
nem kell többé félteni sem a sötét,
sem a fehér irodalom káros hatá
saitól.

Az olvasni szerető gyermek való
ban gond. Feladatok elé állítja a szü
lőket. Minden apát és minden anyát.
Fáradsággal járó kötelességeket ró rá
juk. E feladatok teljesítése azonban
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önmagában is sok örömet nyújt a
szülőknek. A legnagyobb öröm azon
ban, hogy sok olyan ismerettel gazda
gítja a rábízott fiatal lelkeket, ame
lyekhez azok az életben talán botlá
sok, csalódások és válságok árán jut
nának hozzá.

Sinkó Ferenc-

ERDEY FERENC t

Az elmúlt év utolsó napja földi viszonylatban pontot tett egy kimagaslóan
szép és munkás, velünk oly szoros kapcsolatban állott papi életre is: Erdey
Ferenc, a Hittudományi Akadémia professzora, a Vigilia felkért egyházi cen
zora, december 31-én elhúnyt. Keresztény türelemmel viselt, hosszú szenvedés
után, amilyen csendben és szerényen élt, olyan csendben és szerényen távozott
körünkből. Betegágyán sem hagyta el soha panasz az ajkát, őrködőn felénk
forduló figyelme és tolla, közben sem pihent. Kitárult és fogékony elme voU
a mai kor minden rendű követelményei irányában, nem csoda, hogy annyi
hasznos tanáccsal, helyes eligazítással tudott. segíteni minket és másokat. Sze
rette hivatását és szerette az embereket, de nem is akadt senki, aki őt ne
becsülte- és szerette volna. Másfél évvel ezelőtt, amikor hetvenedik szűletésnap

ját ünnepeltük, azért könyörögtünk az Úrhoz, hogy adjon neki jó egészséget.
Most azért imádkozunk, hogy jutalmazza meg Isten a mi feledhetetlen Feri
bátyánkat, ezt az igaz embert, mindazért a rengeteg jóért, amit magából árasz
tott, tanúsított és cselekedett,

SZEMBEN:E:ZÉS ÖNMAGUNKKAL. Mcstaní számunktól kezdve tetszetö
szebb külsővel jelenik meg a Vigilia. Nem a lényeget érintő változás, de mé
gis ösztönzés arra, hogy kissé befelé is tekintve foglalkozzunk azokkal a gon
dolatokkal, amelyeket ez az újabb esztendő vethet fel előttünk.

A legfontosabb, úgyis mondhatnám "egzisztenciális" kérdés számunkra
nyilván az, hogy mit várhatunk a közeli jövőtől. Mint katolikusok és rnint fo
lyóirat is. Szinte közhelyes megállapitás már, hogy a kommunista párt, amely
szocialista rendszerünk meghatározó és vezető ereje, az ateista világnézetet
vallja és terjeszti, éspedig abban a meggyőződésben, hogy a vallásos világnézet,
amelyet mi is képviselünk, a gazdasági alap és a társadalmi szerkezet átala
kulása nyomán előbb-utóbb a múlt emléke lesz. Mi, katolikusok, de egyéb ke
resztény hívők s általában más teisták is, tagadjuk ennek. bekövetkezését, mi
több, meg vagyunk győződve arról, hogy az evangélium hirdette igazságok és
értékek valójában csak ezután teljesednek ki. Ellentét ez köztünk és a. marxis
ták között? Bizonnyal az, s hozzá olyan ellentét, amelyet semmiféle érvelés
sem oldhat föl. Egyedül a történeti fejlődés igazolhatja majd akár az egyik,
akár a másik álláspontot. aligha még a mi életünkben, de talán még az uno
káink életében sem. Am éppen ez a körülmény teszi lehetövé számunkra, hogy
a szocíalista rendszert őszintén elfogadva. annak keretébe cselekvően bele
illeszkedve együtt tudjunk és akarjunk munkálkodni marxista honfitársaink
kal rníndabban, ami hazánk és népünk anyagi és szellemi javát előbbre viszi.
Ami előttünk is célként lebeg, ennek a megújhodott társadalomnak nyugodt és
biztos haladása, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy mí az ilyen haladás szempont-
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jából is jelentős tényezőnek tartjuk a hívő népesség vallási természetű igényei
nek optimális kielégítését. S a szabad vallásgyakorlás, a kultusz mellett az
ilyen irányú időszaki sajtó és könyvkiadás is elengedhetetlen hozzá.

A valóság kívánta magatartások és érzületi beállítottságole alapvető szük
ségét emeltem ki ezzel, s amiért bizakodva nézhetünk az újabb esztendő elé,
ennek a szükségességnek egyre szélesebb körű és általánosabb elismerése is.
Mi sem adhatott volna nagyobb súlyt ennek a folyamatnak, mint azok a félre
érthetetlen szavak., amelyeket Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt
további négy évre megválasztott első titkára november 28-án a IX. pártkong
resszuson a pártnak a vallásos világnézethez, a vallásos emberekhez és az egy
házakhoz való viszonyáról mondott.

"Pártunk világnézete - jelentette ki Kádár János a Közponiti Bizottság
nevében előterjesztett beszámolójában - szemben áll minden idealista világ
nézettel, így a vallásos világnézettel is. Ez eszmei harcot [elent. Hazánkban
vallásszabadság van, pártunk kerül míndent, ami a vallásos emberek érzéseit
sértené. de nem mond le arról, hogy küzdjön a felvtlágosodottságért, a tudo
mányos világnézet elterjesztéséért. Az osztályharc frontja szerintünk nem a
hívők és nem-hívők között húzódott és nem ott húzódik ma sem. Bármely fe
lekezethez tartozó hívők szabadon gyakorolhatják vallásukat, hátrányos meg
különböztetésben nincs részük, egyenjogú állampolgárai a hazának.

A felszabadulást követően voltak éles politikai harcaink különböző egy
házak vezetőivel, de nem egyházi, hanem világi és hatalmi kérdésekben. Ami
kor egyes egyházi vezetők még a Habsburg királyi házhoz való húségért. a
földbirtokos és kapitalista osztály érdekének védelmében léptek fel, és 'im
perialista ellenségeinkkel szövetkeztek, akkor éles volt a harc, de ez ebben a
formában már a múlté.

Jelenleg a Magyarországon működö egyházak és az állam viszonyát mind
két fél számára elfogadható egyezmények szabályozzák ktelégítöen. Ami61Ja az
egyházak vezetői a szocialista társadalmi rend megszületését és fennállását
tudomásul vették, és a helyzetet e reális valóság alapján ítélik meg, nem egy
társadalmi kérdésben is közelíteni tudtuk álláspontunkat. Az állam és az egy
ház számára elfogadható ésa nép érdekeinek, szocialista építőmunkájánakmeg
felelő helyzet kialakításában a párt, az állam helyes politikája mellett szerepe
van a hívő tömegek demokratikus állásfoglalásának. Szerepük van az egyházak
vezető testületeiben reálisan gondolkodó embereknek és a különböző egyházak
gyarapodó számú haladó papjainak is, akikkel a Hazafias Népfront keretében
a kölcsönös tisztelet alapján egyetértésben dolgozunk népünk javára."

Teljes egészében idéztem a beszámolónakezt a minket különösen érintő

szakaszát, amelynek pozitív értékelése nyilvánvalóan kihangzik abból a szíl
veszteri szózatból iS,amelyet a magyar katolikus püspöki kar bocsátott ki és
olvastatott fel az 1966-os év utolsó napján a templomokban, Ezt rnondiák töb
bek között püspökeink:

"Hazánkban a sokrétű, nemes igyekezettól, megfontolt tervezéstől és kö
zös eredményességtől fémjelzett a leáldozott esztendő. Különleges érdeklődessel
és megnyugvással figyeltünk fel társadalmunk magas színtű vezetőinek meg
nyilatkozásaira, mértékadó állami és társadalmi testületek állásfoglalásaíra,
amelyek hazánk további fejlődése, népünk boldogulása szempontjából nagy
hordereiűek. Néhány megállapítás konkrétan is érinti katolikus egyházunk
híveit, papjait és vezető férfiait. Örömünket fejezzük ki a szó hallatára és ma
gunk is készek vagyunk nemzetünk egységének további rnunkálására, közös
ügyeink türelmes megbeszélésére. Mi is valljuk, hogy nincs és nem lehet meg
különböztetés hívők és nem-hívők, vallásos és nem-vallásos állampolgárok kö
zött. Cselekvő közreműködéssel akarunk hozzájárulni ahhoz, hogy az elha
tározások valóra váljanak és tartósan egész népünk javát szolgálják."

Kádár János beszámolójának vonatkozó részében - szerény megítélésem
szerínt - leülönösen négy megállapításra figyelhetünk föl. Az egyik, hogy a
marxista világnézet szemben áll a vallásos világnézettel, de ebből eszmei harc
következik. A második, hogy a hívők szabadon gyakorolhatják vallásukat, hát
rányos megkülönböztetésben nincs részük, egyenjogú polgárai a ihazálnalk. A
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harmadik, hogy az osztályharc frontja nem a hívők és nem-hívők /közt húzódik,
hiszen - s ez a negyedik pont - a szecialista építőmunkának megfelelő hely
zet kialakításában szerepük van az egyházak vezető testületeiben reálisan
gondolkodó emberek és a hívő tömegek demokratikus állásfoglalásainak. S
ft leglényegesebb e pontok közül nyilván a két utolsó. Hogy miért? Mert nincs
és Illem is képzelhető társadalmi állapot, amelyben ne adódnának problémák
és feszültségek. Ezeket pedig természetszerűen míndíg azok teszik szóvá, akik
közelebbről és kellemetlenül vannak érintve általuk. Meghallgatásra viszont
annál inkább számíthatnak, minél inkább feltehető róluk, hogy a szocializmus
és a haladás érdekében keresik a szerintük jobbat és kíelégítőbbet.

úgy vélem, hogy a jobbnak és kielégítőbbnek ez a keresése is egyik és
.zinte állandó feladata annak a dialógusnak. amelyet a Vigilia eddig is napi
renden tartott, s amelynek megíndulását immár itthon is kívánjuk és várjuk
- éspedig míndkét oldalról - a marxisták és a katolikusok között. Nagyon is
összhangban van ez a keresés azzal, amit maga Kádár János mondott beszédé
ben: "A tapasztalatok alapján mi üdvözöljük a marxisták és keresztények kö
zött a nyugati országokban megkezdődött párbeszédet, amelynek célja, hogy a
haladás és a béke érdekében a kőzös fellépés alapjait és rnódozataít rnegta
Iálják." Közös fellépés - igen, mert egyre többek nézete az, hogy aligha segít
hetné elő bármi más olyan' hathatósan a béke fenntartását, Vietnamban és
másutt a béke helyreállítását, biztosíthatná az emberiség számára a súlyosabb
zavaroktól mentes fejlődést, mint az ilyen közös fellépés. Nekem pedig az is
meggyőződésem, hogy ennek a közös fellépésnek alapjait és rnódozataít első

sorban nekünk, az immár szocialista rendszerben élő keresztényeknek és
marxistáknak kellene együttesen és irányt jelölően megtalálnunk.

Helyesen mutatott rá Lukács József, a Világosság felelős szerkesztője, a
Népszabadság karácsonyi számában közzétett cikkében, hogy bár a filozófiai
vitának is megvan a jelentősége, nem ezekben a két tábort élesen elválasztó
végső vílágnézetí kérdésekben várható eredményes dialógus, hanem sokkal
inkább az emberiséget foglalkoztató nagy témákat, a béke és a társadalmi
igazságosság érvényesülésének feltételeit és napjaink mély erkölcsi problé
máit illetően, ez ugyanis az a terület, ahol a világnézeti differencia ellenére
létre jöhet a közös cselekvés. Szószerint ez a mi álláspontunk is, s éppen
mert akarjuk a közös cselekvést, azért tartjuk szükségesnek a magunk ré
Izéről is megvízsgální a dialógus során - s itt Lukács szavait idézem 
"aZJOkat a tényezőket, amelyek a keresztény hithez ragaszkodók számára is
Iehetővé teszik, hogy közös célok megvalósításában együtt haladjanak a tudo
mányos szocialízmus erőivel".

Nem lehet kétségünk afelől, hogy amikor egyéb feladatainak sérelme nél
kül a Vigilia a most körvonalazott párbeszédet is szorgalrnazza és munkálja,
Azt az utat követjük, amelyet XXI1l. János pápa és a II. vatikáni zsinat ha
tározott meg és amelyet VI. Pál pápa is jóváhagyott. Egyházunk magatartása
azóta a szolgálat és a "világ" önállóságának tisztelete. Végérvényes lemondá
sát jelenti ez arról, hogy a saját szemléletét bárkire erőszakkal rákénysze
rftse olyan igazságok nevében, amelyekről ez a külső "világ" nincsen meg
győződve. A polémíát és a harcot így szükségszerűen a kölcsönös megértésen
való fáradozás váltja fel, aminek egyetlen földi eszköze a dialógus. Lehull
tak ezzel azok a sorompók is, amelyek a múltban az egyház határait oly szem
betűnően jelezték. XXIII. János jelentette ki béke-enciklikájában, hogy az
egyház a maga részéről senkit sem tekint ellenségnek, még ha vann'ai'é is
emberek' és ideológlák, akik, illetve amelyek ellenséges érzülettel viseltetnek
iránta.

Tudom jól, hogy a keresztény-marxista párbeszédnek vannak ellenzői is.
Vannak a katolikus egyházkormányzatban is, a .külföldi katolíkus sajtóban
s alkalmasint a saját olvasóink körében is. Pedig ha azt akarjuk, hogy aemyí
huza-vona és szembekötősdi után mi is megértsünk másokat és azok is meg
értsenek rninket, ha Illem akarjuk növelni az előítéleteket, ha konkrét módon
alkarjuk szolgální az általunk dgazságnak vallottakat. akkor nem szabad fél
nülIlk a találkozástól és önmagunk szembesítésétől más gondolatokkal és gon-



dolkodásí módokkal, Az apologetikus kor "egyenes" vagy "harcos" katolíkus
embere manapság már nem nyerhetne meg senkit, sőt csak taszítana, mert a
modern ember nem engedi, hogy "meghódítsák" és tekíntélyí érvekkel "meg
dolgozzak". Teilhard de Chardin meglátásaira és gondolataira is azért térünk
ki oly gyakran folyóíratunkban, mert bárhogyan vélekedjék valaki róla, egyet
nem tagadhat: Teilhard felismerte a szükségét és értett is hozzá, hogy a ikor
tudományos nyelvén beszéljen a vallási kérdésekről is.

Ugyanakkor tehát, amikor keressük a párbeszédet a más ví.lágnézcten le
vőkkel. nem kevésbé SÜI1gős és fontos feladatnak tekintjük az eszmecserére
való ösztönzést maguknak a katolikusoknak körében is. Ezért vagyunk azon,
hogya Vigilia szfnhelye és forrása legyen - még szépirodalmi közleményei
vel is - a tanulásnak, az elmélkedésnek, a helyes életszemléletnek. a sokol
dalú tájékozódásnak. Amire ügyelni mindenekfölött kötelességünknek' tart
juk: a hűség az elvekhez, a tárgyalt kérdések időszerűsége, a lehetőleg magas
színvonal, a dolgoknak katolikus lelkiismerettel való értékelése, a iI1y~lt és
mértéktartó hang, az eleven érzékenység a világ Lirányában és a ráfigyelés
mindarm,ami kovásziként iktathatja be a kereszténységet a mindennapí va
lóságba.

Anagymúltú Hochland új főszerkesztője, Franz Greiner írta mínap be
köszöntőjében: "A régi aggályoskodás tért vesztett, a korábbi önelégültség a
másként gondolkodókkal való együttműködésnek adott helyet. Amit a kato
likus kulturális folyóiratok évtizedekkol ezelőtt, némelyek már a század ele
jétől kezdve, új eszrnélkedésben követeltek, amiért küzdöttek s amiért hagy
ták megrovatni és bctí ltatní magukat, az most mint követelmény és mint
eredmény tükröződik vissza hasábjaikon. Ami egykor szekatlannak és meg
lepőnek tűnt föl, immár magától értetődő lett azoknak a viszontagságotonak
nyomán. amelyeik már a történelem lapjaira tartoznak. A régi beszűkültség,

a provincializmus, a csupán a saját templomuk tornyáig való kipillantás 
mindez a mú lté."

XXIII. János momdta: "A jelen fejlődésben az isteni gondviselés rejrt:ett
tervét kell felismernünk." Hívő lélekkel tehát csak örülhetünk ennek a fej
lődésnek és bizakodhatunk benne, ha nem is vétjük szem elől, hogy mín
denkor meglesznek azért a magunk külön gondjai és teendőt is.

(Mihelics Vid)

PÜSPÖKI NYILATKOZAT ÉS CSEHSZLOVÁKIAI MEGJEGYZÉSEK
FRANTISEK SCHOTTERT CIKKÉHEZ. Legutóbbi, decemberi számunkban
közreadtuk Frantisek Schottert podhóranyi plébános hozzászólását A Szent
mise Allandó Részei címmel a Szent István Társulat kiadásában megjelent
és azóta már rníndenütt ismertté vált füzethez.

Ezzel a hozzászólással kapcsollatiban rnost míndenekelőtt azt a Nyilatko
zatot közöljük. amelyet Kovács Sándor szombathelyd megvéspüspök 1966. de
cember 27-i keltezéssel juttatott el hozzánk:

Félreértések elkerülése végett, mínt az Országos Liturgikus Tanács püs-·
pök-elnöke kötelességemnek tartom a lényegre vonatkozólag az alábbiakat
kij elentcni :

1. A Szentmise AlLandó Részei című kiadvány hivatalos jellegű. A fü
zetben közölt szöveget a Magyar Püspöki Kar 1966. január 19-én hosszas
és beható tanácskozás után egyhangú határozattal ál'lapította meg és jóvá
hagyó megerősítésre felterjesztette a római Lit. Consilrum-hoz. A Consilium
ad Exsequendarn Constitutionem de Sacra Liturgia 1966. február 7-én kelt
227/1966. sz. Ieiratával a ikért jóváhagyást megadta. Ezt a Püspöki Kar ál
tal megállapított és a Lit. Consílíurn által jóv:áhagyott szöveget adta ki tel
jesen hűen a jelzett füzetben a Szerit István Társulat. A szöveg hivatalos
jellege egyébként a kiadvány második oldalán világosan Ifel van tüntetve.
Tévedés tehát a kiadványt "nem hivatalosv-nak tekinteni.

2. A Magyar Püspöki Kar az 1966. szeptember 14-én kiadott körlevele
ben rendeli el a szentmíse magyarnyelvű szövegeínek bevezetését és ad
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részletes utasítást a rendelkezés végrehajtására. Ebben a körlevélben szó
szerínt a következő is áll: "A nem magyar anyanyelvű híveik közössége a
saját anyanyelvén készített és az Apostoli Szentszék által jóváhagyott szö
veget használja." A Szentmise AUandó Részei-neik egy jóváhagyással ellá
tott példánya a Szlovákiában élő magyar anyanyelvű hívek használatára
megiküldetett.

3. Ami a rubrikális megjegyzéseket illeti, hangsúlyozni kívánom, hogy
a Magyar Püspöki Kar a szövegek és azok végzési módjának megállapításá
nál nemcsak az Ordo Míssae-t és Ritus Servandus-t tartotta szem előtt, ha
nem a Lit. Konstitúciót és Instrukcíót, sőt az időközben megjelent, a Con
sidiurn által kiadott rendelkezéseket és irányelveket is. S külön figyelem
mel volt a Konstitúció 37. artíkulusára, vagyis "A népek szelleméhez és ha
gyományaihoz való alkalmazkodás szabályaív-ra éppen a lelkipásztori szem
pontok miatt. Fokozottan hangsúlyozni kívánom azt is, hogy nemcsak a szö
vegeket, hanern azok végzésa rnódját is jóváhagyta a Lit. Consilium.

4. Míndezek alapján magától elesik a cikkíró "ítéIete", hogy a szóban
forgó Qciadvány az Ordo Missae-t "sértő" és "hibás felfogásokat" tartalmaz.
De még inkabb elesik a cikkíró biztatása, hogya Magyar Püspöki Kar ál
tal megállapított és a Consilium által jóváhagyott szöveget és rendelkezé
seket bárki és "minden habozás nélkül orvosolhatja." (Const. de S. Liturgia,
art. 22. §. 3.)

Az egészJcérdésnek ezzel a Iegilfetékesebb megvilágításával összhangban
vannak azok a Megjegyzések, amelyeket éppen Csehszlovákíából kaptunk Biró
Lucián Dunajska Streda-i (dunaszerdahelyi) plébánostól. Több szempontból is
figyelemre méltó írását - lényegtelen rövidítésekkel - készségesen közre is
adjuk:

1. Schottert Ferenc a SZJelI1t István Társulat kiadásában megjelent füzet
hivatalos jellegében kételkedik s ezért úgy vélt, hogy a szövegén még változ
tatní is Lehetne, és hivatkozik a Csehszlovákiában használatos magyar szöve
gek eltéréseire. Ezzel azt a látszatot kelti, mintha mi itt Szlovákiában nem
vennők figyelembe a magyarországi végleges és most már Rómában is jóvá
hagyott szövegeket, Ezzel szemben a valóság az, hogy az Ordináriumnak ez a
hivatalos magyar szövege füzet formájéban már nálunk is sajtó alatt van. A
magyarországrtól itt-ott eltcro szovegck még használatban vannak, ezek az
eltérések azonban automatikusanmegszünnek, mihelyt az említett füzet a
Szent Adalbert Társulat (Spolok Sv. Vojtecha, Trnava) kiadásában megjelenik.

2. Egyébként a magyarországi Ordiriáríurnnak a szövege amolyan félhiva
talosan már 1966. év folyamán nálunk is napvilágot látott, éspedig a szerkesz
tésemben immár 20 éve megjelenő és országszerte használatos Miatyánk imád
ságos és énekeskönyv tizedik kiadásában. Ebben az az Ordmárium van, ame
lyet a magyar püspöki kar Rómába fölterjesztett és amely ott jóváhagyást is
nyert. Eltérés csak a Sancus és a Suscipíat fordításába:n van, az azonban az éln
hibám, mert úgy véltem, hogy míután az eltérő szöveget a hívek már megta
multák, célszerűbb ezt megtartanom. Ennek ellenére azonban a Csehszlovákiá
ban magyar ajakkal imádkozó és éneklő hívek között a végleges új magyar
Ordináríurn szövege fut már jó fél éve .. , spontán, és hiszem, hogy ebben az
új évben már kötelezően is.

3. Igazat adok SchottertneikaJbba:n, hogy a magyarországi füzet szöveg
kiosztása zavart is okozhat. Bízzunk azanban abban, ,hogy ma már rnínden plé
bános van annyira liturgiailag kiművelt fő, hogy a kiadványban a fényegest a
szövegben látja majd, s nem abban hogy teszem azt: Kyríe-t ki kezdje. Hova
tovább úgyis mínden liturgikus szellemű templomigazgató arra fog törekedni,
hogy ezt is, a Sanetust is és az Agnus Deit is énekeljék a hívek, a Gloriát meg
a Credot pedig legalább a kar. (Ahol és amikor a liturgikus közönség kisebb,
ott a "s21övegkiosztás" rníndíg indoko1t marade , hiszen a hívek megfelelő ének
vezető híján recitálná kénytelenek.)

Schottert a Gloria és a Credo énekeltetésétől fél és nem szeretné kedvü
kért "föláldo2lIli a megszokott, kedvelt és odaillő strófákat", Nem osztom ag-
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god almát. Ha majd egyszer eljutunk odáig, hogy népűruk megtanulja ezek szö
vegét és dallamát (Kodály, Halmos, Szigeti szerzeményeí már 'ismertek), ezeket
is éppenúgy megszeretí, mínt a SZVU énekeit.

4. Schottert nagyon helytelenítené a lépcsőimának a néppel való rnondását
is. Szerirrtern amíg a lépcsőima ai Ordóban még létezik, bízzuk a míséző pap
legjobb belátására. hogy együtt mondja-e a néppel, vagy csak a miriistránsaí
val. Ha a megújított liturgia sürgeti a dialógusokat, a nép tevékeny részvételét,
ne kifogásoljuk a liturgia-történet nevében, ha valami már itt is szerephez jut
tatja a népet. Kinek árthat? Az Intriotus-éneknek nem, hiszen ezt az oltárhoz
vonuláskor énekeljük, a Kyriének sem. Ugyanúgy miért kellene helyteleníteni
azt is, ha a Suscipiat-ot a nép is mondja ot Amit a minístránsoknak vagy az
oltár körül állóknak kell mondandok, miért ne rnondhatnák ugyanazt a távo
labb állók is, sőt valamennyien, ha tudják és szívesen teszik. Már pedig szí
vesen mondják, Nem tudom elképzelnl, hogy Lercaro bíboros elítélne bennün
Iket itt Szlovákiában azért, hogy kezdettől fogva a néppel is mondatjuk. Hiszen

. El rníseének fölajánlási versét, vagy ha úgy tetszik, az Antiphonát, úgysem
tudja rnindenki énekelni. Akkor pedig rnível vezessem be az aratás időszaká

ban már-már elszunnyadó fáradt híveimet, vagy az oltárom előtt álló kis ta
nulóímat az áldozat kezdetébe? Milyen jó Ilyenkor rájuk tekinteni és felszó
litani őket: "Imádlkozzatok, testvérek!" (INem Ií.rizálnék ennél, ha nem hal
lanám nem egy Iíturgícístától és nem olvasnám oly gyakran El sajtóban is a
Suscipiatnak csalk a minístrámsokra való leszűkítését, Elvégre Imi fontosabb: a
régi klasszikus szokás rögzítése, hogy tehát a "Fogadja el"-t csak az a-sszisz
tencia morrnolja el, avagy az, hogy az egész templom együttesen fejezze ki
vele akétszülő áldozattal való azonosulását? Technikailag is az "Orate fratres
- Suselpiat" dialógus igen jó előkészület a fölajánlási könyörgéshez, amelyet
úgysem vezethet be újabb Oremus.)

5. Helyeslem viszont az "Olvasmány" megnevezést a "Lec!ke" helyett. Az
ilyen variáns nem tartozik a Rómától jóváhagyott kényesebb szerit szövegek
hez, ezért a nálunk nyomás alatt álló füzetbe is ezt javasoLtaJm. Azt ellenben
nem rnerném mondamí, hogy a celebráns vagy a lektor ne utaljon az
Olvasmány előtt a liturgikus napokra, vasárnapra, vagy ünnepre. Nem mín
den hívőnek van katolikus naptára, akkor pedig hogyan és honnan tudja meg
a hívő, hogy például advent I. vasánnapjának a lí turgiájám vesz részt, vagy
hogy Szent Gertrud szűzről szól a rndse? Ha pedig csa'k a szentbeszédoen árul
nám el, félő, hogy a períkópák.ddőszerűségét nem fognák föl.

6. A VigHia kedves olvasóinak pontosaob tájékoztatása végett szükséges
nek vélem még azt is közölni. hogya Nyitra partjai felől méltán fölpanaszolt
Bok eltérés onnan ered, hogy az Ordmársum és Proprium engedélyezett részei
bern a népnyelv bevezetése nálunk másfél évvel korábban történt,mint Ma
gyarországon. Nyilvánvaló, hogy az új magyar szövegek így eltérnek a míeínk
től (sic), amelyeket 90%~ban a magyarországi A. C. Mísekönyvből , vettünk.
Hogy aztán rnínálunk máról-holnapra még nem sákermt átváltani az új szöve
gekre, ezen ne csodálkozzunk. Először is mi már valamit "megswktUink", má
sodszor mi már népnyelven végezzük a liturgiát és így nagyobb türelemmel
várhatjuk az új szövegekre való áttérést. A rní egyházhatóságaink a Iegújabb
szövegeket eddig el sem rendeltérk, mert várják - nagyon bölcsen -, amíg
t.ülörrl füzet formájában is hozzájuthatnak a híveIr. (Ez, mint mondám, folya
matban van.)

Nem tudok egyébként ellenállani a kísértésnek, hogy meg ne mondjam,
mi itt Csehszlovákiában rkrissé meg is morogtuk a magyarországi Illetékeseket
azért, hogy a népnyelvű szövegek lerögzítésével és bevezetésével késtek, s azon
is csodálkoztunk, hogy az A. C. Magyar Mísekönyvének 1965-ik évi kiadása
szövegváltoetatásokkal jelent meg ugyan, de mégsem olyanokkal, amelyeken
Ile kellett volna még változtatnia annak a Bizottságnak, amelyik a Rómába
fölterjesztett szöveget készítette. Várhattak volna a kiadással 1966-ig, mert
ime, akik buzgóságukban ezt a szép és bővített kiadást beszerezték. még az
Orddnáríum tekintetében sem vallhatják véglegesnek.
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7. EZJért is merem hangoztatmi, hogy most aztán a Szent István Társulat
kiadásában napvilágot látott új Ordínáríumon ne változtassunk egy jottányit
sem. Ne is kívánjunk ilyent. Kíméljük püspök atyáinkat is. Egészen tökéletes
fordítást úgy sem tudunk készíteni. Hiszen az eredeti latin szöveg sem fejezi
iki míndig pontosan azt, amit szívünk el akarna sóhajtaní. "Nem érez az, ki
érez szóval mondhatót" - idézihetjük a költőt. Egyébként is ha körkérdéseket
bocsátanának ki a liturgikus bizottságok, merern állítaní, semmiféle szövegben
sem maradna kő kövön. Ha ránk papokra bízták volna a "Talpra magyar"
megírását, még ma sem lennénk vele készen.

8. A Propriumhoz azonban még hozzászólhatunk. S ha már nagyon he
lyesen fölhívta Schottert a közvélemény figyelmét arra, hogy szükséges volna
valamilyen ";,együttes megállapodás a két ország magyarlakta területeire vo
natkozóan", én még azt is hozzátenném. hogy mi, akik már másfél éve imád
kozzuk hangosan magyar nyelven az oratiókat, praefatiókat stb.-t, tudnánk a
magyarországi liturgikus bizottságok felé hasznos tanácsokkal is szolgálni. De
csak ha megkérdeznek bennünket. Éppen ezért csak egyetlen ici-pici példát
mondok, ezt is a lehető legszerényebb hangon: Mi az oratiók magyar szövegét
másfél éve részben a Szunyoghy-féle Missaléből, részben az A. C. Magyar Mi
sekönyvéből vesszük, ez utóbbiból elsősorban a vasárnapiakat és az ünnepna
piakat. Nos, ebben a Misekönyvben gyakran, igen gyakran így kezdődik az
Oratio: "Kérünk Urunk". Ennek a bevezető két szönak a hangos recítálásáoan
vagy éneklésében artikulációs bázasom is szenved, és a hívek fülének sem le
het kellemes. (Kísérelje meg valaki nyájas olvasóink közül ezt a két szót nagy
teremben hangosan kiáltaní.) Ilyen és hasonló esetekben [avítsunk a Proprtura
fordításán! (Nehezemre esik, hogy ne hozzak föl több esetet is.) Ami pedig a
"két országot" illeti, volna ez a kettő több is, mert máshol is élnek magyárok. Az
illetékes Ordináriusok és az országos liturgikus bizottságok dolga lenne, hogy
az azonos nyelvu, de más-más ország határain belül élő magyar aj.kú hívek
népnyelvu liturgikus szövegeíben a zsinat és a Consilium utasításai szerint
megegyezzenek.

AZ OLVASO NAPLOJA. Thurzó Gábor új regényének" végén a követ
kező "megjegyzés" olvasható: "A beöltözés szavai, a csodás lmameghallga
tások - kivéve Orsolya nővér és a katona történetét. valamint ,R. F. Z. Pest
szenterzsébet' közleset es !<'raknói Benoné gyógyulását - részben szó szerinti,
részben tartalmilag hu idézetek Endrődy László S. J. ,Életet Krisztusért' cí
mű életrajzi kötetéből, és annak függelékéből." - A regény Gregór István
jának míntáía tehát eszerint az utalás szerint is világosan Kaszap István, A
történet részben az ő életének és sírontúli sorsának elemeiből épült.
Ez adja a nyersanyag egy részét és a regényalapkérdését. A prob
léma tragikus hordozója, az "ördög ügyvédje" Vizniczei prelátus; lényegében
az ő alakját is az élet szolgáltatta: azokban, akik ismerték, rögtön fölidézi
Erdősi Károlynak, az egykor igen népszerű útleírás, a Napsütéses Indiá
ban szerzőjének, a Szerit István Társulat egykori elnökének, ennek a finom
szellemű, nagy műveltségű prelátusnak a vonásait. A regény azonban, beval
lott szándéka szerínt, 'nemcsak egy, a valóság elemeiből konstruált fiktí.,.
szenttéavatási pörnek, vagy mozgalomnak a története; Vizníczei, mint a bo
rító ismertetése mondja, egy egész történelmi pörnek lesz az advceatus
diabolija; "erkölcsi nagysága és erkölcsi bukása őt emeli a regény főhősévé.

s Erdélyi atya áldozata, a szeroncsétlen Gregor, már csaik ürügye a történet
nek. Noha nem nehéz fölismernd Kaszap István tragikus sorsának elemeit
Thurzó új regényében: A szent mégse kulcsregény. Az író jóval többre vállal
kozott annál, hogy kimondja az igazságot a rég irattárba került szenttéava
tási perben: nem egy ember, hanema történelem igazságát nyomozta, s egy
szenttéavatásí per helyett a múlt perét írta meg, malyben rníndnyájan, hí
vők és nem-hívők, egyaránt érdekeltek. vagyunk."

• ThW'ZŐ Gábor: A szent. Magvet6, lJIll6.



A múlt pöre azonban sokrétű, bonyodalmas: és azt hiszem, abban a for
májában és változatában, amit A szent újít föl - kétségkívül hasznosan és
okosan - elsősorban mégiscsak a hívők az érdekeltek; hiszen az egyház éle
tében annak a két Iölfogásnak, két szernléletnek, két magatartásnak a küz
delme, amelyet - a némi példazatos sarkitással - egyfelől Vazniczei, más
felől Erdélyi atya képvisel, ma is folyik, és talán még nyomatékosabban, még
tudatosabban - még elmélyültebb történelmi tudattal, ha szabad így mon
danern - bár úgy látszik, mégiscsak az "Erdélyi-párt" lassan, de fokozatosan
c5iA~keEJ k ilatasaival.

A regényt tcrrncszctesen, témája ismeretében, lehet eleve gyanakvással és
ellenségesen fogadni. Hagyjuk figyelmen kívül azt a korlátolt [ámborságot,
mely ebben is csak blaszlémiát keres és alattomos aknamunkát lát; hiszen
ez a mentahtás nemcsak A szent-ben lát ilyesmit, hanem sokminden egyéb
ben is, személyben is, tényben is, kezdve a "kommunista" János pápától a
nemzeti nyelvu liturgíán át a világnézeti díalógusíg. Ezt, rnondorn, hagyjuk
figyelmen kívül, és próbáljunk meg szembenézni - (de valóban szembenézni,
nyílitan, vi.agosan, kendózgetés, takargatás nélkül) - egy másik, nyomósabb
és nem ritka kérdéssel, illetve nézettel. Ez a nézet az "ugyet" - a Gregor,
vagy a Kaszap Istvánét - illetőleg lényegében osztja a regény álláspontját
és írójanak nézetét; elismeri, hogy az egykori Kaszap-kul tusz riasztó horda
lékanyaga enyhén szólva kompromittáló; elismeri, hogy ezt a naiv, "fönt"
talan nem rnindig egészen jóhiszemű, de "lent" kétségkívül sok őszinte, naív
hitből fakadó kultuszt amnak idején megpróbálták fölöttébb kártékony poli
tikai vitorlák szeléül befogni; még azt is elismeri, hogy az a mínden téren
való Integrizmus, melyet Erdélyi atya testesít meg, végtelenü! veszélyes első

sorbari a kereszténység jövőjét tekintve; - ugyanakkor viszont fölteszik a
kérdést: rníért kell ezt a krrtíkát éppen most elvégeznívrníért kell bízonyos,
mindcgy, hogy jó- vagy rosszhiszemű visszaéléseket éppen most Ieplezrui le;
vagy, ungerüjtebb és sértettebb fogalrnazásban, míért kell a nyilvánvadóan
gyengébb félen még rúgni is egyet, míért kell - más változatoasi - belepisz
KJlHm a saját Icszkürucoc.

Erre a miért éppen most? kérdésre, ha szakítunk azzal a végeredmény
ben provinciális magatartással. amely nem tud, néha nem iSaJkar az idő és
a tér nagyobb távlataiban gondolkodni, a Iegvílágosabb és legegyértelműbb

felelet: ha kellemetlen is, ha esetleg fájdalmas is, éppen most kell; soha any
nyira nem kellett, rnint éppen most; mert abban a történeti-társadalmi szí
tuációban, amelyben éppen most vagyunk, bizonyos síkon ez az egyetlen ma
gatartás, amely a keresztény világnézetet a nemkeresztények, nemihívők sze
mében hítelesíthetí ; az egyetlen, amely a ,kereszténységről és a kerelsztények
ről bennük élő - és a mi nézetünk szerint módosításra szoruló - képet rész
ben cáfolhatja, részben valóban módosíthatja. Hrbák, tévedések, botlásole szé
pítgetése, elkenésc mindig belső gyöngeség jele; a velük való szembenézés
és nyílt Ieszárnolás, aminek első lépése a nyílt tudomásulvétel, éppen ellen
kezöleg, erőre, biztonságra vall, és bízalornea a magunk igazában. A katolt
kus egyháznak nemhogy ártott volna, ellenkezőleg, fölmérhetetlen javára vált
"kifelé" is mindaz, amit Pál pápa a reformációban való felelősségünkrőlmon
dott, hiába hördültek föl rá az ímtegrísták; és amennyit a szerencsétlen Ga
lilei-ügy körül folyt évszázados csűrés-csavarás és rabulisztika ártott, ugyari
annyit használt az a hibát is beismerő őszinteség, amellyel végre a zsinaton
ez a kérdés ts szebakerült. Éppen most: még mielőtt nem késő; még mielőtt

ilyen másodrendű do1go'k és ál-presztízsek makacs és meddő védelmében a
lényeges pontokon döntő hátrámyba nem hozzuk magunkat.

De szabad-e egy ostromlott várban iellentéteket szítani a védők között?
- szekták kérdezni Ilyenkor. Fogadjuk el a képet; bár az egyház IDem bás
tyás; rnögé húzódott vár, hanem szabad tengeren haladó hajó, és ha vd.lhar
ban halad is: tágasságban és egyetemességben halad, nem pedig a bezárkózás
kilátástalan várakozásába ássa magát - mégis, fogadjuk el a képet, és for
dítsuk meg a kérdést: egy ostromlott várban nem kell a betegségeket győ-
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gyítaní, kelevényeket káoperálni, ragályokat megszűntetní? S Iegmkább ép
pen ostrom idején? Hunyjuk be a szemünket a fekélyek láttán?

.. Persze egyszerűbb a fekélyre azt mondaní, hogy nem is fekély, hogy
egyáltalán nimes is. Vagyis hogy az író hamisít és rágalmaz. Hogy amit ír,
az egyszerűen nem igaz. Erre a vádra azonban cáfolhatatlan válasz a már
idézett "megjegyzés"; kl-ki ellenőrízhetá a dolgot a forrásban. Történtek bi
zonyos - ne használjuk az erős hamisítás szót - történtek elhallgatások, re
tusalások a Gregor' István modeljául szolgáló Kaszap István életrajzában?
Vagy ne is menjűnk idáig. Történtek - kérdezzük inkább csak ezt - olyas
féle utánfestések a hagiográfiában, aminővel A szent lapjain találkozunk;
vagy pedig az egész rosszhiszemű kitalálás 'és alattomos támadás a hit és az
egyház, a szentek kultusza és a hívek érzékenysége ellen, sunyi és cinkos
"összejátszás" az ellenséggel"? Nem, ez nem kítalálás ; ilyesmi nem egyszer
történt; egyháztörténészek, teológusok a megmondhatói, milyen kínos kereszt
számukra, vagy legalábbis mílyen bosszantó, és végeredményben kártékony
ez a mindig és mindenütt tapasztalható együgyű túlbuzgalorn, vagy körmön
font igyekezet. Bremond abbé sajnálkozik egyik könyvében azon, hogy Sza
lézi Szent Ferenc halála után a jámbor vizitációs nővérek kitörölték esti be
szélgetései jegyzőkönyveiből míndazokat a részeket, amelyekből a szent
talpraesett józansága, humora, embersége, vagy esetleg egy-egy apáca figyel
metlensége rníatt való bosszankodása 'hagyo1!t nyomot. Miért törölték ki? ügy
buzgalomból. azért, hogy semmi ilyen "emberi" vonás ne ejtsen foltot, ne
"kQmpro·mittálja" azt a hamisan sti.lizált arcképet, amelyet magukcan a szerit
ről és szentségről alkottak. Vagy ott van Lisieux-í Szent Teréz esete: keser
ves és kitártó nyomozással és filológiával sikerült végre "lelke történetet"
kíhámozní a halála utáni kegyes hamisítás torzításaíból, és kriv·etkeZJtetni végre
ezt a valóban hősi egyéniséget az üres átszellemültséggel mosolygó színes
gípsz-szobrok problémátlanul kegyes bájából.

De vesztett a ráretusált hamis vonások letörlésével akár Szalézi Szent
Ferenc, aJkár Lisieuxí Szent Teréz? Éppenséggel nem; megfordítva: nyert vele,
és nyertünk vele mi is. Ha nem lennie már....már blaszfémia, azt rnerném rnon
daní: nyer vele Isten is; mert Isten közé és közérik nem ilktatódiIlak édeskés
olajnyomatok és langyos érzelmi rétegek (némely esetben pocsolyák), hanem
a szent valóban az lesz, ami de [acto volt: személyes törekvés lsten felé, olyan
drámai út, amellyé magernagát döngölte. hogy mí is járjunk rajta - jár
junk, haladjunk, a Cél felé, ne pedig negyedúton. félúton leüljünk és élvez
zük a magunk érzelmeit, Hadd idézrem A szent egy mondatát; egy pap mond
ja el, hogyan szabadult meg egy katonaszökevény a kivégzéstől. "Imádkoz
tam, imádkozott ő is, és ha akkor gondolkodní tudok, azt rnondorn magamnak;
nem GregOII" Pista szárnít, nem a svíndli, Isten számít, és mellette mégiscsak
ott kell lennie valahol nekii is." Körülbelül ez a lényeg: nem Gregor Pista szá
mít, és nem is Lísieuxí Szerit Teréz vagy Szalézi Szerit Ferenc, mert míndez
osak út, lehetőség ilyen vagy olyan módon haladni; hanem a Cél szárnít, Is
ten; és míndenképpen tévedés összetéveszteni az utat a Céllal, ennek vagy
annak a szentnek az ügyét Istennel.

Végső soron persze itt is lminden a hogyan-on dől el. Azon, honnét nézi
valaki a dolgot, és mflyen szándékkal foglalkozik vele. A bírálat lehet olyan,
hogy magának a bírálónak is fáj, és lehet puszta kézdörzsölő káröröm. Viz
niczei prelátus azonban nem dörzsöli akezét és nem kárörvend; ez a Greger
ügy végülis több számára, mírrt hivatalos ügy; egzisztenciális ügy lesz, és rajta
át, benne az író számára. Mert legvégső soron erről van szó: az író ügyéről,

az ő alapvető kérdéseiről. A prelátus a kívül-belül olajos konvertita íróval
beszél; azt mondja: "Mélyen tisztelem a problémátlan életeket, kívánom,
hogy egyenesen szaladjanak a mennyek országába, de bocsásson meg, ked
ves Halmos, többne becsülöm a Iázadókat, a testtel-szellemmel küszködőket,

akik egyszerre a megnyíló pokol előtt áUnak, és rajtuk áll; beleszédüljenek-e,
vagy sem. És a hitet, amely vísszarámtja őket, azt tartom igazi hitnek, Én
mennyet és földet nem tudo!k kettéválasztaná." Persze "igazi hit" ebben a meg-
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élt értelemben sokféle van, ugyanazt a ihitet ki-ki a maga rnódján éli és kell
is a maga módján élnie, hogy igazán élő legyen; vannak problémátlan hitek,
és vammak, akdknek a hitük örök probléma, önök határhelyzet, örök harc a
kétellyel, rníntcgy a kételvükben gyökerezik - Thurzó Gáboré az utóbbiak
hoz tartozik, és rninden egyébtől eltekintve, író számára mégiscsak ez a mű

vészileg. íróílag ösztönzöbb és termékenyebb, A boldogságról nem lehet re
gényt írni, rnondta Balzac.

Az irodalomban, rnegvallorn, nem nagyon szer-etern az olyasféle kategorí
zálásokat, hogy ",katolikus regény", meg nem katolíkus regény; de néha ne
héz megkerülmí az ef'ajta [ellegzéseket, kivált olyan esetekben, ahol a mű mö
gött tettenérhetőleg, egészen nyilvánvalólag ott áll egy szernlélet, katolikus,
egzisztencialista, vagy másmilyen; ott áll nemcsak egy szernlélet, hanem az
egész mű csalhatatlanul egy ilyen - katolíkus, egzásztencialísta, mésrnílyen
- élményből fakad. Thurzó Gábor regénye katolikus regény, és nemcsak a té
mája miatt az, hanem szemléletében is. Persze katolíkus szemlélet is többfajta
van; hogy ezé a regenyé mílyen, arra már utaltam. s utal rá a prelátus iménti
szavaiban ez a rnondat is: "Én mennyet és földet nem tudok kettéválasztaní."
A szent, túl Gregór István Ügyén, és túl "amÍílt perén", legelsősorban és leg
döntőbben ennek a szemléletnek a pere egy másikkal, az Erdélyi atyáéval
szemben; s ezért lesz az egész mű tengelye, lényege végülis a harmadik rész,
"A párbeszéd" Vdzrriczeí és Erdélyi atya közt: épp úgy két keresztény maga
tartás összecsaoása. vitája, izgalmas dialógusa, mint ahogy ugyanilyen össze
csapás, vita és dialógus az ds, amely manapság medernek és integristák közt
folytk, és folyt a maga sajátosan oda tartozó kérdésében a zsinacon is.

Míért törik bele végülis Vizniczei ebbe a küzdelembe? Nyilván azért ís,
mert a hatalom, a közéleti és politikai, szövetkezík ellene az integriZlffiussal.
Megindul ellene, és Greger István szentsége érdekében, egy gyanús és gátlás
taíam maffia. A prelátustól elfordulnak, akik Gl'egor Istvánt oltáron akarják
látni, mert a ,prelátus vizsgálata a szenttéavatás ellen szól, A püspök okos és
diplomatikus kompromisszumos megoldást javasol és fogadtat el vele; eo; a
megoldás a dolog velejét tekintve alig-adig különbőzík attól, amit a prelátus
privátim Erdélyi atyánek javasolt. Vízniczei a maga "vereségét" végülis nyu
godtan elkönyvelhetné győzelemnek, alapjában véve annak könyveli, el az
olvasó is. Olyan pótlékot kell függesztenie [elentéséhez, kíegéseítést, rnely mín
den, csak nem cáfolat: abban a tudatban adhatja meg aláírását, hogy az egész
úgyis csak üres aktus. hisvr-n az iíp-vet a nuncius helvcslésével végülis elna
polják. illetve bizonytalan ideig "f'ektetiJk"; s a végső szót úgyis Róma mond
ja ki: Róma pedig -, .míndenká tudja, a püspök is, a nuncius is, Vizmiczeiriek
is tudnia kell, míndenklnek tudnia kell, aki valaha is hallott valamit ilyen
szenttéavatásí eljárásokról - ezek alapján a "dokumentumok" alapján soha
nem fog igen,t rnomdani. Miért törik hát össze a prelátus? Miért marad eny
nyire egyedül? Egyedül végül legbelül is?

Tulajdonképpen nem is marad egyedül. Igazában ,]~ezdettö:l fogva egyedül
van, magányos, elidegenedett. Kötöttséget, .kötődéseí nem Igazíak, inkább tár
sadalmiak. Csupa finomság, csupa udvariasság, csupa abbés [órnodor. Csak
éppen egzísztenciálisan nem kapcsolódik az emberekhez, a növéréhez sem, a
franciskánus barátjához ISem, ahhoz a fiatal paphoz sem, akit melléje rendel
nek munkatársul : f'urr sa móríon lMplpmű • éltetn - és végülis' sorvasztó - kö
zege az udvarias magány, Harcol valamiért értelmileg, amit nem él a szívében,
nem realizál az életében. Látható drámája alatt itt rejlik egy másik, mélyebb
dráma; és ez a latens dráma ad választ azokra a kérdéseikre, amelyeket a
látható nyitva hagy. Az udvariasság már bizonyos fokú szeretet; nem lehet
tehát egyértelműleg azt rnondani: hiányzik belőle a szeretet. Dekét~kívül

hiányzik belelőle a szerétet egy bizonyos fajtája, egy mélyebb alázatosabb,
ígazíbb változ-ata, amely még legelhagyatottabb magányunkat is benépesítí
egy végtelen és rnegszámlábhatatlanul sokszoros jelenléttel. "Istent csak de
rűvel Iehet szolgálmi" - idézi a prelátus Baudouin atyát, aiki a leprásokért ál
dozza életét, derűben és fölszabadultségban. De igazi deII'Ű náncs szeretet nél
kül; és a prelátus derűje inkább rezignáció. Ezért törik össze.
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S ez a szublirnáló szeretet ihiányzík Gregor Istvánból is ahhoz, hogy ki
szabaduljon a bűnnek abból a rettenetéből, amit Erdélyi atya képtelen pszicho
lógdájú nevelése ültetett belé, és végül olyan "út" lehessen, amely a prelá
tust is kívezesse önmagából, az önátadásban, önpazacíásban megtalált és be
teljesült szernélyíség igazi derűjébe. (Rónay György)

SZINHAzI KRÖNIKA. A Thália Színház újdonsága Fejes Endre új szín
műve, a "Mocorgó". Fejes Endre nem tartozik a termékeny írók közé. Ritkán
szólal meg, de ha megszólal, egyszeribe a hiteles, jó irodalom légköre vesz
körül bennünket. All ez a "Mocorgó"-ra is, még ha némi fenntartást érzünk
is a műfaját illetően. Nyilván a "Rozsdatemető" nagy színpadi sikere indí
totta Fejes Endrét arra, hogy új müvét ezúttal egyenesen színpadra írta.•4.
néző mégis nehezen szabadul az érzéstől, hogy megint csak dramatizált re
gényt lát. A rengeteg sZl/replő (megannyi kitünően meglátett alak), a sokágú
meseszövés, a cselekmény két évtizedet átfogó megszakitatlan folytonossága,
mindez mindenestül prózai elbeszélésbe kívánkozik. Nincs értelme viszont,
hogy ilyen műfaji kérdésben szálljunk perbe az íróval. Végtére is ő tudja,
hogy miért drámának írta meg a "Mocorgó"-t, amely különben így is kiemel
kedő eseménye irodalmi életünknek.

A darab egyik kritikusa azt irta, hogy Fejes "lumpenproletár" környezet
ből meríti történetét és hőseit. Nos, hacsak a kifejezés értelme időközben meg
nem változott, nehéz megérteni, mitől "lumpenproletári" ez a környezet. Miért
lenne lumpenproletár az öregebbik Makics, Mocorgó édesapja, aki utcaseprő,

tehát a Fővárosi Köztisztasági Hivatal (mindenesetre rosszul fizetett) alkal
mazottja? Vagy Klein bácsi, a rosszu] menő kis villanyáru üzletével? vagy
maga Mocorgó, aki kitanulja ugyan a kerékpárszerelői mesterséget, de egész
életében egyetlen álmot hajszol eszelősen? Nem lumpenproletál'ok ezek, ha
nem egyszerűen csak szegény kisemberek, akik épp oly szűk: látóhatál'ok közé
szorítva élnek a harmincas évek Budapestjének külvárosában, akárcsak sok
százezernyi és miLliónyi sorstársuk a világ egyéb nagyvárosaiban. Fejes Endre
töviről hegyire ismeri ezt a világot, amelynek épp úgy megvannak a kis zsar
nokai és szipolyozói, mint ,a kiszolgáltatott jai. De nemcsak ismeri, hanem sze
reti is ezt a világot és főleg mélységes részvétet érez iránta. Mert nagyon
jól tudja, hogya kilátástalan szenvedés talán még kilátástalanabb ebben a be
szűkül,t tudatú világban, és ttgyanitt az álmok is irreálisabbak, a csalódások
is végzetesebbek. Mégis igazi, hiteles emberi világ ez, hiszen a kegyetlenség
mellett nem hiányzik belőle az emberség, a segitő készség sem, és a pénzen
vásárolt olcsó szerelem mellett kivirágzik a tiszta, önzetlen szetetet is.

Csak egy kétsége marad az írónak, arra keresi a választ, miközben hő

sének sorsát kibontja: mi értelme van egy ilyen életnek? Vajon megtalálja-e
a megnyugtató feleletet?

Dadogós, kissé együgyünek látszó fiú ez a fiatal Makics, a Mocorgó, ami
kor megismerkedünk vele. Az a tipus, aki szinte kihívja a nyersebb, kemé
nyebb, a törvényes és bűnös pénzszerzés között nem sok különbséget tevő

vagány társak esúfolódását és kegyetlenségét. Otthon, mióta csak él, remény
telen szegénység veszi körül, amelyből anyja a világ végét váró szektás val
lásosságba menekült. Kerékpárszerelő gazdája csak kiuzsorázza. Igy alakul
ki benne a meggyőződés, hogy emberhez méltó életet csak az élhet, akinek
pénze van. Ű pedi,g elérhető közelségben csak egy ilyen emberfajtát ismer,
és ez a "handlé", de méginkább a zsibárus, akinek "saját" sátra van már a
"Telekin". Ezek minden délután ott ülnek a kávéházban, biliárdoznak, kár
tyáznak és nem okoz gondot nekik egy pohár sör. Mocorgó tehát a fejébe veszi,
hogy neki is lesz majd sátra a Telekin, és rövid élete végéig rögeszmés szi
vóssággal kergeti ezt az álmot.

Azzal kezdi, hogy elszegődik kocsihúzónak egy "igazi" handlé mellé, hogy
a mesterség fortélyait kitanulja. De aztán kitol' a háború és a Teleki tér kör
nyékén minden a feje tetejére áll. Ezek az emberek először az önvédelem
reflexével válaszolnak az eseményekre, amelyeknek igazi jelentőségét föl sem
fogják. De a bomlás hamarosan kikezdi ezt az önmagában kiegyensúlyozott
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világot. Az egyik oldalán a rettegés les.z úrrá, a másik oldalon lefojtott, tudat
alatti ösztönök robbannak ki, hatalomvágy, a hirtelen meggazdagodás csábitó
lehetősége. Fejes Endre páratlan erővel és döbbenetes realizmussal rajzolja
meg ezt a végső anyagi és erkölcsi összeomlást. A darabnak drámai szem
pontból is tetőpontja az ostrom alatti jelenetsor.

Mocorgót behívták a katoruisáqtioz, ahol minden erőfeszítése csak arra
Ú'ányult, hogya bőrét mentse, s vegül sikerül megszöknie. A háború után pe
dig ismét nekifog, hogy álmainak netovábbját, a "saját sátrat" elérje. Szinte
emberfölötti akarattal, a c"ctlóclásoktól sem visszariaclva elő is te1'emti azt
a pénzt, "amivel már indulni lehet". Még a szerelméről is lemond, csak azért
hogy (most máT az új ócskás piacon) céare álljon a "sátor", amit aztán egyet
len nyári vihar, tartalmával együtt, átszór a mindent nyomtalanul elnyelő

Valéria-telepre. Mocorgó egyik pillanatról a másikra ismét koldússá lesz és
élete most már a börtön és a talponáUók között kallódik, míg 1956-ban egy
eltévedt golyó ki nem oltja életét.

Ezt az utolsó eseményt már csak a darabba váratlanul belépő írótól tud
juk meg, aki a közönséghez beszélve, hangosan elmélkedik erről az emberi
sOTsról, amelynek - mint mondja - tárgyilagos krónikása igyekezett lenni.
lY1int ahogy armak: idején Niocorgónak sem tudott válaszolni, most sem tudja
a feleletet arra a k~rdés1'e, hogy mi értelme van egy ilyen életnek. A végszó,
hogy "Mocorgó talán rosszat álmodott", csak az érzelmi feszültség föloldására
jó, de semmiképp sem kielégítő, S' ezt ő maga is érzi. De talán jobb is, hogy
nem próbál felelni a kérdésre. Hiszen bármit mondana, az iskolásan, dialek
tikusan hangzanék és aligha lenne meggyőző. Az írótól elég, ha ábrá.zolt va
lamit, s oly hitelesen ábrázolta, hogy az mindenkiben elindítja a megfelelő

gondolatsort. S aki akar, válaszolhat is rá, hite, világnézete, embersége sze
rint.

A darab egyes képei, -jelenetei, alakjai, sokáig zsibonganak még bennÜ;nk.
Mocorgó lélektanilag pontosan és részletesen megrajzolt alakja mellett, szam
talan fontosabb és kevésbé fontos alak bukkan föl, akiknek árnyaltabb jel·
lemzésére már csak a rengeteg esemény miatt sem marad elegendő idő. Fejes
Endre talán fordítva jár most majd el, és megírja a drámából a regényt, amely
nagyobb bepillantást engedne abba, hogy valójában mi ment végbe a most
csak néhány erőteljes vonással felvázolt figurák lelkének mély rétegeiben.
Gondolok itt elsősorban az öreg Makics nyílassá váilására, Schreiernek a cse
lekmény szerint meglehetősen ellentmondásos alakjára és Iric jellemének
izgató, de a darabban egyáltalán nem világos hátterére.

A rendező Kazimir Károly jó tempójú, színvonalas előadásban vitte szinre
Fejes Endre színművét. Szabó Gyula emlékezetes alakitást nyújt az alkatára
s~abott főszerepben. De kivétel nélkül jó a népesszereplőgárda valamennyi
tagja, igazságtalanság lenne bárkit is kiemelni. (D o r o m b y K á r o l y)

KEPZÖMÚVÉSZET. Nyolcvan esztendővel ezelőtt, 1886. decemberében halt
meg a .kiváló magyar archeológus, művészettörténész és néprajztudós, Ipolyi
Arnold besztercebányai, majd nagyváradi püspök. Az évforduló alkalmából
az esztergomi Keresztény Múzeumban kiállítás nyílt azokból a flamand és
francia gobelineloből, hímzésekből, szőnyegekből, középkori templomokból ki
került gótikus táolaképekből, kerámiáíoból, cibóriumokból, útrnutatókból és
egyéb ötvösrernekekből, amelyeket Ipolyi Arnold - az esztergomi egyház
megye papnövendéke - gyűjtött össze, hogy azután végrendeletében azokat
"egyházának, hazájának és a nemzeti .kultúrának szentelt íntézanényeknek ha
gy ornámyozza".

A tárlókban kiállították Ipolyi legfontosabb tudományos munkáít, így
Magyar mythológia és Magyar műemlékek círnű könyveit, valamint néhány
érdekes sajátkezű levelét. Az egyik levélben arról az 1862-es konstantinápolyi
tanulmányútról számol be, amelynek során - Henszlmanm Imre tánsaságában
- sikerült felfedeznie a török főváros szultání könyvtárában Mátyás király
egykori bibliotékájának jópár kódexét,
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A Molnár Vera és Mucsi. András műtörténészek által rendezett gazdag
kiállítást Ortutay Gyula egyetemi tanár nyitotta meg, méltatva Ipolyinak, a
tudósnak, a műgyűjtőnek, a rnűbírálónak, a múlt századi magyar szellemi
élet nagy alakjának maradandó érdemeit.

* * *

1966. novemberében - hetvenihárom esztendős korában - elhúnyt Reiter
Agoston festőművész, nyugalmazott főiskolai tanár. Mint festő, nem tartozott
a legelsők közé, viszont nagyszerű rajzpedagógus volt aki rendkívül sokat
tett az ifjúság látáskultúrájának Iejlesztése. csiszolása 'érdekében. Jó barát
ságban volt Szőnyi Istvánnal, aki A kép círnű könyvében (Bokor és Vajna
kiadás, 1943) akövetkezöket írja Reiter nevelői munkásságáról: "Köztudo
mású, hogya gyereken egy bizonyos korban kitör a gyűjtési szenvedély, Ezt
használja fel - ígen ügyesen - Reiter Ágost barátom polgári iskolai növén
dékeinél arra, hogy ezek: a kis emberpalánták .játszva, mínden kényszertől

menten, a bélyegek ártolyama és a mozícsülagok rangsora helyett, Velázquez
és Botticelli, Munkácsy és Szinyei műveinek értékével jöjjenek tisztába ...
Bámulatos eredményeket ér el, Tanítványai a művészeknek nemcsak a nevét
tanulják meg, - nemcsak azt, hogy. Fra Angelico és Greco is volt a világon,
hanem értéldtételük is csodálatos gyorsasággal fejlődik. Nagyon jól meg tud
ják ítélnl, hogy egy Giottoért - h4ny Fragonard-t lehet adni ..." A rnűvészí

szép szerétetét a fiatal nemzedék szavébe beoltó kíváló tanár emlékeretét meg
őrzik volt növendékeinek százai és Szőnyi mester idézett, szép sorai.

* * •
Az első Nyugat-nemzedék nagy költője, Babits Mihály halálának .25-ik

évfordulója alkalmából Esztergomban, a Babits által annyira szeretett és any
nyiszor megénekelt kisvárosban új Babits-emlékművet avattak fel, - Car
rara - és Kossuth-díjas szobrászunk, Borsos Miklós oronz-relíeíjét. A mű

felirata a babitsi oeuvre zárókövének. a "Jónás könyvév-nek e két sora: Men
lI1é1 csútaob rnélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád".

A kompozíció középpontjában a cet gyomrából - "vér, zsír, epe" köze
pette - partravetettpróféta csapzott alakja Iátható, amint alázattal fordul
a jelképes sugárnyalábbal ábrázolt Pásztor felé, hogy mostmár "csahos szók
kal fusson zargatni" az emberi nyájat.

A "JÓOOlt könyve" Babits mélyetikumának, bátor humanizrnusának, em
beri-alkotói helytállásának - önvallomásos, önirónikus, önkrátikai elemekkel
dúsan átszőtt - költői dokumentuma, ám "e szárnos rétegű remekmű" (Rába
GYÖI1gy) egyben nagy vallásos alxotás is. A Babits-költemény e spirituális
szellemíségét fejezi ki a plasztika nyelvén - hatalmas művészí szuggesztivi
tással - Borsosnak az ihlető poémához maradéktalanul méltó domborműve,

amely az egyik legemlékezetesebb a közelmúltban felállított hazai köztéri
szobrászati alkotások között, s egyik kiemelkedő darabja Borsos Mbklos ma
gasrendű munkásságának.

* * *

Bartha Lászlóról, a Tilianyban érő jeles festőről, Aprily Lajos (Jélentés a
völgyből), Simon István (Szőlő és gesztenye) s más szerzők könyveinek kitűnő

illusztrátoráról j,elemt meg nemrégiben kis monográfía (szárnos reprodukció
val), a Corvina kiadó "A művészet kískőnyvtára" sorozatában. A könyvecske
írója, Solymár István hiteles képet nyújt a franciás szellemű festőről. akinek
rokonszenves, kulturált munkáíban - női aktjaiban, meleg kolorítú csend
életetben. tájképeíben, könnyed vonalú grafikáiban - életöröm, a külvilág
változatos jelenségeiben való gyönyörködés nyilatkozik meg. A szöveg idézi
Bartha László egyik kijelentését, amely ílgy 'hangzik: "A kép minden transz
cendentálist nélkülöző valami ..." E sommás véleménnyel annak, aki V1égdg-
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forgatja a rnűvészettörténet lapjait, nehéz egyetértenie. Gíotto, Rubljov,
Grünewald, Hieronymus Boseh, El Greco, Michelangelo, Rouault, Paul KIre,
Csontváry, Vajda Lajos és még sok más alkotó - s nem a legjelentékteleneb
bek! - életműve korántsem igazolja Bartha László szavainak: általános ér
vényét ...

* * *
Az esztergomi káptalan és Barti Lőrinc kanonok gondozásában bőségesen

illusztrált kiadvány jelent meg az ősszel az esztergomi FőszékesegyháziKincs
tár európai hírű ötvös-anyagáról. A tanulmány írója, Somogyi Arpád művé

szettörténész - ismertetve a kincstár viszontagságos történetét - megbecsü
léssel emlékezik meg azokról az érsekekről és más egyházi személyekről (Vi
téz János, Szelepcsényi György, Simor János, Ilosvai Istvárn nagyprépost stb.),
akik az évszázadok során fejlesztették-gazdagttották a gyűjteményt. Somogyi
tömören jellemzi a kincstár Iegbecsesebb műtárgvaít (Luxemburgi Zsigmond
szarvserlege. Mátyás-kálvária, Széchy Dénes kardinális kelyhe, Oláh Miklós
pásztorbotja stb.), s még arra is módot talál, hogy a kínestárban őrzött mes
termúvekröl szóló tudományos irodalom legfontosabb termékeire - Franz
Book, Dankó József, Lepold Antal kanonokok és mások kutatásaínak 'ered
ményeíre - felhívja az olvasó figyelmét.

Örülünk az értékes publikációnak, - kár azonban, hogy a szövegben elég
sok a stílushíba, a henye mondat. Hogy Suky (vagy Suki) Benedek, agyö
nyörü kehely készíttetőja "erdélyi kanonok" Iett volna, ez apróbb tárgyi
tévedés. Suky nem volt pap; a források az erdélyi nemesség egyik XV. szá
zadí főembereként említák. (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (E g Y h á z z e n e i e s e m é n y e k.) Szent Cecilia
ünnepnapja körül örvendetesen megélénkül a főváros egyházzenei élete: fel
újitásokra, bemutatókra került sor, sőt egy eddig nagyjából ismeretlen kórus,
a Vajda Ferenc vezetésével működő Palestrina énekkar is bemu1Jatkozott az
OMCE rendezésében sorra került hangversenyen.

Az énekkar bemutatkozása előtt a karmester mondott néhány bevezető
szót, amellyel a műsoron szereplő Palestrina-mű, a Missa assumpta est Maria
keletkezéstörténetét és mondanivalóját akarta megrajzolni. Érdekesen hason
lította össze a Missa papae Marcelli súlyosakkordtömbjeit és a Missa as
sumpta est... éteries lebegését. Érdekes képzőművészeti hasonlatát igyek
szem teljes egészében idézni: "Mig a Missa papae Marcelli a szent Péterről

elnevezett Bazilika épületét idézi elénk, a Missa assumpta a reneszánsz fes
tők Mária mennybemenetelét ábrázoló képeire emlékeztet, melyeken szűz
Mária a felhők fölé emelkedve ujjongó angyalok kíséretében kerül egyre mesz
szebb a föld vonzásköréből. . .

A Missa assumpta megszólaltatása igényes karmesteri és énekesi feladat,
hiszen a Palestrina előtti zenei korszakok' formanyelve, a gregorián is vissza
zeng benne: a szerző Nagyboldogasszony ünnepének papi zsolozsmájából vette
a témát. Ebbőlalakitotta ki azután pompás dallaminvencióval a Kyrie talán
túlságosan is gazdag formáját, s ugyanebben a misében az Agnus Dei szinte
végletekig egyszerűsített változatát, mely valóban a gregoriánra emlékeztet.

Vajda Ferenc vezetésével a Palestrina kórus - így kell mondanunk 
"játszi könnyedséggel" lett úrrá a nehézségeken. Mindvégig érezni lehetett,
hogya kórus és a karmester is mennyire otthonos ebben az ihletkörben. A
szólamok mindenütt világosan kirojzolódtak, s külön is elismerést keltett a
tenor szólam olaszos fénye, s szinte "olajos" könnyedsége. Az egységesen ma
gas színvonalú eZőadásból is kiemelkedett a Gloria Qui tollis kezdetű része
és a teljes Benedictus.

Végűl sikerült néhány adatot felje.gyeznünk az újonnan bemutatkozott kó
rus munkájáról és terveiről. A kórus hatodik éve működik, tagjainak száma:
hetven. Leginkább a reneszánsz zenét művelik, s abból is elsősorban Palestrina
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alkotásait, de szerepel repertoárjukban a bécsi klasszicizmus néhány nagy
szerű kompozíciója is. Hamarosan bemutatják Kodály Missa brevisét, majd
Sztravinszkij miséjét. - Ez a néhány vázlatos adalék is jelzi, hogya kórus
nagyszerű példákon indul, s máris igen jelentős terveket valósított meg. To
vábbfejlődéséne,k biztositéka tagjainak kiművelt énekhangja, s mindenekelőtt

a karmester Vajda Ferenc hozzáértése és lelkesedése. Annyit máris elmond
hatunk, hogy a Palestritui kórus belekapcsalódása a főváros egyházzenei éle
tébe új, élénk színnel gazdagította egyházzenei kultúránkat.

Talán a véletlen ís segítette a Kispest-Wekerletelepí ének- és zenekar
vezetőjét, Dauner Jánost, amikor kezébe juttatta Haydn Szetit Miklós misé
jének ígen ritka partituráját. (Bevezetőben jegyezzük meg, hogy a mű nem
magyarországi bemutatóként hangzott fel - Sopronban állandó műsorszám!)

A többi már csak a karmester és az énekkari tagok lelkesedésén múlt ... Igy
hangozhatott fel előadásukban a mise, mely minden valószínűség szerint
Haydn első mise-kompozíciója.. Természetes tehát, hogy nem emelhetjük a
Nelson- vagy a Teréz-mise mellé, de így is jelentős dokumentuma a bécsi
klasszicizmusnak s annak a etiluskorszakruik. melynek betetőzése majd Mo
zart Requiemje lesz.

Külön érdekessége a bemutatott kompoziciónak a Gloria Glori'[icamus ...
kezdetű részében fellelhető tiszta verbunkos muzsika, mely szinte dallamról
dallamra ismétlődik később a Hunyadi László cimű Erkel opera palotásában.
A verbunkost nyolc-tíz iliemen. át zengi kánonszeTÚ belépésekkel mind a négy
szólam, a háttérben pedig az oboák intonálják a dallamot. Valóban: érdekes
lenne felkutatni, vajon egy forrásból meritett-e mindkét zeneszerző. Erkel is
merte-e ezt a misét? Vagy melyik cigány-zenekar meghallgatása kelthetett
mindkettőjükben ilyen nagy hatást? További érdekesség: a Sanctus zenei fel
építése nem is egy helyen a Nelson-mise Sanctusát idézi. A kiadók szerint
a kompoziciót Haydn Eszterházy Miklós herceg nevenapjára irta és 1772. de
cember 6-án mutattáJk be Kismartonban. (Ez a dátum is jelzi, hogy Eszterházy
Miklós szívesen tartózkodott a "csodapalotában", Eszterházán, s a hazatérés
időpontja gyakran decemberig kihúzódott. Ennek lesz majd érdekes zenei do
kumentuma az egy esztendővel később komponált Haydn-mű, a Búcsú szim
fónia, melynek jelkepes befejezését aztán a herceg is megértette.) Itt csak kis
várkápolna állt rendelkezésre, ez magyarázza a mise aránylag szűk: appa
rátusát. Hogya trombitákat és az üstdobot később maga Haydn írta-e a kom
pozícióba, ez nagyon is kérdéses.

A mű aránylag könnyen előadható, ám a népies utalások, melyek Haydn
korában nyilván mindenki számára közérthetőek voltak, mégis megnehezítik
megszólaltatását. (A Benedictus népies utalása például a kor német zenéjének
jellegzetes eleme, s talán ezért is vette át Tárkányi-Zsasskovszky énekeskönyv
egyik éneke a motívumot.)

Az előadás mindvégig magas művészi színvonalú volt, és igazolta azt a
többször is hangoztatott reményünket, melyet a kispesti énekkar fejlődéséhez

fűztünk. A zenekarban itt-ott bizonytalanságokat lehetett tapasztalni, ennek
azonban magyarázata volt a templom kedvezőtlen klímája is, s a próbák
aránylag kicsiny száma. Maga a kórus nagy és megérdemelt sikert aratott,
kivált a szoprán és az alt szólam telt, fényes hangzása. Talán néhol tompí
tani is lehetne ezen a tényen, mert így még nagyobb árnyalatokat is érzékel
tethetne a kórus. Dauner János mindvégig tökéletesen kezében tartotta az
előadást, s az érdekesebb részeket anélkül emelte ki, hogy az az egység ro
vására ment volna. Sikeres volt a betétszámként énekelt Liszt-mú, a Tu es
Petrus is.

Az ilyen és ehhez hasonló előadások és bemutatók adják a magyar egy
házi zene igazi rangját és színvonalát. Örömmel figyelünk fel ezekre, s kivált
a közreműködŐik egységesen magas színvonala és lelkesedése miatt. Mindkét
kórus további fejlődést is igér még, hiszen hanganyaguk és vezetésük is kitűnő.
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FILMEK VILAGABOL. Az igazi szerzőí fdlrn rítka holló Magyarországon.
Nem elég hozzá, hogy író és rendező ugyanaz a személy legyen: az alkotói
gondolatnak is olyan sajátosnak. kell lenníe, hogy az elképzelés akcióvá ala
kítása nem tűr meg rnunkarnegosztást. A huszonhat éves Szabó Istvám máso
dik filmje, az Apa - alcíme: Egy hit naplója - i,lyen "szerzői" fflm lett egy
sajátságos körülmény és egy jó rendező találkozása folytán. A "szerzői" jel
zőnek önmagában természetesen nincs mínőségí tartalma, esetünkben legfel
jebb egy nagyon általános [elenség ritkán jelentkező tünete. Szabó liilmje
ugyanis egy nemzedék filmje is egyben: a mai 20-30 éveseké, akiknek ,Leg
korábbi élménysorozatuk a háború, s annak is érthetően a befejezése. Mind
azt, ami utána következik, többé-kevésbé tudatosan, a pillanatnyí jelenség,ek:
elsődleges értelmét fölfogva élték meg, s érett korban saját tapasztalataik
alapján értékelhetik Az olözmónyeiről azonban, a "békeidőktől" a "gyepűsí

tés" folyamatáig bezáróari csak áttételek közbeiktatásával értesülhettek, ezek
minden homályosságával és hamisításaival együtt. (A még korábbi időkről nem
beszélve: ezzel az elődök foglalkoztak, s olykor nem csak annak sorsa egy
vállrándítás, amivel nem birkóztak meg, hamern annak is, amivel igen.) Mível
a jelen kérdései aligha vizsgálhatók a múlt ismerete nélkül, annaJk, aki e:m;
megkísérli, minduntalan kísértetekikel kell találkoznla, akiknek egykori cse
lekedeteit és magatartását értelmeznie kell. Egy-egy apa ebből a szempontból
tucatember, s mindenki elmélyedhet a magáéban. Szabó fdlrnjében is az, s
ezen kívül még jelképnek is mondhatnrink, ha ez a szimbélum nem volna
annyira elcsépelt. Szabo szeroncsére nem növeli mítikussá az alakját, meg
taotia egyedi esetnek, hogy a körülményeloből levonható következtetéseket le
hessen inkább általánosítani. Az apa a fia képzeletében először naggyá nő,

közel kerül az igazsághoz, amely az utód számára a tapasztalatok alapján ter
mészetesnek tűnik, s aztán ponttá zsugorodik, jellegtelermé, akinek éppen
annyi köze volt az igazsághoz, akár több millió másik kortársának,

Minden bizonnyal azért lett "szerzői" a film, mert Szabó ilyen gondola
tokhoz aligha talál még megfelelő for,gatókönyVli anyagot: [elentkezésével meg
előzte irodalmi korát.

A film viszonylag lassan, fokozatosan indul, első két harmadában az ex
pozícióig halmozza atélllyanyagot. Akár egy szekatlan hosszúságú játékfilm
is kitelmék belőle ennek alapján. Az expozíció után követJkezö rész, - mikor
"a főhős rájön arra, hogy ..." - elég rövid már, s nem is olyan fontos. Még
akkor sem, ha első pillan:tásramaga a rendező is hangsúlyozní :kíván itt. Túl
közvetlen azonban a megfogalmazás, sem hogy komolyabb művészí értéke ~e

hetne. Az expozíció előtti kétharmad viszont korántsem ilyen direkt, s ez az
igazi film. A néző maga is gomdolkodík, .nemcsak a rendező,

Az egyéni jelleget azonban érezhetően halványítja, hogy Szabó a közön
ség szél,esebb rétegeit is meg akarta nyerni filmjének: olyan kapaszkodókat
helyez el benne, melyek állítólag az azonosulást k!Ölnnyftik meg. Kár volt:
Szabó képességeiből igazán jó filmekre futja, ,s az csak a kisebb gond, hogy
ennek gyümölcseire kissé mándíg várni kell. Míóta a fl!lm szuverén rnűvészí

egyéniségeket mutathat föl, - egy Antoníonit, egy Wajdát, - azóta megnőt

tek az igények is. Lassan úgy lesz, akár az irodalomban; hiba volna 'I'hornas
Maritól számonkémí, hogy a kevésbé fölkészült olvasó nem érti meg teljesen.
Majd megérti később.

Rengeteg különféle filmbeli helyszín ellenére az Apa szerkesztése jól meg
oldott, egyáltalálll nem hat szétszabdaltnak, ami a rendező jó ritmusérzékén
kívül Sára Sándor operatőri rnunkájának is köszönhető, akinek szabályosságra
törekvő kompozícíós hajlama ebben az esetben jó szelgálatokat tett. Kár, hogy
utószínkromt alkalmaztak, ami Levon valamit a színészi teljesítményből is, s
nem tesz jót a film "hangjának" sem, amire egyébként Szabó nagy súlyt vet.

Szabó realísztjkus filmstdlust alkalmazott, bár' a cselekmény többnyire
egy kisgyermek fantáziavilágában játszódik le; ez a gyerek azonban egy szi
górúan körülhatárolt társadalomban él, s fantáziája is - amely a rendező

számára a leglényegesebb volt, mert saját magától eredt, - ebből fl világból
táplálkozik.
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Szabó István legjobb rendezőink egyiikének igérkezik. Három első kisfilm
jével (Variációk egy témára, Koncert, Te) már főiskolás korában felihívta ma
gára a hozzáértök :lligyeimét, s rnost azt is bebizonyította, hogy a hatvanas
évekfőisikolás fi,lml'endezőin~k Ikísérletezései nem puszta formai érdeklődés

ből fakadtak, hanem megváltozott gondolati igényesség is együttjár velük.
Az amerikai filmművészetből ritkán jut el egy...egy darab hozzánk, s ha

mégis, többnyire kénytelen-kelletlen fölismerhetők rajtuk a hollywoodi tucat
ízlés jegyei. Holott úgynevezett nemes szándékú alkotásokról van szó, me
lyeknek rendezöd azonban nem tudták teljes egészében kivonni magukat a
bevett sémák kényszere alól. A Szerelem a megfelelő idegennel círnű filmben
is keverednek az operett-ízű, mondvacsínált fordulatok, a kommersz ízlés, és
az igazi gondolatiság. Hogy ez mínden jobb amerikai filmre [ellernző-e, a kevés
látott .mű alapján nehéz volna eldönteni. Robert Mulligan rendező minden
esetre néhány szép, s fájdalmas jelenettel gazdagította a különben szegényes
történetet, s Arnerika olyan arcát is megláthatjuk benne, amely szinte doku
menturnszerűen hat. A két főszereplő, Natalie Wood és Steve McQueen min
denesetre a várakozásnak megfelelően jól játszik. .

Henry Fielding regényéből az egyik legjobb angol filmrendező Tony
Richardson (Egy csepp méz, Nézz vissza haraggal, A hosszútávfutó magányos
sáoa c. filmek ál'lnak rnögötte.) rendezett filmet Tom Jones címmel. A forga
tókönyvet a nemkevésbé hírres John Osborne írta, s a főszereplő Albert Finney,
akli,t a Szombat este és vasárnap reggel című filmben láthatott a hazai közön
ség. A rendezés napjaink divatos, romantikus kalandfilm-stílusát iskigú~

nyalja, s [óízűen Jcarikirozzák az érzelmességet. A Tom Jones ugyan csak kel
lemes kirándulásnak számít a kiváló ..együttes" munkásságában, de ezt is
színvonalasan csinálják. (Ungváry Rudolf)

HÁZASSÁGI TANÁCSADÁS A GYONTATOSZÉKBEN. Hiba lenne, ha a
születésszabályozás kérdése kerülne a házassági pasztoráció előterébe, mert
nem ez a legfontosabb probléma. Ezidőszerint azonban mind a papság, mind
a hívek bizonytalanságban vannak felőle. Annak a bizottságnak állásfoglalá
sait, amelyet a pápa a kérdés tanulmányozására nevezett ki, mély hallgatás
veszi körül, a Szentatya megnyilatkozását pedig azokról a szempontokról, ame
lyek irányt mutatnának, aligha várhatjuk a legközelebbi jövőben. Ezért tekin
tetie feladatának a Diakonia, a gyakorlati teológiát művelő nemzetközi. folyó
irat, hogya lelkészkedő papság segítségére siessen annak az előadásnak köz
zétételével, amelyet Josej Maria Reuss kimondottan ebből a célból tartott a
német katolikusok Bambergben rendezett nagygyűlésén.

Reuss mindenekelőtt néhány megállapítást bocsát előre, amelyek biztos
tényeket rögzítenek :

1. A házasság alapvető problémája a házastársak növekvése a házassági
szeretetben, amely "nem a saját előnyt keresi" (1. Kor. 13, 5). Ennek a szerétet
nek át kell hatnia az egész házassági életet. Az állandó fáradozás az ilyen sze
retetért egymás és gyermekeik iránt - döntő követelménye a jó házasságnak.
Ez minősíti a házastársak magatartását Isten irányában is.

2. A házastársaknak tudniok kell, hogy elvi hivatásuk az apaság, illetve
anyaság. Istentől vett megbízatásuk. hogy gyermekeknek adjanak életet (1. Gen.
l, 29). Ettől a hivatásuktól nem szabad önzésből elzárkózniok.

3. A fogamzás szabályozása azonban nemcsak megengedett, hanem paran
csoIt is lehet, figyelemmel a "másik házastársra, a házassági közösségre és a
már megszületett gyermekek nevelésére.

4. A szülőknek Isten előtt való felelősséggel kell megvízsgálni ok, hogy hány
gyermeknek adhatnak életet. Az ilyen felelősségteljes vizsgálódás semmikép
pen sem lehet önkényesség. Az ember ugyanis felelősségteljes cselekvéssel
válaszol Istennek és ad választ az ő szent akaratára.

5. A fogamzás jogosult, illetve. parancsoIt szabályozásának megengedett
módjairól vita folyik az egyházon belül. Nem tárgya ennek az a kérdés,
vajon helytálló súlyos okok esetén megengedetten használhatják-e fel házas
életre a házastársak a fogamzás elkerülése végett a fogamzástól mentes idő-
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szakokat. Ennek megengedettségét XII. Pius óta általánosan elismerik, még
arra az esetre is, ha házaséletüket a felek a fogamzás elkerülése okából kizá
rólag az ilyen meghatározott napokra korlátozzák. Ugyanígy egyetértés ural
kodik abban is, hogyamagzatelhajtó eljárások semmi körűlmények között
sem tekinthetők a születésszabályozás megengedett médjának. Az egyházon belül
folyó vita sarkalatos kérdése így az, vajon a fogamzást megelőzni kívánó mín
den beavatkozás már önmagában is rossz-e, amiért föltétlenül tilalom alá
esnék. Egyesek tagadják, mások állítják ezt.

6. Az mindenesetre nyilvánvaló tény a vita minden résztvevője előtt, hogy
erkölcsileg nem engedhető meg semmiféle olyan fogamzásgátló beavatkozás,
amelyhez a felek önkényeskedésből és önzésből folyamodnának.

7. Azok is, akik nem fogadják el azt a nézetet, hogy a fogamzás meggáto
lásának bármiféle módja föltétlenül tilos, tárgyi indítékokat követelnek ahhoz,
hogy az ilyen beavatkozás megengedett legyen. Ilyen tárgyi indítéknak tekintik
például maguknak a szülóknek, a házassági közösségnek és a már meglevő és
felnevelendő gyermekeknek javát. Az ilyen tárgyi indítékokból lehet ugyanis
arra következtetni, vajon a fogamzásgátló beavatkozás megfelelő súlyos okból
történik-e, tehát nem önzésből eredő önkényes cselekedet, s ennek folytán
megengedhető.

8. A Il. vatikáni zsinat Ieszögezte ugyan, hogya fogamzás szabályozásának
vannak megengedhetetlen módjai, közvetlenül azonban nem mutatott rá sem
miféle konkrét megoldásra. A zsinat tehát nem óhajtott választ adni arra a
kérdésre, hogy melyek a fogamzás szabályozásának megengedett és megenged
hetetlen módszerei. Figyelemmel erre a tényre, megállapítható, hogy sem a
hagyományos megoldás (önmegtartóztatás, fogamzásrnentes időszak felhasz
nálása) nem vesztette érvényét, sem az újabb megoldási kísérletek (megfele
lően súlyos okból megengedhető a fogamzás megelőzése) nem estek elítélés alá.

9. Ma - tekintettel egyfelől az egyházon belül folyó vitára, másfelől a
legfőbb tanítóhivatali megnvilatkozás jelenlegi állására - közbenső stádiumban
élünk. Vannak, akik emiatt egyedül a hagyományos megoldást tartják meg
engedettnek. Ezeket azonban emlékeztetni kell arra, hogy a zsinat nemcsak
nem ítélte el az ülésein· előadott megoldási kísérleteket, hanem a szavazások
során ismételten elvetette azokat a javaslatokat, amelyek a hagyományos meg
oldás mellett szóló szövegezést próbáltak beiktatni az okmánytervezetekbe.
A zsinat ezzel elutasította, hogya hagyományos megoldást - ámbár nem
jelentette ki érvénytelennek - előnyben részesítse az új megoldási kísérle
tekkel szemben. A mostaní közbenső stádiumban így tárgyi alapú bizonytalan
ság áll fenn abban a kérdésben, vajon mindenféle fogamzásgátló eljárást meg
nem engedettnek kell-e minősítení, avagy vannak olyan eljárások. amelyek
megfelelő súlyos indítékok esetén megengedhetőnektekinthetők.

Nem kétséges azonban, hogy a házasság és a gyermekáldás problémáinak
lelkipásztori kezelését a körvonalazott bizonytalanság ellenére ebben a köz
benső stádiumban sem hagyhatjuk abba. Mi legyen tehát a pap magatartása
és állásfoglalása? Válaszát Reuss az alábbi pontokba foglalja:

1. A tárgyi alapú bizonytalanságból származó kétség - vajon a fogamzás
megelőzésének minden módja önmagában rossz-e és ezért megengedhetetlen,
- tiltja, hogya gyóntató a feloldozás megtagadásának terhe alatt mindenféle
fogamzásgátló eljárás abbahagyását követelj e, még akkor is, ha a beavatkozás
súlyos indítékból s ezért egyáltalán nem önkényességből történnék.

2. A papnak hangsúlyoznia kell, mint a házastársak legnemesebb feladatát,
a házastársaknak azt a kötelességét, hogy szüntelenül ápolják az önzetlen sze
retetet egymás és gyermekeik iránt. Bátorítani kell őket arra a nagylelkűségre,

hogy annyi gyermeknek adjanak életet, ahányat Isten előtti felelősségük ír
elő számukra.

3. Egy papnak sem szabad anélkül, hogy az egész problémakört a leg
pontosabban ismerné, előadásban, összejöveteleken vagy a hívekkel való nyil
vános érintkezésben valamely fogamzásgátló módszer erkölcsi megengedettsé
gének kérdésében megszólalnia. Másrészt azonban kötelessége, hogya tanácsért
személyesen hozzáfordulóknak ilyen természetű kérdéseikre világos feleletet
adjon.
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4. Azoknak, akik a gyóntatószékben vagy azon kívül tanácsot kérnek tőle,

azt kell mondanía a papnak, hogy kötelesek Isten előtt komolyan megvizsgální,
vajon átmenetileg vagy tartósan nem vállalhatnak-e további gyermekeket.
Isten előtti felelősségük lelkiismeretes megfontolása után a házastársaknak ma
guknak kell dönteniök erről. Ha döntésük kialakításához segítséget kérnek,
akkor helyzetük megismerése után ezt a segítséget felelősség tudatában adott
tanács formájában meg kell számukra adni, anélkül azonban, hogy magának
a döntésnek a terhét a pap levenné róluk.

5. Adott esetben a papnak félreérthetetlenül ki kell jelentenie, hogy minden
önkényes és önzésből történő fogamzásgátló eljárás tilalom alá esik.

6. Ha a házastársak lelkiismeretes vizsgálódás után és Isten előtti felelős

ségük tudatában arra az az elhatározásra jutottak, hogy most vagy huzamosan
nem vállalhatnak további gyermekeket, akkor a pap a házassági megtartózta
táson kívül rámutathat a fogamzásmentes időszakok felhasználására is, mint
amit az egyházi tekintély a születésszabályozás megengedett módjának ismert
el eddig. Ha a házastársak erre azt az ellenvetést tennék, hogy számukra není
járható ez az út, akkor a papnak azt kell felelnie, hogy ennek megállapítása
magukra a házastársakra és nem a papra tartozik. Mindenesetre figyelmeztetni
kell őket, hogy ilyen értelmű döntést csak lelkiismeretes vizsgálódás után .
idevágó esetben felelőssége tudatában levő orvos tanácsának kikérése után 
hozhatnak. Ha azonban a tényállás tekintetében nincs már kétségüle a házas
társaknak, s eszerint megvannak a megfelelően súlyos indítékok a fogamzás
megakadályozására, akkor a kérdés jelenlegi állásában a pap a következőket

mondhat]a: "Ha önök valóban ebben a helyzetben vannak, akkor nem vétkez
nek, ha a fogamzás megelőzésénekútját választják. Ennek azonban olyan útnak
kell lennie, amely házaséletük méltóságának legjobban megfelel. Ez az én
egyéni felfogásom, amelyet Isten előtti felelősségem tudatában közlök. Kije
lentésem csak imokre személy szerint, éspedig az önök által előadott megálla
pítás alapján, vonatkozik, s ezért önöknek sem szabad azt mások előtt általá
nos érvényűnek feltüntetniök."

7. Az ilyen vagy hasonló válaszból nem következik, hogy a pap vázolt el
járása az egyházi tekintély által elismert eljárás, de a mostani közbenső időben

megfelel annak a f'elelősségnek, amelyet a papnak, saját személyében kell vál
lalnia Isten előtt, mert hiszen semmit sem szabad meg nem engedettnek vagy
bűnösnek nyilvánítanín, amiről sem az egyházon belül folyó vitára, sem a
tanítóhivatali állásfoglalások jelenlegi tartalmára való tekintettel nem mond
hatjuk bizonyossággal, hogy meg nem engedett és bűnös cselekmény.

8, Minden papnak tőle telően azon kell fáradoznia, hogyareábízott ke
resztény híveket lelki tanácsok és helyes irányítás révén olyan lelkiismeret
kialakításához segitse, amely képessé teszi őket felelősségteljes döntésre Isten
előtt. (Joanelli Béda)

WALT DISNEY HALÁLÁRA. A múlt év december 15-én a kaliforniai
Búrbank-ben szívroham következtében meghalt Walt Disney. 65 éves múlt.
Meghalt, mielőtt megteremthette volna a Disney World-öt, azt a "mesevilágot",
amely negyvenhárom négyzetmérföldes területével százhetvenszer nagyobb lett
volna, mint a már meglévő Disney-Land, az a "meseország", amiben felnőttek

és gyermekek feledkeznek meg néhány órára technizált világunk kietlenségéről.

Ez a hollywoodi filmember különös keveréke volt az álmodozó gyermek
nek, a rnűvésznek és az üzletembernek. Diákkorában két szenvedélye, a rajz
és a film kötötte le. Mikor 1925-ben Roy nevű fivérével együtt megjelent a
fénykorába lépő filmvárosban, pályafutását reklámrajzokkal kezdte. Aztán
1928-ban egy műteremmé berendezett garázsból útjára indította Mickey
Mouse-át, a világhírűvé vált egérkét, amelynek prototípusát már előtte kitalálta
W. Irwy. A kisegér végígsurrant az egész földgolyón s váratlanul páratlan nép
szerűségre tett szert, Sem a mesernondó rajzoló, sem az üzletember Roy nem
álmodhattak volna nagyobb sikerről. Franciaországban Michel Sourís, Itáliában
Topolino, Japánban Mik i Kuhi, Spanyolországban Miguel Raconcito, Svéd
országban Muse Pigg, a Szovjetunióban és nálunk Miki Mausz néven vonult be
a gyermekek képzeletvilágába. Megérte azt is, hogya nyugati partraszállás
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híres napjan. a D-Day-n, Ő volt az egyesült hadseregek főparancsnokságán a
jelszó. A Miki egeret aztán tarka-barka falka követte: Oszvald, a vidám nyúl,
Donald, a csúf kis kacsa, Pluto, a kutya, aztán A három kis malac (amiben
semmi malacság nem volt) és a nagy gonosz farkas. Ezek a vászon fényein élő,

komikusan totyogó, bukdácsoló, vinnyogó, cincogó, hápogó, csaholó, tüsszentő

és kacago állatkák benépesítették anagyvárosok estéit az egész földkerekségen.
Később már nem volt elég számukra a mozivászon, ellepték a füzetes kiadáso
kat, megjelentek a gyermekek ágyain. felmásztak a gyermekszobák falára és
fintorogtak a partedlikről. Miki egér népszerűségével csak Greta Garbo tudott
megküzdeni az eleven mozisztárok közül, de az egész estét betöltő Hófehérke és
a hét törpe című zenés rnesejátéknak, amely 1936-ban született, már alig akadt
versenytársa a népszerűségben. Talán jellemző erre, hogy jóval a világháború
után, a felrobbantott Erzsébet híd fölött közlekedő kis átkelő hajokat Walt
Disney törpéiről nevezték el, ha jól emlékszem Szundínak és Szendinek. Pedig
Walt Disney pénzemberei nem hittek az egész estét betöltő film sikerében, ők

nem érezték meg, hogy az ipari társadalom elidegenedett embere mennyire
kiéhezett a mesére és az idillre.

Ennek a filmnek diadalútja óta Walt Disney népszerűsége egyre emelke
dett s ő még vagy egy tucat meserajzfilmet készített vagy inkább készíttetett
rajzoló gárdájával : 1940-ben a Pinocchiot, 41-ben a Fantáziát, 43-ban a Bambit,
51-ben Alisz a csodák országában-t, 53-ban a Peter Pant, hogy csak a leghíre
sebbeket emeljük ki. A rajzos mesefilmeken kívül Walt Disney egész sereg
másfajtát is forgatott saját üzemében, amelynek legutóbb háromezerháromszáz
alkalmazottja volt, de sokat kint, a természetben is. Ilyen filmjei voltak: A hó
dok völgye, A preri csodái, A fókák szigete. A gyermekek nagy örömére meg
filmesített egy sereg kalandos történetet, Robin Hoodot, Lobó. a farkast, Verne
regényei közül a Nemo kapitányt és az Utazás a holdba címűt. Nem kevesebb
mint ötszáz filmjét, hatszáz tévé játékát tartják számon azon a kétezerötszáz
könyvön és lemezen kívül, amit vállalata adott ki.

Nem csoda, hogy Hollywood nagyságaí közül ő kapta a legtöbb díszdoktori
kalapot, vagy nyokat, s több mint harminc filmjét tüntették ki Oscar-díjjal.
A franciák a becsületrend piros szalagját tűzték gomblyukába, a Német Sző

vetségi Köztársaság az első osztályú szövctségí érdemkeresztet tűzette mellére
Hazájának elnökétől megkapta Ll legmagasabb kitüntetést, amit csak civil ame
rikai kaphat: a szabadság medállát. Egész életét végigkísérte a siker, amely
anyagiakban is alig felmérhető volt. Pedig Walt Disney kész volt akár egész
vagyonát is feláldozni, ha egy kedvenc eszméjét meg akarta valósítani. Disney
Land-re például, ahol dinoszauruszok fújtalnak őspáfrányok közt, tigrisek üvöl
tenek a mesterséges dzsungelben, álomvonatok suhannak hegyen-völgyön át,
tengeralattjárók és repülő csészealjak versengenek a látogatók figyelméért
(1955 óta közel 60 millióan látogatták), igen, erre a mcseországra utolsó dollár
centjét is ráköltötte.

Walt Disney azonban a mese iparosításávai, az élő meséskönyvekre vágyó
gyerekek képzeletének felkeltésével ismét gazdag ember lett. Újra milliókat
gyűjtött össze filmekből, kiadói [ogdíjakból, lemezek eladásából és egyéb vál
lalkozásaiból. S talán ezt az újabb vagyont is elköltötte volna, hogy megte
remtse a hatalmas új Disney-World-öt. Ha tudta volna, talán átalakította volna
az egész világot olyan mesebeli technizált paradicsommá, amelyben boldogan
elálmélkodhat az ember a lét csodáin, az emberi elme leleményein, ahol nem
győzhet a gonoszság és ahol nincs halál.

Ö is, mint minden ember, rejtvény. Életének titkaiba, gondolkodásába és
érzésvilágába művein keresztül is nehéz behatolni. Ki volt? Idillek álmodója?
Művész? Nagyiparos, ügyes technikus vagy üzletember? Lehet, hogy mindez egy
szerre és egyik sem egészen. De emberileg igyekezett méltóvá lenni arra, hogy
akiket szeretett, szerethessék és tisztelhessék: a gyermekek. Családi élete Holly
wood levegőjében is mentes maradt a botrányoktól, s a tisztes családapának
senki se mert mocskos férfivicceket mondaní. Walt Disney nemcsak a mesék
közt, a technika rejtelmeiben. a gyakorlati életben és az üzleti világban, ha
nem az erkölcs világában is tájékozódni tudott. így vált belőle egy amerikai
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méretű 'Gaál Mózes, Pósa Lajos vagy Sebők Zsigmond, aki a meséhez fel tudta
használni a film figyelmet lekötő mczgásának, színeinek lehetőséget, meseorszá
gának felépítéséhez a műanyagokat és a modern technika vívmányait. Életműve
bizonyára alkalmat ad majd arra, hogy a szociológusok kifejtsék az idill tár
sadalmi funkcióját a modern, szekularizált világban, az esztéták értékeljék,
vagy újraértékeljék az idill szerepét a tömegművészetben és mérleget vonjanak
a hamvas naivitás, a gyermekded humor és az édeskés szentimentalizmus közt,
s kielemezzék azt a különös és megható keveréket, amelyet Walt Disney nyúj
tott nekünk, Egy bizonyos; századunk sokat próbált nemzedékét, elsősorban

a gyermekek millióit, szerte a világon megajándékozta az elveszett paradicsom
visszfényével. (Szigeti Endre)

ÖT ÉV UTAN ÚJABB GREENE-REGÉNY. The comediants (A komédíások)
címmel jelent meg Graham Greene új regénye, amelyen nyilván öt évig dolgo
zott, mert ennyi idő telt el megelőző regénye, a Burnt out case (Kiégett eset)
közzététele óta. Mostaní művét illetően nem egyöntetű a kritikusok állásfogla
lása. Van olyan vélemény is, hogy az író "kifámdásának" újabb bizonysága
ez, mert a cselekmények értelmetlenek, az alakok mesterkélten szélsőségesek.

Nem sokkal a regény megjelenése után a párizsi Les Nouvelles Littéraires
munkatársa is azzal a kérdéssel fordult Greenehez, nem találja-e, hogy túl
ságosan kusza és nyakatekert ez az alkotása. Mások viszont az író legjobb
művei közé sorolják az új könyvet, s kivált filozófiai mélységét emelik ki.

Maryvonne Butcher szerint, alci a Dokumente hasábjain behatóan foglal
kozik a regénnyel, hamis kövétkeztetésekre jutna az, laki elsősorban a benne
foglalt cselekményeket vonná elemzés alá. Sokkal fontosabb kelléke a mű
megértésének a keletkezési körűlmények és a megrajzolt jellemek figyelembe
vétele. Közismert - mondja Butcher -, hogy Greene riporternek is, regény
írónak is kitűnő. Az új regény a riporter tapasztalatainak, meglátásainak és
elképzeléseinek költői szintézíse. Greene 1955-től Saigonban. Kubában és Kon
góban járt és itt szerzett élményei adják a regény eszmei alapját. "Egyáltalán
nem szeretem az amerikai politikát - jelentette ki ezzel kapcsolatos nyilatko
zatában az író -; legalábbis abban a formájában nem, ahogy azt az ameri
kaiak a világ legkülönbözőbb pontjain művelik, Nem szeretem az amerikai
életformát sem."

A regény színtere Haiti, ahol a "senkiföldjén" az erőszakkal hatalomra jut
tatott Duvalier kormánya gyakorolja véres uralmát. Kétféle emberek élnek itt:
a "komédiások" és az "eLkötelezettek". A történet három főalakja "komédiás",
nevük: Brown, Smith és Jones. (A kritikusok figyeLmeztetnek arra, hogy ezek
a nevek szinte komikusan gyakoriak Angliában. E nevek voltak a XIX. szá
zadban azoknak a figuráknak a prototípusai, rnelyek a Jedermann igazi vará
zsát adták.)

Egy Haiti felé tartó holland hajó fedélzetéri kezdődik a cselekmény. A ke
vés utas között ott van mindhárom komédiás. A történetet Brown mondia el,
mindvégig egyes szám első személyben. Ez az előadási mód az írónak szabad
mozgást ad, nem köti meg annyira a regény szerkezetét, és sokoldalú jellem
zésre is módot ad. "Hangsúlyoznom kell - mondotta Brown szeropével kap
csolatban az író -, hogya történet mesélője, hívják akár Brownnak, nem 
Greene." Brown reménytelenül cinikus és boldogtalan. Az életnek majd mín
den oldalát végigpróbálta. Szüleit hamar elvesztette. Jezsuitáknál nevelkedett,
s egy ideig papnak készült. Végül azonban egy sereg kaland után Haitiba ke
rült, s itt szállótulajdonos lett. Három évig ragyogóan megy az üzlet, amikor
azonban Duvalíer kerül hatalomra, egyszeriben megcsappan a forgalom. Senki
sem hajlandó egy "elátkozott" országban turistáskodni, Brown megpróbál túl
adnia szállodán, reméli, hogy ezzel majd elkerüli a kellemetlenségeket is. De
nem sikerül neki. A regény kezdetén hűvös tárgyilagossággal szemléli a vi
lágot. Céltalannak, reménytelennek érez maga körül míndent, s némi irígy
séggel nézi azokat, akiknek "sikerült".

A másik komédiás, Smith, érdekes amerikai típus, a "csendes amerikaiak"
fajtájából. Öregedő, hóbortos ember, aki azon buzgólkodik, hogy nemzetközivé
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fejlessze a vegetáriánus mozgalrnat, Ezért jön Haitiba is: ott is szeretne új
tagokat toborozni. Tervei és magatartása sokszor elképesztően mulatságosak,
Mégsem nevetnek rajta, sőt míndenki csodálja jóságát és az emberek iránt ta
núsított megértését, segítőkészségét. Smith nem tud Hantiban sem új tagokat
szerezni. De nem csügged, Azzal a tudattal indul santo Dorningoba, hogy még
mindig "kezében tartja a halakat". (Smith 'alakjának sok mindenben hasonló
előképe a Mennyei ügyekben utazom círnű Wilder-regény szintén kissé hóbor
tos, de elképesztően jóságos főhőse, aki hasonló buzgalommal vadászik a "ha
lakra".)

Jones, a harmadik utas a "főkomédiás". Kitűnő példája Greene alakteremtő

képzeletének. (Jonesszal kapcsolatban a Decline and FaU című Waugh-regény
híres hősét, Grimes kapitányt emlegetik előképül.) Jones kalandortípus. Múltja
hazugságainak tengerébe vész, jövője szintén, bár ez a jövendő nem nélkülöz
valami megmagyarázhatatlanul heroikus tragikumo t sem. Első megjelenésekor
is érezni, mennyire tisztázatlan a helyzete. Éppen rnenekül az államügyész
elől, aki szintén a hajón tartózkodik. Az egész környező valóság kiismerhetet
len, ingatag valami előtte, talán azért, mert már maga sem tudja, mi az igaz
ság és mi a hazugság. Egyetlen cél vezéru cselekedeteit: meg akarja nevet
tetni az embereket. Amikor később Brown unszolására csatlakozik egy Duva
Her-ellenes gertllacsoporthoz, a vezető bizalmába is emiatt sikerül beférkőz

nie. Halála után - az élet tartogat Ilyen furcsa fordulatokat - mégis síremlé
ket állítanak neki, s egyre többen emlékeznek emberi jótulajdonságafra, míg
hibáit lassan mindenki - még Brown is - elfelejti.

A .Jcomécüásokat'' nem foglalkoztatják a lét értelmének mélyebb kérdései.
Egyiküknek sincs hite. Csak Maglot doktor, a néger orvos mondható hívőnek,

legalábbis a jelző bizonyos értelmében. Róla kevesebb szó esik a regényben,
mégis ő a mű pozitív hőse. Valamikor hívő katolikus volt, most kommunista
párttagként vív élet-halálharcot Duvalier rendszere ellen. .

"Magiot doktor nem hitetlen: ő kommunista - mondta az egyik riporter
kérdésére válaszolva Greene. - A kommunizmus az én megítélésem szerint a.
kereszténység szellemi öröksége." Egyébként az ember életének egyik legna
gyobb problémája a hit - hangoztatta Greene -, s ezzel kapcsolatban is érvé
nyes az élet örök körforgása. Hol rnegszerezzük, hol elveszítjük hitünket, de
mindig van erőnk arra, hogy ismét visszaszerezzük. Ez a meg-megújuló küzde
lem az élet egyik legnagyobb mozgatója, s a jó író ennek a küzdelemne!k hol
egyik, hol másik arculatát ábrázolja. A komédiások a hitetlenség fázisának írói
vetülete. S ez így természetes. Hiszen minden regény fő hajtóereje a szakadat
lan harc, szaknyelven: a konfliktus. S ugyan milyen konfliktusai lehetnének
.annak, aki száz százalékos hittel, kétségek nélkül szemlélődik a világban?

A "senkiföldjén" valójában a csírkefogók uralkodnak, élükön Concssseur
kapitánnyal, aki szívtelen, gonosz és hiú ember. (Ténykedéseiben távoli rokona
;a Hatalom és dicsőség rendőrhadnagyának és a Havannai emberünk Segurájá
nak.) Minden, ami csak létezik, ki van szolgáltatva itt a kapitány kénye-ked
Vére, ő pedig annyira elvakult, hogy el sem tudja képzelni, hogy vannak a vi
lágon eszmék és eszmények is, s hogy léteznek olyan emberek, akíkezeknek
védelmében szembefordulnak a hatalommal. Pedig ha Concaseeur hatalma nem
ismer is féket, kiderül, hogy többre képes nála a leggyöngébb ember is, ha tud
valami eszmény nevében fellépni és cselekedni, s kész akár az életét is fel
.áldozní, mert érzti: van miért. Éppen a kapitány alakjának túlzottan ellenszen
ves beállítása jelzi, hogy Greene új könyve - miként mondaní szokás - "el
kötelezett" alkotás. Maga is megjegyezte nyilatkozatában: "A regényíró ugyan
nem lehet elkötelezett, de minden arra készteti, hogy mégis az legyen. A há
ború elkötelezett embert faragott belőlem, később Mexikó is, Havanna is,
Vietnam is, sőt - maga Anglia is."

"Az ember egy kicsit rníndig az igazságot szólaltatja meg" - jelenti ki a
regényben Brown. Greene azonban ebben a művében is sokkal többet ad, mint
az igazság egy-két morzsáját. Igazi mondanívalóját pedig ő maga fogalmazta
meg ekként: "Észre kell már térítenünk az embereket, hogy ne a gyilkoláson
járjon az eszük." (Siki Géza)
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