások önmagukban nem elegendők sem a népesedési

problémák, sem az egyes házaspárok nehézségeinek megoldására. Mind a nem
zetek, mind az egyének erkölcsi okadatolást igényelnek, amely szaporodó
képességük gyakorlásában vezetné őket és megkönnyítené számukra az értel
mes választást. Ilyen okadatolás szükségét mindinkább érzik ott is, ahol el
néptelenedés mutatkozik, és ott is, ahol túlnépesedés fenyeget. Szükség van
rá a szexualitás humanizálásának soha véget nem érő feladata miatt is,
amely külörilegesen hárul az egyházra is. Valóban, nincs még egy szellemi
hatalom, amely nagyobb tekintéllyel ösztönözhetné a házaspárokat termékeny
ségüknek arra a felelős gyakorlására, amelyből kitűnik, hogy adott szociális
helyzetükhöz mérten áldozatosan törődnek a közjóval. A házasságról szóló
katolikus tanítás, ahogyan azt a zsinat az emberi személynek járó tisztelet
alapján megfogalmazta, nemes eszményt állít a házaspárok elé, megmutatva,
hogy miként lehetnek hívek hivatásukhoz saját korukban. A zsinat tanítá
sát, amelyet még nem eléggé értettek meg, világosan kell előadni, távol rnín
den kétértelműségtől, távol különösen az olyasféle célzatos értelmezésektől,

amelyek a természettörvény "fizikalista" felfogására próbálják ráállítani azt.
Hallatva ezt az üzenetet és ráalapozva ezt azokra a nagy elvekre, amelye

ket neki kell őriznie, az egyház páratlanul pozitív és pótolhatatlan módon já
rulna hozzá a jelen napok egyik nagy problémájának megoldásához.

Több konkrét erkölcsi kérdés marad még fenn, de ezeket is olyan tapasz
talatok és emberi értékek fényénél kell megítélni, amelyek egyetemesen em
beriek. Hogy megfelelő választ lehessen adni azokra a kérdésekre, amelyeket
folyvást fel fognak tenni a születésszabályozás és a családi élet széles terü
letén, elsődleges fontosságú, hogy normális feltételeket teremtsenek a tanulmá
nyozások számára, és hogy a kutatásokat a bizalom és nyíltság szellemében
végezzék. Ezért kérjük, hogy a zsinat által felvázolt tanbeli egység keretén be
lül engedjen szóhoz az egyház ezen a téren különböző felfogásokat és tegyen
lehetővé különböző magatartásokat. Ilyen küiönbözések ugyanis szükségszerű

en lépnek elő egy átmeneti korban, amikor az új tudományos és bölcseleti
megismerések igen eltérő értékelésre találnak.

Egyre nyilvánvalöbb az is, hogy ezekben a dolgokban lehetetlen lefektetI1)i.
vagy fenntartani olyan erkölcsi eligazításokat, amelyek technikai vagy fizi
kai síkon túlságosan részlétezők. Ilyenfajta eligazítások csak nagyobb lelkiis
mereti válságot okoznának és veszélyeztetnék a keresztény üzenet maradan
déságát és kimagasló méltóságát.

Végezetül úgy véljük, hogya nyílt felhívás az együttes kutatásra nem
hogy ártana a vallási egységnek, hanem egyenesen elősegítené a párbeszédben
álló katolikus világ összetartását, s megnyithatná az utat az álláspontok töké
letes egységbe foglalása felé, amit mindannyian várunk a jövőtől.

Következésképpen reméljük, hogya tanítóhivatal bizalmat fog mutatni a
katolikus közösség szellemi érettsége tekintetében. Isten Népe minden tagjá
nak joga, sőt kötelessége, hogy képességétől telően hozzájáruljon a kutatások
eredményességéhez. Ennek a beadványnak aláírói is ebből indultak ki, amikor
ezt a dokumentumot megfontolás végett tisztelettel a katolikus hierarchia fi
gyelmébe aján'l,já'l\l (M. V.)
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Közel egy esztendővel francia kiadása után
végre magyarul is megjelent Mészöly Miklós regénye." Hogy az új magyar
próza jelentős alkotásai közé tartozik, az kétségtelen.

Mottója a következő: "Ozolin, a rekorder: Gyorsabban, magasabbra, távo
labbra." De miért gyorsabban? Hová magasabbra? Meddig távolabbra? A
kérdés a regény végén is csak kérdés marad; hiába gyűjti össze az atléta, Oze
Bálint, élettársa, Hildi ennek a fiatalon elpusztult életnek az adatait, hiába ál
lítja össze a töredékekből történetét : mindez nem ad választ a kérdésre.

Az olvasóban két gondolat is kísért, amikor Az atléta halála irodalmi ro
konságát keresi. Az egyik: Bálint megidézett fiatalsága, kamaszéveinek zava
ros világa, sajátos. vad szekszualitásával, az "ötösfogat" - e sportnak, ke
rékpározásnak, egymásnak és egymás ellen élő négy fiú és egy lány - zárt
társadalma óhatatlanul a század nagy kamasz-regényeit idézi emlékezetünkbe,
azokat, melyek az "enfants terríbles' birodalmát és légkörét fedezték föl. A
másik: a regény ugyanakkor mintha rokona volna azoknak a műveknek is,
amelyekre gyűjtőnévül Romain Gary egy magyarul is (Hajnal felé címmel)
megjelent regényének eredeti francia címe illenék, az "éducation européenne",
rokona rnindazoknak a regényeknek, melyek a két háború köztí és második
világháború alatti ifjúság "európai neveléséről" szólnak.

Könnyű lenne túlságosan egyszerű következtetéseket vonni ezek után: ez a
fiatalság, illetve ennek egy része, miután kíábrándult a fölnőttek hazug vilá
gából, az életére súlyosodó árnyék, a háború szorongatásában egyetlen "esz
ményt" talált magának, a sportot; így aztán Az atléta halála nem is egyéb,
mínt a modern regény-szerkesztés minden togását és szabályát kidűnően is
merő beszámoló a sport, az atléták világáról. Akadt is a regénynek francia
bírálója, aki valóban nem látott benne egyebet, iskolapéldáját szolgáltatva
ezzel annak, hogyan lehet egy - bizonyára csak fölületesen átfutott - köny
vet telj esen félreérteni.

Az a sport ugyanis, az a hosszabb vagy rövidebb távú futás, az a ver
senyzés, amelyről itt szó van, jóval több, mint puszta sport, verseny és fu
tás. Egy karlsteini kiránduláson, míg a csoport tovább megy a vezető után,
megtekinteni a lovagvár nevezetességeit, Bálint elmarad; "csak a következő

teremben vettem észre, hogy nincs köztünk - emlékezik vissza a történtekre
Hildi. - Feltűnés nélkül visszafordultam, és a fülkénél - (régi vezeklőfülke)

,.- találtam rá; gyufával próbált bevilágítani a nyíláson. Elpirult, amikor
meglátott. Akkor ilyen volt az edzőtábor - mondta és igyekezett nevetni." De
ez nem tréfa, nem szellemeskedés; a nevetés erőltetett, és nem képes palás
toini azt, hogy itt mélyebb, egzisztenciálisabb kapcsolatról van szó. Bálint, ez
a furcsa, hamleti atléta megsejti, ami társaiban talán föl sem merül: hogy
sportjában, visszájára fordítva a testiben, voltaképpen lelki-szellemi értékek
kereséséről, illetve pótlásáról van szó, a pótlás hiány-sarkallta, kétségbeesett
kísérletéről. S hogy mennyire valóban kétségbeesett kísérletről, azt egy má
sik részlet, Hildinek egy másik emléke sejteti. Bálint Bécsbe indul versenyre;
végre lecsukják a bőröndöt, a taxi már lent vár a ház előtt. "Még megkér
deztem Bálinttól, hogy mire van szüksége ... Semmire most már, csak a rossz
lelkiismeretre - mondta. - De azt viszem... Akkor futott Európa-csúcsot,
ott Bécsben." Mintha a "rossz lelkiismeret" csiholná ki belőle a rekordot.
Számára a futás: a rossz lelkiismeret legyűrese a teljesítményben, a teljesít
mény idejére.

"Gyorsabban, magasabbra, távolabbra." Csakhogy a rossz lelkiismeretet
nem gyorsasággal, nem távolsággal, nem magassággal lehet legyőzni; azzal
bent kell mcgmérkőzni. Ez az atléta döntő tévedése: kívül akarja megoldani
azt, amit csak belül lehet megoldani. Ezért keres Bálint míndíg új meg új
módszereket; végülis ezért vonul ki a Vlegyásza völgyének légüres terébe, a
teljes magányba, ahol reménytelen tréningjeinek senki tanúj a nincs, és ahol
kezében a stopperórával maga próbálja tisztázni magával élete kérdését. Mi
lyen sikerrel, nem tudhatjuk: a mutatók végülis nem mutatnak semmit. A

*Mészöly Miklós; Az atléta halála. Magvető, 1966.
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végső verseny, a végso önfelülmúlási kísérlet eredményének megítélése már
valaki másra tartozik.

Akkor is ez lett volna ennek az életnek a vége, ha az a bizonyos naiv báta
kolosi bemutató, ahol Bálint értetlen közönsége előtt szeretetből futott, nem
csak egyetlen, és kései epizód a pályáján? Ezt sem tudhatjuk. Gyanítani azon
ban gyaníthatjuk. A szeretet gyümölcsei másutt teremnek.

Igy ez a jelentős, kitűnően megírt regény, melynek élesen vágott képeit,
egy-egy jelenetének sűrű atmoszféráját aligha felejtjük el, végülis válasz he
lyett csak újabb kérdéseket ver föl az olvasóban. Igaz: egy-egy ilyen, életünk
értelmét illető kérdés többet ér a túl könnyen kerekített válaszoknál él az
előregyártott megoldásoknál.

* • *
Aki Képes Géza új kötetének* ars poeticaját akarná meghatározni, annak

maga a költő siet segítségére: ő maga fogalmazza meg "költészettanát" egyik
legjellemzőbbversében, a Barátomnak címűben, a híres verlaine-i Art poétique
nak ebben az ellendarabjában. Lényege, nyers prózában, a következő: legyen
a versnek "értelme", ami azonban egyáltalán nem azonos holmi szimpla "ért
hetőséggel"; ne lágy legyen és érzelmes, hanem olyan keményen formált, mint
a vas; zenéből elég a legszükségesebb, s akkor is legyen "érces"; a vers ne
tapadjon a földhöz, hanem "jelezzen ég és föld közt", s a mindenség egy-egy
darabját ragadja meg "mohó csápjaival".

Az effajta nyers próza azonban kopárrá fosztja a kőltői rnondandót QS fo-
galmazást, amely sokkal árnyaltabb és gazdagabb.

Értelmet mindenek előtt!

- s az értelem nem érthetősé" 
agy ragadd meg a reszketó-szép
gondolatot (mely agyvelőd

szakítja szét) mint a vasat,
mit kovács kohóból kicsap
az űllőre s úgyalakítsad
az izzó szülöttet, amint csak
te tudhatod és senki más,
istentől elhivott kovács -

mondia az első versszak; és ez nemcsak ars poetica, hanem plasztikus ön
jellemzés is. A verlaine-es rímben a verlaine-i "reszkető-szép" jelző jelzett
szava a "gondolat": ez az elsődleges mozzanat Képes Géza számára, de nem
mint "eszme", nem is mint meditáció, hanem mint az értelem indulati jellegű

állásfoglalása, ahogy a zárójelbe tett mellékmondat közli: "mely agyvelőd sza
kítja szét" (s ehhez párhuzamul idézhetnénk többek között a Nem mindegy
megdöbbentő vallomását a pattanásig feszült idegzet fenyegető "tűzvészerői").
Ezt az indulat magas hevében olvadó gondolat-ércet "csapja ki", mint kovács
a vasat a kohóból, izzó újszülöttként "az üllőre" - "kicsapja",. nyers, indulatos
mozdulattal, nem pedig faragja míves gonddal, vagy formázza aprólékos aggá
lyossággal; kemény pörölycsapásokkal alakítja, kovácsként. és kovács fiaként
- fiaként annak a kovácsnak, akiről annyi szép verse szól, s ebben a kötetben
is az egyik legszebb, a kalevalai ritmusú Piros ménes.

Hagyd a zenét! Csak annyi kell,
mint hogyha kígyó siklik el
s az avar csörren ércesen,
vagy penge, hogyha pendítem.
Vagy sas ha száll, kedvére csak
s a levegőbe néha csap,
vagy nyári éjjel, ha a csüggedt
föld szíve tücsökhangra lüktet -

"Képes Géza: Enek meredek parton. Szépírodalmí Könyvkiadó, 1966.
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folytatja a Barcitomnak; s ha az utolsó két sorról a kötet egy másik kiemel
kedő darabja jut eszünkbe, a Nyugtalan gyönyörű éj, a penge-pendülés vi
szont az epigrammák és szatírák költőjének kemény hangjára emlékeztet.

De enyhébb hangjai is vannak. Enyhébbek, de sosem érzelmesek: még
szerelmében is van valami "ércesség" ("Húsz éve már - pillantásodra pendül
- megfeszült idegern" ... "S ha szédülünk a magunk örvényeitől - egymásba
megkapaszkodunk" .. , "Húsz év telt el egyetlen lobogásban - A hegy belül
izzik iszonyú lázban - s kiönti a megolvadt közetet ... Ömlött a vers. A sza
Vlak mint a láva - őrzik életünk megkövült nyomát). Ezek a versek, a Dal,
Te, Az éjszaka vizein, vagy a Háfiz fordítójára valló Örök szomjúság és Tavaszi
betegség szépen képviselné egy szerelmes antológiában a férji, hitvesi szere
lem költészetét.

Az Enek meredek parton egy saját törvényei szerint kiérett líra delelő

jének termése; a már említettek mellett említsük meg gazdag anyagánah
olyan darabjait, mint a Képes Géza költészetében ismét új utat jelző Bartók,
Számvetés, Igy él tovább, vagy mint a Félelem, a Geometria, a szorongató HJ],
elfulad a sziv, a hölderlini lüktetésű Enek meredek parton, vagy a színtén ön
jellemző Eposztöredék:

Konyha, szoba, kovácsműhely

együtt. A műhelyt és szobát
vékony fal választotta el,
kora reggel már azon át

hallottam három kalapács vad
táncát, zúgott a fergeteg:
Az üllőn engem kalapáltak,
parázsló testű gyermeket.

Ennem, innom tudod mit adtak?
Olvadt, izzó vassal itattak,
fogva nagy harapófogókkal.

Anyám se birt hajolni csókkal
fölém - Hozzám ne érjetek,
mindenkit összeégetek.

* * *
"Ma lettél volna ötven éves, - s már túl vagyok a nyolcvankettőn. 

Ugyan meddig maradok még itt? Én kórházban, te temetőben. - Mit tudha
tom, mi van még hátra - azon túl: anyádra vigyázzak ?" - olvassuk Gellért
Oszkár új kötetében;* s e családi tragédiára, fia elvesztére utaló szakasz köz
vetlen folytatásaként: "Mintha most tennék érettségit: - szorgalmam ne légy
sose véges. - Már túl vagyok a nyolcvankettőn. - s ugyan meddig maradok
még itt? - Jobb halni, mintsem élni meddőn." - Akit egykor rég sírba tért
pályatársai, ahogy Babits nevezte, mint a Nyugat költőjét tartottak számon
és kedveltek, annyi csapás és megpróbáltatás után ma is termékenyeri írja
verseit, és ma is előre néz: "Nem a múlt, de a Majd, a Jövő, - a lekaszáltak
ból kinövö, - nem a Múlt, ami volt, de a Van - legyen indulóra a szavam"
- írja, s mintha csak visszhangját hallanánk egy híres régi versének, egyik
legszebb és legmaradandóbb költeményének. melyet pár lappal később idéz
is A tavalyelőtti ének-ben: "Fiatalok! - Most innen a máglyaról kiáltom felé
tek, - hogya harci dicsőség a halál horgan csak - hiú csalétek", és: "Fiata-,
lok! - Mert a teremtés rendje nem az, hogy a vének - temessék fiaikat."

Neki mégis két fiát kellett eltemetnie, egyet aki "végzett magával", s egyet,
akinek "erében egy darabka leszakadt" - "Szúette korhadt fenyő én, ifjú fák
mellett: - ez a sors megaláz. - Mondjátok hát, nem korholva, szelíden: Jőjj
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szél - s döli, nyavalyás." A kötet legmélyebb versei erről a tragédiáról. a
fiait túlélő apa fájdalmáról beszélnek; a legmegkapóbb köztük talán a Holt
birnami erdő, "a veterán-kort ért fa kockázatáról" : hogy mellőle fiatal fákat
csavar ki a szél, de ő nem döntheti ki önmagát: "Nem mondhatja azt: Öngyil
kos leszek - s él, él, tovább él, mint eszeveszett - és hallucinál és vizionál:
- minden fa eldőlt s ő egyedül áll, - holt birnami erdő köröskörül - ezt
képzeli, s dermed és megkövül."

A címadó Zuhanában című vers mondja: "Nyári hőben, téli hóban - ez
nem az a szárnyalás már, - amit újra megcsodálnál. - Vagyok immár búcsú
zóban, - s vágynám bár az égi-régit, - mindhiába, hogyha szédít." S ha a
Holt birnami erdő, vagy a Ne csak a magadét, a Vietnami fáklya-fénykép azt
az "égi-régit" idézik is, a kötet verseinek többsége inkább az emlékíró aszta
lán született meg, vagy reflexióként olvasmányokra, napi eseményekre. Talál
kozunk például egy egyszerűségében, puszta tényközléseiben megható verssel
Elek Artúrról; egy másikban a költő arról beszél, hogyan fedezte föl, mint a
Magyar Géniusz szerkesztője, Kaffka Margitot; s mindezt azon egyszerű, meg
hitt, mesélő hangon, "múltját maga rendezgetve", ahogy verses önéletrajza
előhangjában írta, az Egy irá életé-ben.

** *
Aki hosszú-hosszú évek múltán visszatér nagy ifjúkori élményei színhe

lyére, rendszerint csalódik. A parkok összezsugorodnak, a házak megkisebbed
nek, a homlokzatok megcsúnyulnak. a városok elrútulnak. Mindenesetre rnín
den más, mint volt.

Valahogyan így járt Dénes Zsófia is.* Elment megkeresni a világháború
előtti Párizst, Ady Párízsát, és jóformán semmit sem talált belőle. Ezért mint
ha egy kicsit megkeseredett szájízzel írna élményeiről, tapasztalatairól. Jogo
san? A maga szempontjából talán igen: neki az a régi igazabb, szebb, mozgal
masabb volt. Hogya maga szempontja mennyiben fedi a tárgyi igazságot, az
más kérdés, és vajmi nehezen dönthető el. S nem tudom, az a - megvallom.
számomra kicsit régies, századeleji modorú - riporteri stílus és szemlélet,
ahogyan a dolgokat kiválasztja és észleli, eléggé megfelelő műszer-e a mai
Párizs szellemi életének a mérésére. Mert miről tájékoztat, és mi felől tájé
kozódik ? Beszélget Simone de Beauvoirral, érzésem szerint kicsit túl elfogó
dottan, körülnéz a regény "új hullámú" vidékein, elég röptében; foglalkozik
a Goncourt díjjal és jutalmazottjaival, pedighát a Goncourt díj már régóta
nem az, ami volt; de arról, ami ma igazán jelentős, legalábbis irodalmi téren,
nincsenek föltétlenül megbízható értesülései (például: Saint-John Perse mint
szimbolista), s azzal, úgy látszik, nem sok érintkezése akadt. Ugyanakkor vi
szont amivel akadt, arról többnyire nagyon egészségesen, okosan, jó érzékkel
ítél. Példa rá Beckett, akiben megérzi az "igaz embert" és igazi költöt: azt, aki
hiteles, aki nem trükkökkel dolgozik, s aki valami nehezen megfogalmazhatót,
de nagyon lényegeset hoz föl színre kora mélységéből, És ezt a mai párizsi
színpad másik "hírességéről", Jonescóról már korántsem lehet elmondani:
nála Dénes Zsófia jó szemmel észreveszi a trükköt és a blöfföt.

Megvallom. amikor ilyesfajta fogalmazású mondatokat olvasok: "Gaugin,
akit úgy vitt a delej az útjára, mint a holdkórosat, aki művészetéért kósza és
beteg vándor lett, és el is pusztult többféle nyomorában" - nem lelkesedem
különösképpen; ez már a mi izlésünknek túl első-világháborúelőtti ; mi már
kopárabb, tárgyiasabb. még lírában is más Iírájú fogalmazás hívei vagyunk.
Vagy amikor egy fejezetben Jouhandeauról és feleségéről, Élise-ről olvasok,
meg a kettejük "botrányáról": a "botrány" vajmi kevéssé érdekel (Ady szerette
párizsi beszámolóiban az effajta témákat és ezt a bennfentességet sejtető mo
dort) : mert Johandeau sokkal, de sokkal több, mint Pnerbán Gide tanítványa,
vagy követője: neki megvan a maga külön birodalma, illetve külön .Jcisváro
sa", és ezt a Chaminadourt épp úgy nem lehet kifelejteni többé a modern fran
cia próza térképéről, mint ahogy a róla készített pokoli rézkarcok sorozatát
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sem lehet elfelejteni. Egyébként sem hiszem, hogy egy műhöz, egy művészhez

vagy művészethez a róla keringő anekdotikus anyag vinne közelebb. Rouault
nak a műkereskedőjéhez való viszonya például vajmi kevéssé vezet be Rouault
világába; s ha Dénes Zsófia talán alaposabban szemlélte volna a képeit, aligha
írta volna le, hogy szinte kételkedik Rouault katolikus voltában, és nem ta
lálta volna áhitatát irgalmatlannak. Nekem, megvallom. éppen az ellenkező a
benyomásom: én a megrendült irgalom áhítatát érzem Rouault-ban, és áhítata
mély katolicitását.

Persze tudom, hogy igazságtalanság Dénes Zsófián a mi ízlésünknek meg
·felelő puritánabb, személytelenebb. objektívabb stílust és szemléletet számon
kérni. Könyve folyamán ő maga hivatkozik nem is egyszer az életkorára; ért
hető, ha annak az időnek a stílusát és modorát képviseli, amelyben, hogy úgy
mondjam, "szakmai kiképzését" nyerte, mégpedig nem megvetendő iskolákban,
nem megvetendő mesterektől ! Inkább kell tisztelettel néznünk ezt a töretlen
frfsseséget, ezt a változatlan fiatalságot, amivel a megváltozott világban kö
rülnéz, s inkább kell elismeréssel adóznunk széleskörű tudásának, máig csilla
pítatlan tudásszomjának változatlanul színes, könnyed és élvezetes előadás

médjának. S ismétlem: annak a biztosságnak is, ahogyan olyankor ítél, ha tel
jesen a saját jó ízlésére és ösztöneire hagyatkozik, mint Vértes Marcell,
Adolphe Reth, Geriét vagy - mint már említettem - Beckett esetében. Meg
tudja különböztetni a selejtet az igazitól. a trükköt a valódítól ; s ami még
több: fölismeri a valódinak álcázott trükköt és csalást is. Könyve nemcsak
élvezetes olvasmány, hanem tanulságos is. (Rónay György)

SZ!NHAzI KRÖNIKA. Szerenesés választással a BuéLapesti Nemzetközi
Vdsár lengyel pavilonjában nyitotta meq kapuit az idén a Körszínház. Sze
rencsés a választás, mert a csöndes, kellemes városUgeti környezet sokkal al
kalmasabb a színpadi művészet nyári hajlékául, mint az éjszakai autóbusztelep
tfiszomszédságában álló, Verseny utcai sportpalota, és. a nézókne,k végre nem
kell elszenvedniük annak az épületnek kiszellőztethetetlen, 'tornatermi öltöző
szagát.

Shakespeare: "Troilus és Cressida" cimű drámáját tűzte ezúttal műso

rdra a színház, és egy általános áramlathoz csatlakozott ezáltal. A nagy szín
padi varázslónak ez a darabja világszerte reneszánszát éli. Régebben alig ját
szották. Nálunk először és utoljára a századfordulón, Fejes István forditásában.
Később Zigány Arpád is lefordította, míg végül a gyűjteményes kiadás szá
mára Szabó Lőrinc, s a mostani előadásnak külön érdeme, hogy ez a. naUY
szerű. konzseniális fordítás végre színpadon is megszólalhatott.

A "Troilus és Cressida" Shakespearenek valamennyi között a legkeserűbb

írása. Sem ezelőtt, sem ezután nem mgadja el többé ilyen fékezhetetlen erő

vel az indulat; mégegyszer nem engedi meg, hogy még a művészi objektivitás
rovására is, ennyire gátlástalanul szabad folyást engedjen megvetésének az
emberi hitványság iránt. Az újabb Shakespeare-kutatás a régebbi 1609-cel
szemben 1602-1603-ra, közvetlenül a Hamlet utánra datálja a darabot, de
aligha tévedünk, ha keletkezésének idejét valamivel még korábbra, 1601 vé
gére vagy 1602 legelejére tesszük. A történelmi események és a Shakespeare
életére vonatkozó, bár kétségkívül nagyon hézagos adatok ismeretében, az
egyetlen olyan esemény, amelyről föltételezhetjük, hogy az íróban ilyen mérvű

elkeseredést és fölháborodást VÓJltott ki, Essex Károly kivégzése volt. Essex
herceg I. Erzsébet királynő kegyeltje és egyik legsikeresebb hadvezére volt.
bár különben nem volt harcias ember. Shakespeare rendkívül nagyrabecsillte,
s6t szerette a nála három évvel fiatalabb, nagyon eszes és nemeslelkű fiatal
embert. 1599-ben Essexet lrországba küldték a lázongó írek megfékezésére,
ő azonban a nyers erőszak alkalmazása helyett, okos diplomáciával fegyver
szünetet kötött a lázadókkal. Emiatt hatalmas intrika indult ellene az udvar
ban, és hiába szervezkedett, ellenfeleivel szemben elbukott és 1601-ben kivé
gezték. Shakespearét mélységesen megrázta ,az eset, és minden jel arra mutat,
hogy ezt a keserűséqét és haragját öntötte ki a "Troilus és Cressidá"-ban.

A dráma a trójai háborúban játszódik, hol a görögök táborában, hol Tró
jában, hol pedig a kettő közöttí csatatéren. Névszerint a homéroszí hósöket
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látjuk, valójában azonban csak kegyetlen és cseppet sem jóinduLatú karika
túráikat. Ostobaság, rosszindulat, gyávaság, árulás és bujaság jellemzi ezeket
a hősöket, akik egy közönséges utcalányért (ez lenne a "szép HeLéna") hada,
koznak. Csak egy alak emelkedik ki az általános erkölcsi posványból, az okos,
tisztaszívű és nemes Hector, aki noha jól látja az egész háború méltatlanságát,
mégis becsületből kitart családja és baJ'látai mellett. Ö a gáncstaLan hős, aki
lovagiasan visszaadja ellenfelének az elejtett kardot. Az ő erkölcsi kikezd
hetetlensége az egyetlen támasza a rossz ügyért harcoló és pusztulásra ítélt
Tr6jának. És Achilles, aki Shakespeare bemutatásában közönséges, otromba,
gyáva hencegő, végül is nem szemtől szembe vívott küzdelemben győzi le,
hanem szolgalelkű fogdmegekkel (ezekké válnak a darabban a myrmidonok)
orvul gyilkoltat ja meg. Hector makulátlannak megrajzolt alakJában szinte
lehetetlen föl nem ismerni a szeretett, eszményített és tragikus véget ért
Essexet.

A legtöbb "Troilus és Cressida" értelmezésnek közös hibája, hogy a cím
szereplőkből indul ki, "Romeo és Júlia" párhuzamok után kuiat, holott könnyen
lehetséges, hogy ez a jelentéktelen kis szerelmespár csak alibibő J került a
darabba és annak címébe. Bár nincs tudomásunk róla, hogy Shakespeare még
r. Erzsébet életébim megkísérelte volna a darab előadását (val6színűleg csak
1609-ben. hat évvel a királynő halála után mutatták be, amikorra elcsitultak
már a 1'égi szenvedélyek), mégis kézenfekvőnek látszik az a föltevés, hogy
Shakespeare azért kerekítette Troilus és Cressida köré a történetet, hogy el
terelje a figyelmet a dráma igazi mondanivalójáról. Mert a szöveg semmiben
sem ig,azolja főszerepüket. Troilus, Priamus trójai király fia, bágyadt, jelleg
telen epekedő, Cressitia, a görögökhöz átpártolt trójai pap lánya, könnyű faj
súlyú, csapodár pillangó. Nyoma sincs bennük Romeo és Júlia emésztő szen
vedélyének. És Shakespeare még csak meg sem kisérli, hogy különösebb ér
deklődést keltsen föl sorsuk iránt. Annál nagyobb drámai erővel jeleníti meg
a darab igazi konfliktusát.

A Körszínház színlapjának belső oldalán olvasható, és föltehetően a ren
dező Kazimir Károly tollából származó kommentár a többek között ezeket írja:
"A ,Troilus és Cressida' nem mondható tragédiának, híszen hőseivel nem
buki,k és nem győzedelmeskedik semmilyen nagy eszme." Nos, az előadás,
akarva vagy akaratlanul, maga cáfolja ezt a megállapítást. Ugyanis, ,amint
a színpadon umlomra jut a varázsos shakespearei szó, a néző azonnal észre
veszi, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen: és Troilus és Cressida banális,
és banálisan végződő szerelme (Cressuia hűtlenné lesz) eltörpül az igazi nagy
összeütközés mellett, amelyne,k egyík pólusán a becsületet, tisztességet, emberi
nemességet Hector képviseli, akivel szemben Achilles az ostoba, öntelt és gyáva
erőszak, és az alantas ármány megszemélyesítője.

Két belső kommentátora, illetve rezonőrje van a dambnak, akiken keresz
tül az író mintegy beleszól a cselekménybe. Az em/ik az okos Ulysses, akinek
hosszú mondókáj,a a darab elején, val6ságos vádbeszéd az esztelen önkény
ellen, és a másik, Thersites, a "nyomorék és mocskosszájú görög", akinek szá
jába adja Shakespeare mind azt a válogatott átkot és fröcskölő szidalmat, ami
csak tehetetlen dühében eszébe jutott. Az egy Hector kivételével, senkit és
semmit sem kímél ez a bolondság jogán minden igazságot kimondó topron
gyos alak.

Nem tudjuk, hogy a XVI. és XVII. század fordulóján, az Essex ügyön
kivül volt-e még vaLami más esemény is Shakespeare életében, ami elkese
rítette. Egyes irodalomtörténészek szerelmi csalódásra is gondolnak Tény az,
hogy az ekkor kezdődő évtized hozta meg azokat a na,gy drámákat, amelye,k·
ben Shakespeare az emberi lélek legmélyebb szakadékaiba vilógított be, mint
például a Hamletben, a Learben, az Othellóban vagy a Macbethben. Ezeknek
előfutám a maga szókimondásáv,al, művészileg sem szublimált nyerseségével,
maró gúnyjáva.l és hirtelen kiábrándultságával a "Troilus és Cressida".

A Körszínház nem elégedett meg a felújitás érdemével, hanem igyekezett
azt megfelelő művészi keretbe is állítani. Két kiemelkedő alakítást láttunk. Az
egyik Tahi-Tóth Lászlóé. aki Cressida nagybátyját, a szerelmese,k kerítőjét,

Pandarost játszotta, és Szabó Gyuláé, aki Thersites alakjában végre egy tes-
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tére szabott szerephez jutott, amelyben kedvére kikomédiázhatja magát. A két
címszereplő közül a Troilust alakító Kozák András még a szöve,gnél is szúr
kébb volt, míg Domján Edit, mint Cressida, nem érzékeltette megqyőzően azt'
a könnyüvérűséget, ámit ,a szöveg sugall. Felfígyeltünk viszont a fiatal Huszti
Péterre, aki Hector szerepében egyenranl;lú partnere volt az olyan rutinos szí
nészeknek, mint az Achmest és A,gamemnont (kitűnően) alakító Inke László,
metve Horkai János. Pécsi Ildíkó Helénája és Drahota Andrea Cassandrája
is emlékezetünkbe vésődött-; de általában jól helytállt az egész társulat. Kazi
mir Károly rendezői és főleg értelmezői fölfogása - amennyiben valóban ő
írta az idézett magyarázatat - vítatható, de az előadásban ez nem jutott za
varóan kifejezésre. Rajkai György díszletei és Láng György jelmezei szépek.
Az előadás megérdemelné, hogya téli músorba is átkerűljön.

(Doromby Károly)

KÉPZOMűVÉSZET.Mai francia festők. A franciák által igen kedvezően
fogadott - a párizsi Petit Palalis-ban megrendezett - nagy magyar képző- és
ipanművészetl kiállítás ("Magyarország rnüvészete a X. századtló a XX-ig.")
viszonzásaként a budapesti Műcsarnokbar, Maí irameia festők címmel láthat
tunk egy közel száz festményből álló ,gyűjteményt. E kiállftás. amely mint
egy a Francia festők Delacroix-tól Picassóig círnű közelrnúltbeli, emlékezetes
tárlat folytatása, a Braque-ot, Léger-t, Chagallt és tárnaikat követő Gromaire
Bissíere-e-Masson-nemzedék utáni generácló tagjait, - tehát a mai ,középkorú
francía festőket mutatta be. A magyar közönségnek most elsőízben volt módja,
hogy találkozzék olyan prominens mesterek munkáival. mint a hatalmas tehet
ségű,vdbbanÓereíü Pierre Soulaqes, a nagy nemzetközi tekintélyt élvező Victor
Vasarely-Vásárhelyi, a remek kolorista Gustave Singier, az 1960-as Velencei
Biennálé nagyddját elnyert Hans Hartung, a katolikus szakrális rnüvészet meg
újulásában vezető szerepet játszó Alfred Manessier vagy a rnodern egyházmű

vészetben ugyancsak jelentősen tevékenykedő, pár hónappal ezelőtt Budapes
ten is járt Jean Bazeine. Az ő alkotásaik és még egy-két társuk (lÍgy Piaubert,
Beaudin) munkái voltak a kliállítás nagyszeru élményei, legünnepíbb percei.
Kétségtelenül akadtak a kiállított művek Ikö~ött .középszerű, sőt gyenge dara
bok is (így pl. Francis Desnoyer konvencíonálís mumlfáí), - de rnelyík kiállí
táson nincsenek ilyenek? Sajnálatosabb viszont, hogy e közénkorú nemzedék
olyan kiváló tagjait, mínt M. E. Víeira Ga Silva, N. de Staél, Wols vagy Jean
Fautrier - nem képvíselték művek. Meglehet: azért, mert e művészek kőzül

egybk-anásík pár év óta nincsen az élők sorában. Ez azonban mít sem változtat
azon, hogy ők is a Manessier-VasarelY-lJlemZJedék tagjaí, s hogy például Wols
nagyon is maii, műveíemanácíőját tekintve nagyon lis élő mester ...

A kíállftáson szerepelt mdvészeket a Párizsi Iskolához sorolja a művészeti

irodalom. Névsorukat végignézve kitűnik, ihogy amiként a századeleji francia
művészet jópar legfelső mestere (Modigldani, Chagafl, Picasso, Brancusí, Kupka,
Soutíne stb.) nem volt született francia, úgy Párizs ma lis mágnesként vonzza
magához a más-nemzetiségű alkotókat, ~gy a német Hantungot, a pécsi Vásár
helyít, a spanyol Borés-t, az orosz Poljákovet. Ez utóbbi rnűvésszel való meg
ismerkedés (a "Camille Renault portréja" c. Poljákov-mű a kiállítás egyik
legszebb darabja volt) alkalmat adott arra, hogy újból elgondolkozzunk: az
oroszok - Kandinszkí i-től és Lísszickiitöl kezdve Aechípenkón és Zadkine-on
át Ivari Puní-ig, Rothko-tg - mílven fontos és maradandó szerepet töltöttek
be a XX. század stílusforrndalmaiban, avantgarde-enozgalmaíban.

A Mai francía festők círnű tárlat anyagának budapesti bemutatása kétség
telenül nagy nyeresége a magyar rnüvészeknek és II műélvező publtkurrmak.
A kiállítás - több kiváló alkotónak az előzőkben már említett távolléte elle
nére is - arról adott hírt, hogya francia művészet napjainkban is eleven és
valódi értékeket termelő organizmus, amelynek dús és színes gyümölcseit ér
demes, sőt szükséaes tanulmányoznunk. Nem azért persze, hogya festők át
vegyék a legfrissebb "párizsi divatot", s nem is azért, hogya krrtfkusok most
már leszóljanak míndent, am nem emlékeztet Soutages vagy Hartung képeire,
hanem azért, hogy tudjunk arról, mli történik a világban, hOlgy ne nézzük
idegenkedő értetlenséggel vagy titkolt-titkolatlan ingerültséggel a :kJülföldi kor-
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társ-művészet fejlödését, alakulását. A Művészet cimű folyóirat 1965. évi ja
nuárí számáiban - Solymár István cííokében - e megszívlelendő szavak vol
tak olvashatók: "A világ áramaiból nem lehet bümtetlenül kikapcsolódni."
Hogy "a világ árarnait" jobban megismerjük, ehlhez járUllt hozzá - hasznosan.
ísmeret-gyarapftóan, szemhatár-tágítóari - a Műcsarnok termeit megtöltő .
francia festészeti kíállftás.

•
Borsos Mikl6s 60 éves. Ez év augusztusában tölti 'be élete 60-ik esztendejét

a Carrara- és Kossufh-díjas Borsos Mi'kl6s, a modern magyar szobrászat kiváló
mestere, Az 1906~ban, Erdélyben, székely családban született Borsos' festőnek

készült; pár hétig a budapesti képzőművészeti főiskolán Glatz-növendék volt.
'I'anuűmányaít azonban félibehagyta, 'kiment Olasz- és Franciaországba, s ott.
- múzeumokat, katedrálisokat, a nagy klasszikus mcstereket tanulmányozva 
formálódott ki művésm arculata. 1933-1ban kezdett faragni, s a 40-es évek leg
elején már ötven rnűvel mutatkozott 'be, mint szobrász, A bazaltból, tradhiúból
és egY1éb Mfaj,tákból készült 'k!Ör;plaszBkákkal egyidóben születtek kivételes
szépségű vörösrézdornborításaí: "Leány kecskével", pásztorok barmaikkal, bib
liai jelenetek, női aktok, őriarcmások. A második világháború utáni élViekben
bontakozott ki érem- és rajzművészí rmmkássága ; plakettjeivel is, tusfestmé
!l1Yi€Í'V'e1 'is a legelső sorban Ibiztosított magának helyet.

Borsos szemlélete egyrészt a régi magyar szobrászat (kőzépkori kalocsai
k1irályfej), másrészt az új európai plasztika (lBrancusi, Jean ~~)talajában

gyökeredzik. mPigon azonban sohasem volt (még korai munJká'1ban sem), mind
egyik alkotása szarverén szellemi produktum. Művei küliJjöldfu (Linz, Grác stb.)
és itthon sok kiállftáson arattak megérdemelt sikert; ez év nyarán a Velencei
Biennáléra k~vit~ szobrait fogadta rneleg méltánylással a nemzetközi művé

szetí élet. Gian Alberto Dell'Acqua professzor, a biennálé főtitkára a vaskos
'katalógus élén ~öZlÖlt 'bevezető fráséban mindössze öt-hat rnestert (az idős
svájci absztrakt-festőt: Ittent, a dán szebrász Jacobserit s mégegy-két legkü
ronbet) emel íki név szerínt a 33-ik biennálén résztvevők közül, s e féltucat
művész-név között ott van Borsosé lis, alcínek "Ének,ek Éneke" círnű szobráról
reprodukcíót is ad a katalógus.

*
A magyar képzőművészet egy Larousse-lexikonban. Raymond Charmet

nak, az Arts enűkrttikusának szerkesztésében - Dictionnaire de l'art contem
pomin címrnel - a patinás és tekintélyes Larousse-kiadó a közelmúltban
Illusztrált zseb-enciklopédíát adott Ikl ((965). A kézikönyv oldalain számos
magyar névvel és magyar vonatkozással találkozunk, Külön cikkek szólanak
egy SOIl" Magyarországról elszármazott s leülföldön vílághírűvé vált művészről:

az "uomo undversale" IVÍdfioly-Nagy Lászlóról, Vásárhelyí Győzőről (az. "Op
Art" atyamesteréröl), Kolos-Vary-ról (azaz Kolozsváry Zsigrnondról, a negyven
esztendeje Párizs/ban élő nonfíguratfv festőről), Kemény Zoltán szebrászról (aki
fémrehefjeivel elnyerte a két év elötti Velencei Biennálé nagydíját) és má
sokról. De a hazájuktól el nem szakadt magyar rnűvészek közül lis külön klis
cikket kaptak négyen: Csontváry Tivadar, Szinyei-Merse Pál, Rippl-Rónai Jó
zsef és Czóbel Béla. (Ez utóbbi mestemek egyébként tavasszal Amsterdamban
nyilott ikiáHítása, amellyel hosszan és nagyon elismerően foglalkeztak a nagy
holland lapok, felelevenítve Czóbel 1914 és 1919 közöttü németalföldi tartóz
kodását. A müvész ezekiben az esztendökben Be~genlben élt; ekkor született
kíváló 'Portréja Roland Holst hollandus Iírikusról és legy ber,gieni protestáns
'lelkészről.)

Összefoglaló írást is közöl a párázsi ké'.z5'könyv a nnodern magyar művé

szetről, - említve Ferenczy Károly, EgiryJózsef, PÓ[" Bertalan, Szőnyi István,
Bernáth Aurél, a sokáig Párrizsban élt Farkas István, Aba-Novák Vilmos, Fe
renczy Béní, Kerényi ,J'enő, Medgyessy Ferenc és mások nevét, munkásságát.
Bár a Larousse-kiadványnak egyik-másik, műv;ész:etünk.kj,e~ kapcsolatos meg
állapítása téves ~így például Szinyei-Merse stílusának - a lexikon vélemé-
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Illyével ellentétben - nincsen köze MontlceUiéhez" s aligha. indokolt beszélni a
kubizJffiusll1lak Aba-Novakra gyakorolt döntő hatásáról), és bár fájlaljuk Gu
lácsy Lajosnak s még néhány kimagasló művészűnkriek említetlenül-hagyását,
mégis többé-kevésbé meg lehetünk elégedve azzal az érdeklődessel és tárgyi
lagossággal, amelyet a francia lexikon szerkesztői a jelenkori magyar festészet
E'>,s szobrászat iránt tanusítottak. (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (N Y á r i e g y h ciz z e n e i e s e m é n y e k.) Sokszor
panaszoltuk már, hogy templomainkban az egyházzenei művek választéka igen
szűkös. Ezért is fogadtuk nagy érdeklédéssel a Be,lvárosi templomban Mozart
K. 337-es C-dur Missa solemnisének előadását. A mise valószínűleg 1780 leg
ele1én keletkezhetett, s ott él benne Mozart párizsi útjának JThinaen színe és
újdonsága, s az a keserűséq is, mellyel megpróbált beleirleszkedni salzburgi
környezetébe. A "solemnis", az ünnepi jelleget elsősorban a mű világos szinei
és hatalmas iokozásai biztosítJák. Különösen a Kyrie és a Credo szép, s ez
wtóbbi nagy dolog, hiszen a zeneirodalom miséi között kevés olyan 7)an, mely
b'en a nitv,a-llást si,keTÜlf a sz,erzőnek elevenen és "hitvallásszeTŰen" megkom
ponálnia.

Örömmel hallgattuk ezúttal is a Belvárosi Főplébánitemplom ének- és ze
nekarának kitűnő teljesitményét. V i r á g E n d r e, a kórus vezetője nagy am
bicióval és lelkesedéssel dolgozik, ennek lehet tulajdonítani azt a hatalmas
fejlődést, mely a templomot az egyhazzene egyik legigényesebb otthonává
avatja. A kórus friss, fiatalos hangzása, tökéletes összmunkája és fegyelme
zettsége nagy reményekre jogosít.

A XIV. kerületi Tanács kezdeményezésére a Vajdahunyad-várban is érde
kie\s zenei eseménynek lehettünk tanúi. A Fővárosi Ta-nács Z,enekara és a Má
tyás templom Kórusa K ó sa S á n,cl o r vezényletéve'l szép műsorra l örvendez
tette meg a nagy számú hazai és külföldi hangversenyrajongót. Az est első

részében Mozart Linzi szimfóniaját adták elő, majd a szünet után a Requiemet.
Ez utóbbi clőadásánál módunk volt elismeréssel figyelni a kórus kitűnő stílus
ismeretét, és a szoprán szólam teli, fényes hangzását. A zene,kari kíséret is
ideálisnak bizonyult.

Mozart Linz; szimf6niáJtinak az a furcsa sorsa, hogy rendszerint a hang
versenyek első sZámaként, szinte bemelegitésként hangzik fel. Ezért sem be
csülik annyi1'a, mint Mozart többi "nagy" szimfóniáját. A mostani előadásban

a szimfónia csodálatos derűje, "őszi" színei teljes pompájukban érvényesültek.
Mozart ugyanis ezt a szimfóniát 1783 októberének utolsó napjaiban, a nyár
minden szépséaét idéző 6szben írta nagy sebesen.

Előzőleg Salzburg 'Jan járt, ahol apját igyekezett megbékíteni - kevés si
kerrel. A salzburgi hercegérsek udvarában is több nagysikeTŰ hangversenyt
adott közben (teljesen indokolatlan az a zenei könyvekben is gyakori megjegy
zés, hogy Mozart emlékezetes bécsi afférje után minden kapcsolatot megsza
kitott az érsekket.) Október 30-án érkezett Linzbe, s itt értesilli arról, hogy
november 4-én hangversenyt tartanak a helyi szinházban, s az ő egyik szim
fóniáját is elő akarják adni. "Mivel nincs velem egyetlen szimfónidnn sem 
írta Mozart október 31-én apjának -, hanyatt-homlok dolgozom egy újon,
amelynek addi,gra mindenképpen el kell készülnie. Be is fejezem levelemet,
mert a körmömre éaa munka ..." A szimfónia időben elkészült, s bemutató
Ján a közönség lelkesen ünnepelte Mozartot. A Iinziszimfóniának külön jel
legzetessége még, hogy lépten-nyomon érezni benne Haydn zenei építkezésének
hatását. Mozart nyilván tudatosan akarta így megtisztelni atyai barátját. Az
utókor épp ezt a kettősséget értékeli a szimfóniában, és Kósa Sándor vezé
nyelte előadását is ennek érzékeltetése emelte magasM.

(B é c s i ű n n e p i H e t e k; 1 g 6 6.) A zenei fesztiválok sorából minden
alkalommaI kiemelkedik a Bécsben rendezett, május 21-töl, június 19-ig. Az
idei bécsi fesztivált is jelentős zenei események tették ünneppé, bár a régeb
biek mintha rangosabb" szereplőket vonultattak volna fel. Az ünnepélyes meg
nyitás napján egész Bécset fényár vonta be. A Rathausplatzon tartották az
ünnepélyt, a műsorban stílszerűen szerepelt Mozart Kis éji zenéje is. Az igazi

562



megnyit6 azonban másnap volt, am4ko'l' az ottani zeneakadémia nagyte'l'mében
a Bécsi Filharm6nikusok hangversenyén Karl Éöhm kísé-retében fellépett Wil
helm Baekhaus, korunk "nagy öregje", a zongora egyik utols6 nagy virtu6za.
Jelenleg nyolcvankét esztendős, d,e még mindig töretlen erővel játszik, csodá
latos átéléssel, virtu6z techn~kával. Beethoven G-dur zongoraversenyét adta elő.
Böhm is hatalmas sikert aratott az V. szimf6nia megszólaltatásálVal. Ugyanaz
nap este a Bécsi Szimf6nikusok Zenekaráta Budapes,ten is ismert Wolfgang
Sawallisch vezényelte. Az est sz6listája David és Igor Ojsztrah volt: Bach
egyik kettősversenyét sz6laltatták meg 6riási sikerrel. Ezzel a koncerttel egy
időben Jörg Demus tartott zonooraestet, szintén telt ház előtt.

Mi teszi na,ggyá az ünnepi heteket? - kérdezhetné valaki. Nos, az a cso
dálatos zenei érdeklődés, mely egy nap három ilyen magasszínvonalú zene~
eseményt nYúJt - és befogad. S még nem is sz6ltunk a délelőtti egllházzenet
eseménye,kről. A karmeliták templomában Bruckner e-moll miséjét vezényelte
Alfred Bamer. Nagyon érdekes ez a mise: érződik benne - akár Bruckner
többi műveiben is - a romantika végs5 túlteHtettsége, de ezt olyan érzelmi
feszültséggel tölti meg, hogy a mise nagy, maradandó élményt hagy hallgató
jában. A Mária születéséről elnevezett templomban ugyanekkor Mozart egyik
fiatalkori remekművét adtak elő, a K. í39. számú, úgyne'l)ezett "Arvaház" mi
Stéjét Hans Zwb1fer vezényletéve'l. A bécsi egyházzenei életre elsősorban a
klasszikusok hatása 1ellemző. Náluk talán még annyi kísérlet sem történik,
mint nálunk. Igaz viszont, hogy az a ooros, amelyik Mozart, Haydn, Beetho
ven, Schubert és a tőbbiek működésének színtere lehetett, joggal őrizi hagyo
mányait.

A sok esemény ,közül is kiemelkedett a Bécsi Szimf6nikusok estje, melyen
Wolfgang SawaHisch vezényletével Mozart Jupiter szimfóniáját és a Koroná
zási misétszólaltattáJk meg, olyan csodálatos sz6listákkal, mint Irmgard See
fried, Margarita Lilowa, Anton Dermota, Ernst G. Schramm. S ugyanezen a
napon volt Sztravinszkij Miséjének előadása a Minorita templomban Hans
Gillesberger vezényletével. A ze'YI"',;:~~5:;: szinte egyöntetűen úgy vélekedtek
a Mise 5sbemutat6ja ut/Í.n, me' jet Ernest Ansermet vezényelt 1948-ban a Sca
laban, hogya darab egyházi használatra alkaI. 'ULtIan. Nos, ez az előadása

arr61 vallott, hogy nem igy áll a dolog. Nem, mert Sztravinszkijnak ez a műve

ószintesé,gével, lázas, kereső hangjával, az egyházi zene nagy a,lkotásait idézi.
S az sem véletlen, hogya műnek éppen a Credo,' I a legsikerültebb! (Érde,kes,
hogy másnap a Tonkünstler-orché·"ter és az Ijjúságí K6rus a mise szellemi előd

jét, a Zsoltár-szimf6niát adta .elő Günther Tl'.euri,ng vezényleté1.'el.) Nagy él
mény '-'olt Otto Sieg,z Missa humilítatisán(];k előa<iisa is a Szervita templom
ban. A művet Friedrich Wolf vezényelte. Otto Sieqi éppen ezen a napon ünne
pelte hetvenedik születésnapfát. Nevét nálunk alig ismerik, pedig számtalan
bécsi művész köszönheti neki a zeneelmélet tökéletes ismeretét, hiszen huszadik
esztendeje oktat az ottani zeneművészeti főiskolán. Művét inkább a hagyo
mányok tisztelete, semmint az új keresése' jellemzi.

Külön érdemes szólni a Müncheni Bach-Zenekar estjéről, melyen Karl
Richter vezényletével Bach hat brandenburgi versenyét adták elő. Ez az
együttes világszer:te e,gyike a legkivál6bb Bach-előadóknak, s játéka nyomán
már érthető, hogy miért az ő k6zremúködésével veszik fel a legtöbb lemezt.
A ma·gyar hallgat6 pedig fájÓ nivvel gondol arra: milyen szomorú, hogy ná
lunk még a kivál6 Magyar Kamarazenekar sem vállalkozik a brandenburgi
versenyek előadására. Pedig ezek alighanem a zeneirodalom csúcspontját je
lentik ...

Nem térhetünk ki zenei beszámol6nkban a fesztivál egyéb eseményeire.
Van azonban a fesztiválnak egy-két olyan tanulsága, an:elyet a Budapesti Zenei
Hetek mind tekintélyesebbé váló ünnepségein is érdemes lenne kamatoztatni.
Ki kellene adni egy a bécsi hez hasonl6 műsort. Ebben mindennek szerepel
nie kellene, az egyházzenei eseményektól a kiállitásokig. S össze kellene han
golni az opera, a hangversenytermek és a templomok műsorait, mert ebből a
szempontból mi talán a bécsinél is nagyobb választékkal, több újdonsáqgal
szolgálhatnánk. Egy fesztivál sikere pedig elsősorban az 'Újdonságokon múlik . . .

(Rónay László)
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FILMEK VILÁGÁBÓL. A "cinéma véríté" módszere a hatvanas évek e1e
Jen tűnt föl a filmművészetben. Rendezői kerülték az aprólékos előretervezést,

a szereplők pontos beállítását, gyakran nem is dolgoztak hivatásos színészek
kel, dokumentumszerű részleteket vágtak be, és igyekeztek egyszerű eszközök
kelfilmet készíteni. Tényrögzítő hajlandósága miatt kezdetben sokat vitatták
ennek a módszernek művésziességét.Pedig a módszer nem volt új, csak techni
kailag fejlődöttnagyot. Hasonló fölfogásban forgatta például R. Flaherty világhírű

filmjét, a Nanuk az eszkimót évtizedekkel ezelőtt. A "cinéma véritének" idő

vel két fő változata alakult ki. Az egyikben a hangsúly a dokumentálásra te
vődött, a rejtett kamerával készített fölvételekre; a rendező szerepe nagy mér
tékben a vágásra összpontosult. Neves képviselője ennek az angol Free Cinema
és a New Yorki iskola. (Az utóbbihoz tartozott Cassavedes nálunk is bemuta
tott műve, a New York árnyai.)' A másik változat inkább csak a hagyományos
játékfilm kereteit lazította meg, a való életből fölvett részleteket építette be,
és a szígorúan előírt "megjátszás" helyett mind a rendezésben, mind a színé
szi alakításban lehetőséget adott a véletlennek.

Agnés Varda filmje, az 1961-ben készült Cl eo 5-től 7-ig (pontosabban csak
fél 7-ig) jellegzetes példája az utóbbinak. Egy fiatal asszony másfél óráját mu
tatja be, a jósnőnél. kalapvásárlás közben, otthon az énekpróbán, a barátnő

jével, a parkban, amint megismerkedik egy fiatal katonával, s elmegy vele a
kórház elé. S mialatt közvetlen hétköznapisággal telnek percei, annak a vizs
gálatnak az eredményét várja, mely végül is eldönti, hogy rákja gyógyítható-e
vagy sem. A cselekményben nincsen semmi drámaiság, csak a film tárgya
drámai. Az egész inkább a regény nyugodt elbeszélésmódjára hasonlít, s ebből

a szempontból Godard filmjére, az Eli az életétre emlékeztet. Egyszerű, sok
szor minden gépmozgás nélküli totálplánban látjuk a képet, hűvös objektivi
tással; a 13 fejezetre osztott film percnyi pontossággal beszámol Cleo minden
mozdulatáról. De nemcsak a történet ideje valóságos, valóságos a környezet, s
olykor az emberek is. Itt igazán "cinéma vérité" ez a film: Cleót nemcsak a
jósnőtől kísérjük végig az orvosáig, hanem egyben a Rue de Rivolitól a Raspa
ille bulváron át a Salpetrier-e kórházig, miközben betérünk a híres párizsi
kávéházakba, mint a Döme, vagy a Pagoda, s a fölvételeken nem színészek,
hanem az utcai járókelők a szereplők, s azok valóságos beszélgetését halljuk.
Mindez beolvad Cleo életébe, s a létezés sokrétűsége, az elkapott megjegyzé
sek, a számtalan jelentéktelen esemény újabb irányt ad töprengéseinek. fölold
ja, vagy kínzóbbá teszi szorongását, Az élénk cselekményszerűség,a külsősé

ges feszültség halványult csak el, de a drámaiság megmaradt, csupán mélyebb
re húzódott. Ez a részletező, póztalan stílus Varda egyénisége révén még va
lami nőies impresszionizmussal telítődik. Marguerite Duras kisregényeiben
találkozhatunk ilyen hangvétellel (például a Moderato cantabile-ben), de
ezek az összecsengések bizonyára nem véletlenek. A lassan érvényesülő női

művészetszemlélet és az elmúlt évtizedek formai egyszerűsödése, hétköznapib
bá válása, és aprólékosabb részletezése találkozik ilyenkor.

Míről is szól valójában ez a film ? A burleszk jelenet adja meg a kulcsát:
attól függően, hogy mílyen szemüveget viselünk, látjuk derűsen vagy komo
ran a világot. Ez határozza meg Cleo érzéseit is; ha betegségére gondol, ész
reveszi az ijesztő álarcokat a kirakatban, melyek más embernek csak díszt je
lentenek, borzasztja a békát nyelő ember, s nem örül semminek sem. Vardd
szereti a jelképeket, s ez olykor kissé irracionális ízt kölcsönöz művészetének.

Filozófiailag az egzisztencializmushoz kapcsolódik ez a film; azt vallja, hogy
az élet korántsem olyan fontos valami, hogy megérné a kétségbeesést, illetve,
hogy csak kétségbeesés nélkül fontos. A boldogsághoz nagyon kevés is elég,
s ez a kevés az emberekben van, többek között a barátságukban. "Úgy tűnik,
hogy boldog vagyok", - mondia Cleo a fiatal katonának a film végén, holott
még mindig nem tudja, meggyógyul-e, s az eltelt másfél ÓDa ahhoz kellett,
hogy Cleoval együtt a néző is elhiggye ezt. Kár, hogy a főszereplő Corinne
Marchq,nd arcáról hiányzik sokszor az, amit belső mozgásnak nevezünk, s
ettől néha élettelen lesz az alakítása.

Peter Szondi már korábban írt arról, hogy a film inkább epikus, mint drá
mai műfaj. Hozzátehetjük, hogya film önálló műfaj, s helytelen számonkérni
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tőÍe a klasszikus dramaturgia szabályait, A "cmema vérité" gyors előtőrésében
tulajdonképpen ez, a filmművészetben potenciálisan meglévő epikai lehetőség

érvényesült. Az elbeszélőt a karnera "helyettesíti", a környezet, a szereplők

kiválasztása, az elbeszélés zökkenőmentessége néha már fontosabb, mint a
drámai szerkezet. A módszer azóta már elvesztette újszerűséget, lecsillapultak
a viták is, de mégsem tűnt el, hanem lassan beépül a ma művészetébe. Most
már nem szenzáció, hanem természetes eszköze a rendezőnek, s talán éppen
az a gyors alkalmazkodás igazolja Peter Szondi megállapítását.

Az Egy szöszi szerelme című cs hszlovák film időszerű, komoly emberi
problémát dolgoz föl, sikertelenül. Igazi, "nehéz" téma: az ipartelepítés kö
vetkeztében az egyes gyárak saját arculatukra formálják környezetük lakos
ságát. Bizonyos iparágak majdnem kizárólag nőket foglalkoztatnak, s ennek
következtében természetellenes polarizálódás következik be a lakosságban. A
javarészt csak lányok lakta gyártelep közelébe - a vezetőség gúnyoros hu
nyorításától kísérve - tartalékos, öreg katonákat vezényelnek. Milyen követ
kezményekkel jár ez egy urbanizálódó világban, ez a film drámai magja.
Forman rendező sajnos hiába nyúlt azokhoz az eszközökhöz, melyeket Varda
a filmjében használt: a leíró, részletező előadásmód. a rögtönzött játékok és az
amatőr szereplők nem feledtették a megfelelő élményanyag és látókör hiányát.

A nyári idény sok gyöngébb filmje közül nehéz kiválasztani a kevésbé
rosszakat. Wal! Disney filmje, a Csipkerózsika, gyerekeknek készült, bár a
legkisebbek számára néha már túl ijesztő egy-egy jelenete. Mindenesetre
Disney csodálatosan rajzol, s ez kevésbé a főszereplőkön látható, akik mindig
klísészerűek maradnak, rnínt a környezet és a mellékszereplők kidolgozásában.

A mai tárgyú filmek közé tartozik a Három lépés a földön című lengyel
film, amelynek három története újsághírek nyomán született meg. A film tar
talmi igényességét olykor megrontja a mesterkéltség, és a túl könnyed hang
vétel. A Hajsza agyémántokért című francia film ízléses humorával sem emel
kedik ki túlzottan laz aktuális kalandfilmek közül. A történelmi kalandfilm
színvonalán rendezte meg Rosselini Stendhal regényének, a Vanina Vanininek
filmváltozatát, de ez még mindig jobban sikerült, mint a Párisi Notre Dame,
melvnél Jean Delannoy rendező számára bizonyára csak a népszerű Lotlobriai
da szépségének kamatoztatása volt az irányadó. (Ungváry Rudolf)

EMBERSÉGET MINDEN mŰBEN. (Berda József fejfájára.) Akik látták
őt Tamási Aron temetésén. megdöbbenve nézték tétován ide-oda ténfergő alak
ját, gyűrött, szétesö arcát, ezt a nagy darab, riadt szenvedést a közismert szür
ke kalap árnyékában. Elveszetten kóborolt a tömegben, mint aki sehol nem
leli a helyét; botját megemelve néha olyan mozdulatot tett, mint a vakok. Ké
sőbb leült a lépcsőre és magába roskadtan a földre meredt. Az egykori "ke
mény legényt" szemlátomást kezdte már legyőzni "nagyranőtt verekedéseiben"
a halál. "Kék szemei immár örökre - lecsukódtak, karja-Iába nem hadonászik,
nem - mozdulhat többé, s közönnyel várja, hogy daliás - testét, mely lobogó
izgalmak tűzijátéka volt egykor, - megegye falánk gazdája, a föld, melynek
- szerelméből fakadt e beborult világra" - írta egy régi, szép versében, a
Sirató ének-ben. Egy másikban, az Epitáfium-ban, saját jövendő sírfeliratául
pedig ezt: "Az örökkévaló fiatalság énekese volt - egykor, s nem volt rest
soha pajzán örömében - nagyokat ölelni, míg kedvire éhetett-ihatott - e
bitang világban ... - Nem tudott ő - megöregedni soha; legény volt ám a
talpán, - ki, ha meghalt is, él még irgalmatlanul, - s mintha félálomban
volna, úgy hallgatja most - alulról, mínt zengenek néki hangversenyt a ma
darak - odafönn, míg meghatottan egyre várja a vigasztaló napot, - mikor
fiatal lábak rneleg tapadása alatt - dicsőségesen feltámad majd halottaiból."
Egy harmadikban, az Utolsó szó címűben így végrendelkezett: "Ha lehunytam
szemem mindörökre s véle - szívern is megszűnt dobogni : kék koporsóba 
tegyetek engem, mint az ártatlan gyermekeket szokás... - Mert gyermek
voltam én, kedveseim ! Rakoncátlan és szemérmetes: lányokkal-fiúkkal s ku
tyákkal - egyként barátkozó!" Egy negyedikben meg így vallott, még fiata
lon, Félelem címmel, az öregkorról : "Még nagyobb - gyötrelem, hogy végül is
aggastyán, öreg bolond - leszek a majdan fiatalok előtt, kik, mínt a - tisz-
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teletlen 6yerekek, nyelvet öltenek majd reám, - s nem lesz kegyelem, bár
fiatalabb leszek akkor is - náluk, teli rajongással öreg szívemben. - Ö, gye
rekek, hangos kamaszok, legyetek irgalmasok - akkor, s ha lehet, kicsinyt
igazságosak is irántam !"

Ez az igazságosság legelőször is azt követeli, hogy még a saját, sokszor
megrajzolt önarcképének se higgyünk föltétlenül. Az a "méltóságos bendőjű"

örök kamasz, aki harsogva dicséri a testi élet örömeit, az evéstől-ivástól az
emésztésen át az ágyban heverésig és a mosakodásíg, korántsem mindenestül
Berda József. "A bőétkű vadállat, kit a nyelv dallama - igazabb örömök be
csületére nevelt", írta magáról egy Hasonlat című versében; s miközben "gyarló
örömök boldog énekesének" vallotta magát, nemcsak érzéke volt a magasabb
örömökhöz, hanem énekesük is tudott lenni. Sültek, de inkább csak szerény
kolbászok és bor mellett Gargantuának ez a kései leszármazottja, akiben a hu
manista Rabelais fölöttébb kedvét lelte volna, nem trágár duhajkodásokban.
hanem az értelem és a szellem örömeiben edzette magát: "Bartókról, Kodály
ról beszélgettünk, áradoztunk és - vitatkoztunk a késő éjszakában nagy he
vülettel. - Minden szavunk a zene hullámaival hömpölygött kamasz-boldo
gan ..." Valódi szümposzion volt egy-egy ilyen berdai evés-ivás; de nemcsak
az volt, hanem már-már világ-elvarázsló szertartás is. "Úgy eszem, iszom és 
nevetek mindnagyobb kedvvel akár - egy csavargó diák, ki állandó vakáció
nak - véli mindig a világot", írta egyik versében; de az ilyen vallomások és
önjellemzések igazi értelme csak akkor bontakozik ki, ha más, keserűbb val
lomásokkal egybevetve úgy tekintjük őket, mint választ az utóbbiakra, mint
állásfoglalást, mint - bármily különösen hangozzék is épp ezekkel a versek
kel kapcsolatban - morált: nem megadni magunkat, fölébe kerekedni a vi
lág részvétlenségének. kíetlenségének, önzésének, és a maguknak-zsugorgató
gazdagok közt pazarul osztogatni a magunk irgalmatlan szegénységéből: "Élnie
kell - életének e dög élet istentelen hidegében, ölelni - s csókolni embert s
állatokat".

A Panaszkodó levél-ben mondta: "Büdös szegénység ez már, nincs benne
semmi - vigasztaló hidd el. Olyan bitangság, melyre nincs - szép szó, bár
mint szerétnéd is ... - Pedig ember vagyok én is . . ." Ebben a szegénységben
a jobb falat valóban ünnep, amikor a megtiprott ember, ha a test, ha a jólla
kás elemi örömén át is, az emberrnéltóság első lépcsőfokára emelkedik.

De a "gyarló örömök" berdal költészetének van bizonyos agapé-jellege is.
Egyik legjellemzőbb kései verse, az Előszó, a Iíráját ért bírálatokra reflektál
va, már-már programszerűen is megfogalmazza ezt: "Nem fejlődik, csak hasán,
torkán - keresztül nézi, szemléli a világot! - mondják rólad imitt-amott is.
Hát mi - volna egyéb ez (ha valóban ennyi - igaz csak benned is), mint az
anyag - örömének dicsérete? l" A jóval korábbi Szilveszteri hajnal pedig az
évente legalább egyszer beköszöntő "jóságot" ünnepli, mikor az ember megfe
ledkezik önzéséről és ezzel "Isten kedvire való dolgot mível". De talán mín
dennél jellemzőbb ilyen verse a Vendégszeretet. Az enni-innivaló - mondja
- a föld ízes ajándéka, melyet közösen kell fogyasztanunk, örvendező szere
tetben egymás és az ajándékozó világ iránt: "Te nem ismersz még engem, de
tudom, - mennyire szeretnél, ha látnád akamarám, - mely telis-teli van
költészettel: befőttekkel, - lekvárral és savanyúságokkal duzzadón! - Ha
hozzám jössz, gyomrod nevetésre ingerül majd, - s én meghatottan nyitom ki
néked mind - e firiomságok ajtaját s véle a szívemet is - bátoritásnak:
egyél és derülj fel, pajtás! - Lásd, teli van az én karnrám a föld ízes - aján-l
dékaival s én nem tudok velök mit kezdeni - egyedül. Nosza légy hát a Ilegít-'
ségemre bőséges örömömben; hadd legyenek jó gondolataid felőlem - a más
világon is !"

Az anyag örömének dicsérete; az anyag közösen élvezett örömén át a sze
retet, a testvériség dicsérete; "de te mindennél - többet akarsz, egyre többet,
főként - emberséget minden időben, mégakkor is, - mikor az iram mást kí
ván, követel !" Igy az Előszó; egy másik verse, a négysoros Hagyd abba I pedig
így vall: Emberré magasodj, még akkor is, ha - nincs mit innod-enned I" .

A "szegénység szuronyain táncolva" ez volt mindig a legfőbb elégtétele:
hogy "a vad viharok kellős - közepeben is ember mertél maradni". Megalku-
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vást sosem ismert, "szabad farkas, az erdőbe vonulok inkább", írta; később
pedig, Kakuk Marci "kedélyes, imitt-amott még huncutabb hasonmásaként"
a Kakuk Marci íróját köszöntve: "Mindig karámon - kívül éltünk, mint a
sintérek által - kergetett kóbor kutyák."

"Karámon kívül" élt mint költő is; függetlenül irányoktól és iskoláktól,
kezdettől fogva a maga külön útján járt, a maga külön - és különös szabá
Iyú - versét írta (s mindig ott jó, ahol ezt írja, rímek nélkül, a versmondat
sajátos megtöréseível, egyetlen ritmuselvként az átvonással, s valami időnkint

föl-fölsejlő antikos ritmus-reminiszcenciával). A valóságtól sosem rugaszko
dott el, semmiféle szürrealizrnus soha nem csábította (jellemző tanúság erre a
szürrealizmus álom-ihletét kereken elutasító Bolotuiorszáq: "Isten ments, hogy
ily képtelen szédületet - ismerhessen meg álmon inneni életünk, hisz - föl
dön kívül él az álom l"); és mindig "konkrét" volt: "Sohase beszéltél tolvaj
nyelven, mindíg - nevén nevezted a gyereket."

Szomorú ősze volt, az "egyre elviselhetetlenebb egyedülléttel". "Nap, Nap,
- ne hagyd el a földet, világíts - fölötte míndörökké !" - kiáltotta, mikor aa
ő napja már leáldozóban volt, és már csak "a legmagasabb zenétől" várta
"meggyalázott élete" megmentését. És búcsúzóul ez a kitűnő költő, aki mert
kívül állt a míndenkori dívatokon, nem is fog elmúlni semmi divattal, joggal
írhatta magáról, végső "epitáfiumául", hogy - akár megköszönték neki, akár
nem, akár emberszámba vették érte, akár nem - "én is - tettem valamit az
emberi méltóság - tiszteletbentartásáért ... undorodtam a - hazudozástól
mindenféle értelemben, bármiként - fújt is a szél, divatozott a dőre divat.
Én - már gyógyíthatatlan betege vagyok eme elvi - konokságnak".

(Rónay György)

MAURIAC úJABB VALLOMÁSA LELKI BÉKÉJÉNEK TITKÁROL.
"Mindig az volt a szívem vágya, hogy megjelenítsem az élet teljességét - írta
Franl;ois Mauriac már két évvel ezelőtt Mémoires Interieurs (magyarra talán
így fordíthatnók: Emlékezések belső élményeimre) címmel kiadott kötetében.
- A hajdani világnak egy darabkaja éled újra könyveimben. a francia vidék
nek egyik sarkocskája, amit még a franciák sem ismernek eléggé, s ahol én
iskolás koromban a szünidőket töltöttem el. Amikor először kezdtem írni ezek
ről a vidékekről, alig akartam elhinni, hogy valakit érdekeljen. Azt remélni
sem mertem, hogy a külföldi olvasókat is leköti egyszer. Igaz, az ember önma
gából nehezen ítélhet. Elfelejtjük például, hogy azok a könyvek, melyeket
lélegzetvisszafojtva olvasunk, Eliot, Dickens, Tolsztoj vagy Dosztojevszkij köny
vei olyan országokról szólnak, melyek nagyon különböznek a miénktől. Olyan
embereket ábrázolnak. amilyenekkel mi alig találkoztunk. Mégis magunkra
ismerhetünk ezekben az emberekben. Az egész emberiség benne van Tolsztoj
parasztjaiban ... A regényíró adománya abban áll, hogy képes a teremtett vi
lágnak, melyben él és szenved, alkot és küzd, egyetemességet ábrázolni."

Ezeket a gondolatokat szöví tovább Mauriac visszaemlékezéseinek újabb
kötetében, amely Nouveaux Mémoires Interieurs címmel a közelmúlt napokban
látott napvilágot. Míg azonban a korábbi mű elsősorban "irodalmi" volt, a
mostaniban '.öbb a bölcselkedő elmélyedés. A 81 éves író aki karosszékében
ülve elmélkedik a világ folyásáról, mindinkább a végső kérdések felé fordítja
figyelrnét,

A Nouveaux Mémoires igazi mondanívalóját az epilógusban sűríti össze az
író. Erről az epilógusról állapítja meg Robert Speaight, a Tablet kritikusa, hogy
"az élet csodálatos igenlése és a hit fennen lobogó hitvallása". "Nem dicsérem
és nem is akarom vádolni magamat - írja itt Mauriac -, költő voltam csupán,
olyan költő, akit polgári ősei irányítottak. Emellett keresztény voltam. Mert a
kereszténység édessége járja át meg át ezt a sorsot, melyről e kötet lapjai
szólnak. Olyan ez az édesség, mint az imádott gyermekkor, mint anyám gyen
gédsége, mint az álom, melybe belekábultam ott, az ő ágyához kötött bölcső

ben, a szeba közepén, miközben félelmetes árnyak növekedtek és imbolyogtak,
a tűz pedig utolsókat lobbant. Még hallani véltem a kikötő szirénáját, egy
e"Y gőzös füttyét, és egy megkésett hintó dübörgéset ... Néha bizony nehéz
megkülönböztetni az örökkévalóságot az idő múlásától. Félek magam is, hogy
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összekevertem azt, ami Istentől adatott, azzal, ami törékeny, pillanatnyí és
illanó. Pedig tudom, hogy őt halálom órájában sem hagyom el úgy, mint min
den más evilági dolgot: hiszen feléje megyek. Mi marad utánam e lapokból ?
Ami a rétek zsongásából a régi vakációk estéin, vagy ami a lombok zizzenésé
ből a holdas éjeken. miközben én ott álltam, mozdulatlanul, mezítláb a veranda
deszkáján, amikor éppen tizenöt esztendős voltam." Ez a rövid idézet is jelzi,
hogy Mauriac új kötete a múlékonyt és az örökkévalót, az evilágit és a túl
világit állítja szembe, s mondatainak szabálytalan lüktetésével, jelzőinek sor
jázásával is a kettő különbségét akarja érzékeltetni.

Mauriac hite - akárcsak Bernanosé vagy Claudelé - küzdelmes, nehéz
ségeken is győzedelmeskedő hit. Az ellentétek kiéleződése és soha nem szűnő

harca jellemzi egész életművét. Folyvást hallani vélte a krisztusi hivást a jobb
és teljesebb életre, s most, amikor végigpillant életén, annál inkább megriad,
hogy középútori haladt csupán Isten és a Mammon között, Pillantása azonban
a szebája falán függő feszületre esik, s egyszeriben úgy érzi: Krisztus megbo
csát neki. Hiszen Krisztus azért jött, hogy békességet hozzon, irgalmat gyako
roljon, s az emberi élet minden fázisára kisugározza végtelen kegyelmét és
könyörületességét, .

Ezt a belenyugvást és bizakodást több kritikus is némi megűtkőzéssel fo
gadta. Egyesek Mauriac "öregedésében" keresték a magyarázatát annak, hogy
ilyen könnyedén oldja föl 'az ellentéteket, s ennyire leegyszerűsítve szemléli
Isten és a bűnös világ viszonyát. Pedig az igazság az, hogy már sokkal előbb

is hasonló vonások léptek elő Mauriac gondolkodásában. Bizonyságául érde
mes idéznünk egyik 1953-ból származó kis tanulmányát, mely "Békém titka"
címmel jelent meg a Der Krystall című lapban. "Tulajdonképpen mindig cso
dálkoztam - írta ebben Mauriac -, hogy világom olyan sötét benyomást kel
tett olvasóim körében Franciaországban is, külföldön is. A halandók - mert
halandók - félnek a halál nevétől is, s azok, akik soha sem szerettek senkit
és viszont szeretetben sem részesültek, idegenkednek és visszariadnak az olyan
művektől, amelyeknek központi problémája a szeretet és az emberi kapcso
latok. ,Mondj olyan dolgokat, melyek tetszenek nekünk' - mondták a zsidók
Izaiásnak. Ezt valahogy így fordíthatnám le: ,Csapj be minket kellemes. csa
lódásokkal'. Az emberek képzeletét azonban csak azok a művek mozgatják
meg és csak azok hagynak bennünk maradandó emlékeket, melyek az emberi
ség drámáját teljes egészében magukban foglalják. Ezek a művek nem kerülik
mega magányosság és az egyedüllét problémáját sem, hiszen ez a mi életsor
sunk, és egészen az utolsó egyedüllétig, a halálig, ennek a közegében élünk."

A halálnak ez a lezáró, de mégis új távlatokat nyitó szemlélete teszi tel
jessé és "nagy" olvasmánnyá Mauriac emlékezéseinek új kötetét is. "Minden
kegyelem" idézi az író Bernanost, s hozzáteszi: "Minden úgy történik mintha
egy Valaki arra használná fel a környezet és öröklés által adva lévő elemeket,
hogy egy sajátságos, mindenki mástól kűlőnböző lényt formáljon, akinek leg
főbb jellegzetessége a szeretet. Az, hogy ,minden a kegyelem', azt jelenti, hogy
Isten míndent felhasznál, még a középszerűt is, még a közönségest is, sőt még
a rosszat is - sőt talán éppen inkább a rosszat, mint ez Magdolna történe
téből is kiviláglik, aki mindenki másnál jobban szereti az Urat, mert az Úr
többet bocsátolt meg neki, mint bárki másnak." Mauriac két mozzanatra ala
pozza hitét. Egyfelől a "vétkeid megbocsátatnak" ígéretére, másrészt az "íme,
ez az én testem" soha nem múló csodájára. S valóban - teszi hozzá Speaight
-, aki ezt a két igéretet bizonyosságként éli át, az maga is olyan gyermeki
odaadással és megnyugvással tud Isten felé fordulni, mínt Mauríac teszi em
lékezéseinek új kötetében.

"Az író feladata rendkívüli - mondja Mauriac. - Művének középpontja
ba állíthatja az embert, ahogy az Atya alkotta a maga képmására, ahogya
Fiú vére által megváltotta. s ahogya Lélek nem sokkal később megvilágosí
totta. Aki ezt ábrázolni tudja, az csak optimista lehet, még akkor is, ha a
történet, amelyet bonyolít, esetleg kilátástalan." Strindberget említi ezzel kap
csolatban, aki életének minden nányatottsága ellenére sírkövére ezt a mondatot
vésette, mert úgy érezte, hogy megnyitja számára az örökkévalóság kapuit:
,,0, crux, ave spes unica !" (Siki Géza)
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HASZNOS-E VAGY KÁROS A KOEDUKÁCIÓ? Az. utóbbi évtizedben
szeme a vrlágon sok 'helyen bevezették az iskolai oktatásban a koedukációt,
8.2JaZ a jjiúk és a lányok együtt, egy osztályközösségben tanulnak. Vannak, akik
kedvezően, vannak, akák kedvezőtlenül vélekednek róla, Elméleti viták alap
ján természetesen nem lehet a kérdésben - tudniillik, hogy hasznos-e vagy
káros a koedukáció - megoldásra jutni - állapítja meg az Orientierungban
megjelent tanulmányában Jean Nicod. Elsősorban nyilván azt kellene felmérni,
milyen hatassal van a Ilwedukáci6 a fiúk és lányok viselkedésére. Értékes ada
lékokat szolgáltat erre a Parents et Maitres círnű Párizsban megjelenő peda
góg:iaii lap körkérdése, melyet a tanuló ifjúságihoz intézett a koedukácíóval
kapcsolatban.

A válaszokból mindeIlJelkelőtt az világlik lki, hogy a vegyes osztályokat
végzők számára a "vegy,esség" egészen természetes, másként Imár el sem tud
ják képzelni az [~otlai közösséget. Sok fiatal azt a jelenséget emelte ki vála
szában, hogy a koedukcíó nyomán fokozódik az iskolában a szellemi vetélike
dés, [avufnak a tanulmányi eredmények, előnyös módon erősödik az önkritika.
"Akivel minden nap együtt vagyunk, találkozunk, az lassan elveszíti tündéri
nimbuszát" - hangoztatja az egyik válasz. A míndennapos együttlét nyomán
az ifjélik és lányok teljesebb, lhitelesebb képet ailkothatnak egymásról, elő:blb

utóbb megszűník a zavar, félszegség, ,feloldódlnak a gátlások és rmindankiből

teljesebb,őszinrtélbb ember válik.
A kép első látásra így biztató, de némcsenek-e veszélyek is? - teszi fel

a kérdést Nícod, Vannak, sőt nem kis számban. Az ifjúságazon,oan - a kör-
- kérdés tanusága szerint - tisztában van a problémákkal is. Mi sem bízonyítja

jobban, m!iII1t az, hogy válaszaíloban a felnőtt tudatosságával beszélnek a koe
dukáci6 problémáiról és bírálták árnyoldalait, A lányok váíaszar Jcözött ilye
Illeikire akadlhatuník: "korai kapcsolatok alakulnak ki", "eLmosódnak a határok
a barátság és a szerelern között", "gyakori a tiszteletlenség", "a legszebb érzé
sek elvesztik romantakájukat, s ezt bizony nagyon nehéz a valóságban újból
meglelni". Ezek és a többi hasonló válaszok arra vallanak, hogya koedukációs
osztályokiban nagyon nagy szerep vár a nevelőre - elsősorban az osztály
főnökre: a diákok igénylik tanácsait és tapíntatos indításait.

A felsőbb osztályos diákok még nagyobb felelőséggel és érettebben köze
lítiQ{ meg a kérdést. Az egyik igen tanulságos választ érdemes részletesebben
,is !idézni: "Egy vegyes osztályban a fogalmak 'teljesen átalakulnak. Más értel
met kap a szolídarítás, új tartalommal telítődik a kölcsönös segítés eszménye.
Felnőtt éveim Iegjobb előd.skolájának tekintem azokat az esztendőket, ame
lyeket ebben a vegyes os2ltáJlYiban 'töltöttem el. Itt tanultam meg, mit is jelent
majdani életemben aféJ:fia!k és nők közöbt; békés egymás mellett élés, a fi
gyelmesség és megértés."

Csupán e válaszok alapján azorabari nem dönthető el, hogy pozdtív vagy
negatív hatású-e a koedukácíó, Nicod szerínt a kérdés felvetése ilyen formá
ban korai is 'lenne. Először azt kell tísztázrumk, hogy rni tette szükségessé a
koedUJkáaiót. "A rni nyuga.lti társadalmunkban ez az oktatási forma - írja 
gazdasági és társadalmi erők hatására jött létre, s [óforrnán a hagyományok
ellenére. Olyan okokból, amelyeken nem tudunk változtatnd., mert az esetek
többségében a mí akaratunktól és elképzeléseínktől függetlenek. Nyilvánvaló.
!hogy csak alkoedukáció segítségével lehetett enegoldani az iskolai képzés ki
szélesítését és meghosszabbétását és csak ~gy lehetett biztositani a nők egyen
jogrú egyetemi képzését. Csakis így Iehetett megtalálni a kultúra terjesztésé
nek adekvát formáját."

De hiszen az egyetemi koedukáeíó egészen természetes! - vetheteié ellene
valail{)i. Jean Nicod azonban ddézí ezzel kapcsolatban tekinrtélyes egyetemi taná
rok véleményét is. "Fel sem rnérhetjük azokat a lelki sérüléseket - vallja az
egyik professzor -, amelyeket il<ellő előkészítés nélkül az egyetemi koeduká
cíö okozhat, Ez,eIk annál súlyosabbak, aninél ímteldektuálísabb és mánél érzé
kenyebb Ielkeket érnek. Véleményem szerínt az ország összes középískoláíoan
be 'kJellene vezetni a koedukácíót, hogy a fiatalok ne az egyetemen döbbenje
nek bele az 'Új l1e:lyzebbe." {A nyugateurópai országosban tudvalevően nem
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mindenütt vezettek be a koedukációt, Nálunk, Magvarorszégon, az általános
iskola nyolc osztáíyábancsek koedukácíós osztályok vannak, a girnnázlum és a
teohníkumok négy osztályában azoniban nem míndenütt. Ennek az is a magya
rázata, hogy. a továbbtanulásbari jelenleg a lányok arányszáma nagyobo.)

Az idézett vélemény amellett szól, hogya koedukáció előnyös hatású,
rnert a felnőttebb életre nevel - állapítja meg Nicod. De hívatkozik szülők,

lelktiatyák és pedagógusok kedvező tapasztalatára is. Eszerint a koedukáció
ikJialakítja a lliJúk és lányok kőzötti természetes viselkedési formákat. Csök
kenti a szexuális képzelődéseket, a beteges zárkőzottságot, s a "világrundort".
A' Imi korunkban, amikor a:DH:mek és a televízió szinte gátlástalanul adagolják
az erotikát, a nemek szeránt elkülönített nevelés szinte robbanásig feszíti a
fantazíét, A koedukáeíó, a fiúk és lányok egészséges vezetéssei kialakított együt
tes iskolai élete viszont hatástálarutja az egészségtelen befolyásokat. A tanulők

hamarabbesaméínek rá az ideálok [elentőségére, hiszen gyakran egymásban
találják IDEIg azokat. S az ideál előtt mindenkí a lehető legjobb színben akar
feltűnni. Ezért~?ikori a koedukációs osztályokban a kiugró tett, ezért hajlan
dók ott a Itanulók az átlagosnál nagyobb, néha meglepően nagy áldozatokra.

A koedukácíó előnyös hatásainak karnatoztatása elsősorban a nevelők fel
adata - foly taltja Nícod. Nekik kel<l megtalálniok azokat az új oktatá-nevelő
módszereket, amelyek alkalmasak az ,ifjúság újszerű formálására. A tanárok
közléseí szerínt a felsőbb koedukált osztályokban az oktatási folyamat színte
"ketté válik", külön kell foglalkozni a :Diúkka,l és külön a lányokJkaI. Ezek is
mást értékelnek és élveznek, amazok is. Állandóan olyan légkört kell fenn
tartani és bíztosűtani, amely mánden kétértelműségtőlmentes, Mindkét csoport
érdekíődését maximáitsan ki kell elégíteni, míndkettő értékeit lehetőség sze
rínt felszfnre Ikell hozni. Ezért célszerű, ha a tantestületeken belül is érvénye
ts'm bizonyos egészséges nemi megoszlás. így persze csak annál aggasztóbb a
pedagógiaí pálya világszerte megfigyelhető elnöíesedése.

A pedagógusok egy részle abban látja a koedukáeió nehézségeit, hogy az
érltelimi képzés amúgysem könnyű problémáját egyéb nevelési kérdések ne
hezítVk meg, "Nem az a Ibaj - idézi az. egyík tariárt Nícod -, hogy a vegyes
osztályoleban fiúk és lányok ülnek egymás mellett, hanem az, hogy ebben az
osztályban a tanulők problémái is vegyesek, eltérőbbek, mínt eddig bármakor.
hiszen a fiúk is lányok is más indítást kaptak a szü'lői háztól, másra hívták
fel figyelmüket, s jmásra várnak választ. Megfigyelésem szerínt olyan osztá
lyokban sosem adódik probléma, ahol a szülök kellő ,.lelkti egyensúllyal' ren
delkeztek. Aho'! azonban csupán egy-ikét gyermeknél is csaűádí problémáik
adódnak, vagy akár egyetlen megválaszolatlan kérdés, ott a közösséget nehéz
lesz megfogni: Az ilyen gyermekek előBb-uWbb az egész kcedukélt oeztály
békéjét és nyugalmát felborítják, rossz útra terelhetik társaikat, s a felnőtt

társadalom tekintélyét is megingatjáik előttük. Pedig lehet, hogy csak egyetlen
kérdésre kellett volna őszintén, kertelés nélkül válaszolni!"

A szülőknek tehát nyaltan, egyenesen kell nevelnlök gyermekeiket. Hig
gadtan, kimerítően kell válaszolniok a ,Jkényes", vagy annak biitt kérdésekre
is. CSak így alakulhat ki megh:i<tt viszony az ifjúság és a felnőttek világa kö
zött, Osak Lgy érthetik meg egymást, mert az elhallgatott, vagy félig válaszolt
P!I'obIémák mindig bízonytalanságot szülnek. Esetenként bátran kell váUalkozni
szalardnak hitt formák átértékelésére is. Felvetődhet a férifiasság és nőiesség
kérdéskomplexusa is. Régen pontosan körül volt írva, mi a nő és mi a férfi fel
adata az életben és otthon, a családban. Ma ezen a téren sok mímden meg
változott. ÉPPelIl a koedukációs nevelésnek kell "helyéne tennie a módosult
fogalmakat, Amról azonban sosem szabad megfeledkeznünk - fejezi be cikkét
Nieod -, hogy hiába vannak olyan munkaterületek, ahol a férifiaJk is, nők is
nagyszerűen érvényesülnek, mégsem lehet őket unifonmízálnt. Isten férfinak
és nönekteoemtett bennünket. A férfi és a nő fogalma természetesen nem
határozható meg önmagában, a másiktól elválasztva. A közöttük lévő dialógus
csak lényegük, lényük és a világban elifoglalt helyzetük pontos meghatározá
sával váíik lehetségessé, Ebben a vonatkozásban is fontos szerep vár a koedu
kációs nevelésre, tlletvea nevelés Újjjonmái1ra. (Ferencz László)

570


