
NAPLÓ
MI A VALOSAG AZ ÚJ HOLLAND KATEKIZMUS KÖRűL? Az utób

bi hónapokban többen is kérték, hogy tájékoztassuk őket az új holland ka
tekizmus-ügyéről, amellyel világszerte oly sok alkalommal foglalkozott nem
csak a katolíkus és a protestáns, hanem a profán sajtó is. A leghelyesebb 
úgy gondolom -, ha sorjába vesszük azokat az eseményeket, amelyek meg-
magyarázhatják a közvéleménynek ezt a rendkívüli érdeklődését. '

A katekizmus 1966 tavaszán jelent meg s alig néhány hónap alatt félmillió
példány fogyott el belőle, ami páratlan rekord a holland könyvkiadás történe
tében.Egy legszigorúbb értelemben vett vallásos mű bizonyult "bestsellernek".
Fordítási jogáért nyomban versenyfutás indult a Hollandián kívüli országokban.

A katekizmust, amely alcíme szerint "a hit hirdetése felnöttek számára",
a holland püspöki kar megbízásából a "felsőbb hitoktatás nimwegeni intézete"
állította össze sokak közreműködésével.Míután szövegét a holland püspöki kar
is jóváhagyta, kinyomtatására és terjesztésére az engedélyt 1966. március l-én
adta meg Alfrink bíboros, utrechti érsek.

Ennek ellenére egy holland katolíkus csoport azzal a váddal állt elő, hogy
a katekizmusban "eretnekségek" vannak. Utóbbiakat pontokba is foglalta, s a
holland hierarchia megkerülésével közvétlenül Rómában a Hittani Kongregá
ciónál, a volt Szent Officiumnál tett róluk titkosnak szánt jelentést. A Con
frontatie holland folyóirat azonban, amely mögé a zsinat és a zsinati megmoz
dulás ellenzői tömörülnek, csakhamar cikket hozott "egy vezető teológus"
tollából, aki a vádakat immár a nyilvánosság előtt ismételte meg. Nem sokkal
utána több holland újság közölte egy "kérvény" szövegét, amelyet meg nem
nevezett személyek a pápához kívántak intézni. A "kérvényt" aláírások gyűj
tése végett küldték szét Hollandiában, s állítólag "indiszkréció" folytán került
a lapok birtokába.

Tekintélyes holland teológusok, köztük az igen neves Schoonenoerq, a rá
dióban és a sajtóban válaszoltak a kifogásokra. Vita indult, 'amelynek során a
katekizmus védői oda következtettek, hogy módosítani lehet bizonyos fogalma
zásokat s talán helyes is lenne módosítani, azt a vádat azonban mindenképpen
vissza kell utasítaniok, hogya katekizmus a katolikus tanítástól eltérő állí
tásokat tartalmazna. Az ügy ezzel látszólag be is fejeződött.

Annál nagyobb meglepetést keltettek így az idei év augusztusának első

napjaiban azoka jelentések, hogy a Hittani Kongregáció a holland csoport
beadványával kapcsolatban hat teológusból álló bízottságot jelölt ki a vádak
és kifogások tanulmányozására. Mind a hat teológus holland nemzetiségű, hár
man azonban már hosszabb ideje római egyetemeken tanítanak. Ezek: Lemeer,
Dlwnis és Vissers. A másik három a nimwegeni egyetem professzora, névsze
rint Schillebeeckx, Schoonenberg és Bless. A jelentések szerint a teológusok
nem tudtak megegyezni, mert a rómaiak közül ketten a vádak megalapozott
volta mellett foglaltak állást.

Nyilván ez késztette VI. Pál pápát arra, hogy röviddel utána hat bíboros
ból álló bízottságot kérjen fel az ügy tovaobi megvizsgálására. Ezek: Jaeger,
Frings, Pellegrino, Leiéore, Browne és Journet. A Hittani Kongregáció ugyan
akkor kifejezte azt az óhaját, hogy a bíborosi bizottság döntéséig a holland
katekizmus fordításait ne engedélyezzék az illetékes püspökök. Úgy volt, hogy
II német és a francia fordítás az idei év őszére jelenik meg, kiadásuk azon
ban egyelőre függőben maradt. Az Egyesült Allarnokban való terjesztésre szánt
angol fordítást, amely korábban készült el, Joyce burlingtoní püspök mar en ..
gedélyezte, erre föl azonban az engedélyt visszavonta, de mínt sartónyílatko
zatban hangsúlyozta, kizárólag "a Szeritszék iránti lojalításból".

A nagyközönséget is foglalkoztató eseményeknek ebből az időrendi is
mertetéséből kitűnhetett, hogy tévesek voltak azok a hírek, amelyek szerínt
Róma "tilalom alá" helyezte az új holland katekizmust. Hollandiában mínd a
mai napig nem is szünetelt folytatólagos kiadása, illetve terjesztése. A mű és a
felmerült nehézségek megértéséhez azonban nem árt ismernünk a katekizmus
~eletkezésének körülményeit sem.



Azután, hogy 1955-ben napvilágot látott az új német katekizmus, amely
több vonatkozásban úttörőnek számított, a nolland püspöki kar is elhatározta
a még 1948-ban kiadott holland katekizmus átdolgozását. Amíg azonban a né
metkatekizmus lényegében olyan modern hittankönyv kívánt lenni, amely
nemcsak a' serdülőknek, hanem valamennyi korosztálynak szól, a holland püs
pökök ú~y vélték, hogy mindenképpen kétféle katekizmust kell szerkeszteni,
egyet a serdülők, egyet a felnőttek részére. A már említett nimwegeni intéze
tet meg is bízták, hogy elsőnek a serdülők katekizmusát dolgozza ki. Az inté
zet igazgatója, a jezsuita Wilhelm Bless professzor azonban más nézeten volt.
tvIert ha - úgymond - a serdülők katekizmusának az a célja, hogy őket a
keresztény felnőttséghez vezető úton kalauzolja, akkor ebből a célból kiindulva
kell ezt a katekizmust is felépíteni, ebben az esetben pedig előbb kell felvetni
és megválaszolni azt a kérdést, hogy mit szükséges a felnőtt kereszténynek
tudnia hitéről. Hallgatva erre az érvelésre, a holland püspökök 1961-ben ak
ként is döntöttek, hogya serdülők katekizmusának munkálatait félretéve, min
denekelőtt a felnőttek katekizmusát kell elkészíteni. A több mint négy éven
át tartó munka 1962 tavaszán kezdődött meg és munkatársak százainak bevo
násával folyt. Ezrével gyűjtötték a megfigyeléseket és ösztönzéseket, kíérté
kelésükbe bevonták nemcsak a biblikus szakembereket és a teológusokat, ha
nem a lelkipásztorkodó papokat, a szülőket és a legkülönbözőbb területek vi
lági szakembereit is.

Ez is egyik magyarázata annak - emelték ki előszavukban a püspökök -,
hogy ez a katekizmus, amikor az evangélium fényében világítja meg a mai kér
déseket és azok hátterét, közérthető nyelven hirdeti a felnőttek számára az
evangéliumi üzenetet. S még olyan teológus is, mínt a holland Henri Boleaars,
aki maga is kifogásokat hoz fel ellene, megállapítja: "A teológiai szaknyelv
elkerülése, az érzületre is ható bemutatás, a modern kategóriák és gondolat
formák alkalmazása - mindez közel vitte a megvalósuláshoz a püspökök szán
dékát. Ha valaki elrnosódottságot és homályosságet vádként ró a szerzők ter
hére, akkor nem gondolja meg, hogy milyen hehéz volt a feladatuk." A kate
kizmus tartalmi felépítése egyébként nem a kérdés-felelet forma, nem is szísz
tematikus jellegű, hanem üdvtörténeti felosztású, mint ahogya főbb fejezetek
címeí is mutatják: 1. a lét - egy titok; 2. az út Krisztushoz (a népek útja,
Izrael útja); 3. az Emberfia; 4. Krisztus útja; 5. az út a tökéletességhez.

Annak utána, hogy a pápai vizsgálóbizottság kiküldése ismertté vált,
Alfrink bíboros és Bless professzor nyilatkozott a holland rádióban. A Christ
ín d,er Gegenwart ezévi október 8-i számának közlése szerint mindketten kije
lentették, hogy maguk is helyesnek tartják, ha a külföldi fordításokban az
esetleges módosításokat már eleitől fogva figyelembe tudják venni. Határozot
tan tagadták azonban azt az állítást, hogya katekizmus súlyos tévedéseket
vagy kihagyásokat tartalmaz. Mínden gondolkodó ember könnyűszerrel meg
értheti - jelentette ki Alfrink bíboros -, hogy nincs a világon püspöki kar,
amely magára venné a felelősséget egy olyankönyvért, amelyben nagy és ki
sebb herezisek fordulnak elő. O maga bízik is abban, hogy az ügynek jó kíme
rietele lesz, "Ha a katekizmust elfogulatlanul tanulmányozzák, akkor szükség
szerűen arra a következtetésre fognak jutni - mondta szószerint Alfrink -,
hogy szó sem lehet eretnekségekről vagy súlyos tévedésekről, legfeljebb az
lehet kívánatos, hogy - miként a holland püspöki kar utasítást is adott rá
,- itt-ott módosítsanak benne bizonyos fogalmazásokat s ezzel elejét vegyék
esetleges félreértéseknek." A felsőbb hitoktatás nimwegeni intézete közben
már át is dolgozta a vitatott helyeket s a vonatkozó szövegeket kimerítő ma
gyarázat kíséretében megküldte a bíborosi bizottságnak. A továbbiakat meg
kell várni - fejezte be Alfrink bíboros.

Az imént idézett Boleaars, a római Alfonsíanum professzora, ekként fog
lalja össze véleményét: "Nem kétséges, hogy az új holland katekizmus általá
nos irányzatában és a maga egészét tekintve hithűen adja elő anyagát. Jóté
kony és megnyugtató hatást gyakorolhat 'a felfogásoknak abban a zavará
ban, amely sok hívőnél és lelkipásztornál tapasztalható Hollandiában s kívüle
másutt is." Adolf Exeter freiburgi egyetemi tanár ezt írja: "Különbözően vé
lekedhetünk arról, helyes-e, ha a katekizmus az érintett kérdések némelyiké-



ben túlzott tartózkodást tanúsít. Azt azonban nem lehet szemére vetni, hogy
kötelező egyházi tanok ellen foglal állást." A jezsuita Karl-Heinz Weger a
Stimmen der Zeit idei februári számában a katekizmus kimagasló érdemének
rnondja, hogya hitet mint életet látja és jeleníti meg, mint "egzisztenciális hi
tet" tanítja, ami több, mint hittételek "igaznak tartása". A szintén jezsuita
John Coventry, akinek cikkét a Tablet ezévi szeptember 23-i számában talál
juk, nem habozik kijelenteni, hogy a katekizmus a maga egészében "rendkívül
sikerült és kitűnő munka". A bibliai, doktrinális, erkölcsi, liturgikus és gya
korlati kérdéseket a modern katekézis legjobb elvei szerint tárgyalja és vilá
gítja meg. "Igazságtalan és nem is méltányos tehát - állapítja meg a további
akban -, hogy kihegyezzük és messzemenő következtetésekkel kipellengérez
zük azokat a hiányosságokat, amelyek teológiai szempontból felfedezhetők II
holland katekizmusban. Minden pap csak boldog lehet, ha ilyen formájú és
természetű könyvet adhat azok kezébe, akik el akarják mélyíteni magukban
a hit megértését. Csak elismeréssel szólhatunk a katolikus hitnek és gyakor
latnak erről kompendiumáról. amely mindenki által érthető nyelven íródott.
Nem gánccsal kell illetnünk, hanem abból az okból is elismeréssel kell adóz
nunk a szerzőknek, hogy még nagyobb kedvvel szövegezzék meg újból némely
félreérthető fogalmazásaikat."

Egyébként még a legkonzervatívabb olasz katolikus folyóiratok is elisme
rően taglalták az új holland katekizmust. A bolognai Il Regna idei október
l-i számában pedig megállapítja, hogy bármiként ítéljék meg némelyek a mü
vet, akkor is eligazító és tanulságos példája marad ez annak, hogy tniként le
het és miként kell a hitet közel vinni a felnőttekhez. (M. V.)

VALAs ÉS ÚJRAHAZASODAS A KERESZTÉNY EGYHAZAK GYAKOR
LATABAN. A házasság felbonthatatlanságának eszméje az egész kereszténység
közös kincse: katolikusoké, orthodoxoké és protestánsoké egyaránt. A feltétlen
felbonthatatlansághoz azonban nem egyforma szlgorúsággal ragaszkodnak II
különböző keresztény egyházak és egyházjellegű közösségek, Valamennyien
elismerik, hogy a házastársi közösség az emberhez méltó élet biztosítására való,
szülők és gyermekek számára egyaránt. Ha tehát az életközösség már nem se-'
gítí, hanem éppen veszélyezteti az emberhez méltó életet, a házastársak kü
lőnválhatnak - súlyosabb esetekben mindennemű külön engedély vagy bírói
ítélet nélkül is. A kérdés csak az, hogy visszanyerhetik-e szabad állapotukat
arra, hogy új és reményük szerint értékesebb házasságot kössenek.

Köztudomású, hogy a protestáns hittudomány és egyházfegyelmi gyakor
lat komoly esetekben elfogadja a házastársi kötelék teljes felbontását. Amde
még a katolikusok közül is sokan nem tudják, hogy egyházuk sem tekinti II
házasságot minden esetben felbonthatatlannak A katolikus tanítás szerint az
érvényes szentségí házasság felbontható állapotban van míndaddíg, amíg a
felek a házastársi nemi életet el nem kezdték. A trentói zsinat ki is mondta,
hogy az ilyen házasság minden további nélkül megszűník, ha a házastársak
valamelyike egy szerzetesrendben ünnepélyes fogadalmat tesz. De ez nem az
egyetlen lehetséges eset az "érvényes, de nem teljes házasság" (matrimonium
ratum non consummatum) felbomlásának, hanem csupán példa reá. Egészen
más természetű esetekben bont színtén érvényes házasságot az úgynevezett
"szentpáli kiváltság" (privilegium Paulinum). Tudnunk kell hozzá, hogya ke
reszteletlen személyek egymás közt kötött házassága nem szeritség ugyan, hi
szen a keresztséget megelőzően senki sem részesülhet szentségekben, mégis
érvényes és elvben felbonthatatlan házastársi viszony, amely aztán mindkette
jük megkeresztelkedése esetében magától szentségi rangra emelkedik. Am ha
csak az egyik fér lesz kereszténnyé, házastársa pedig elválik tőle, "hadd vál
jék ell" - írja Szent Pál apostol - "Ebben az esetben a testvér vagy a nővér

(azaz a keresztény férfi vagy nő) nincs kötve" (1 Kor 7, 15).
A pápával jelenleg közösségben nem élő keleti keresztény egyházak ha

~ gyományos, ősi joggyakorlata ismer még egy további házasságbontó okot is:
a házastárs ellen elkövetett súlyos bűncselekmény esetét. Gyakorlatuk támo
gatására Jézusnak a zsidókhoz intézett tanító szavát idézik a Máté-evangé
'!-iumból (19, 8-9): "Mózes keményszfvűségtek rmiatt engedte meg, hOiY slb• ..;

'l.



csássatok f€leségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek: Aki el
bocsátja feleségét - parázna viszonyt kivéve - és mást vesz el, házasság
törést követ el. Aki pedig elbocsátott nőt vesz el, szintén házasságot tör." Látn:
való, hogy a krísztusí mondás jogi értéke a "parázna viszony" kifejezés [elen
tésén fordul. Valószínűleg olyan együttélést kell értenünk rajta, amelyet !
Római Bírodalomnak vagy tagállamainak jogrendszerei nem tekintettek tör
vényes házasságnak, mégpedig akár a végleges házassági akarat hiánya, akár
a felek társadalmi rangkülönbsége következtében. A hagyományos keleti ér
telmezés ellenben úgy veszi az idézett evangéliumi szőveget, mintha "pa
rázna viszony" (porneia) helyett "házasságtörés" (moicheia) állana benne. így
aztán az lesz a mondat értelme, hogy a nő házasságtörése esetén az ártatlan
férj visszanyeri házasságkötő szabadságát. Csakhogy nem is a kérdéses szent
írási mondat értelmén fordul a felbonthatatlanságról szóló keleti tanítás ér
téke. Kelet hagyománya e téren nem a Máté-szöveg értelmezésével kezdődött,

hanem - úgy látszik - tőle függetlenül, a császárok-alkotta birodalmi házas
ságjog váló-okainak egyházi elismerésével, amelyhez csak további lépésként
kapcsolódott a bibliai hely idézése. Kelet különben is csak példának tekinti a
házasságtörés esetét, mert hagyománya elismer még egyébb bontó okokat, pél
dául a méregkeverést, a gyermekgyilkosságot.va sírhelyek meggyalázását stb.

A hagyomány kezdetben Nyugaton sem volt egységes. Egy Ambrosiaster
néven ismert IV. századbeli római irat tanusága szerint a nőnek nem szabad
ugyan újra házasodni, ha férje megcsalta, a megcsalt férjnek azonban igen.
Szent Agoston szerint (t 430) csak bocsánatosan vétkezik, aki újra házasodik,
míután első feleségét házasságtörés miatt elbocsátotta. Hamarosan elkezdődött

azonban Nyugaton az ellenkező értelmű helyi szabályozás, és egyre általáno
sabbá vált. Ehhez igazodott törvényhozásában Nagy Károly császár is (t 814).

A keletiek történetszemlélete szerint Nagy Károlynak római császárrá ko
ronázásával Róma elszakadt Bizánct6l. Ettől fogva Kelet és Nyugat gyakorlata
egyre végletesebben tért el egymástól, és a nyugati katolikus gondolkodás ma
már megengedhetetlennek találja a házasság felbontását még házasságtörés
esetében is. A fejlődés lezárása túlnyomó részben Gratianus bolognai jogtu
dós nevéhez fűződik. 6 készítette 1150 táján azt a nem-hivatalos, de óriási ha
tású jogi tankönyvet, amely félreérthetetlenül állást foglalt a házasságnak bár
mely okból történő felbontása ellen. Ebben a szellemben járt el a XVI. század
ban a trentói egyetemes zsinat, amely a katolikus gondolkodás és élet normáit
évszázadokra megszabta - voltaképpen napjainkig, a II. vatikáni egyetemes
zsinatig. AJffii!kor az utolsó trentói ülésszakban. közvetlenül a zsinat befejezése
előtt, sok hasztalan politikai természetű vita után sebtében el kellett készíteni
a kor-sürgette döntéseket és határozatokat, foglalkoztak a házasság elvi kérdé
seivel is. A határozatok éle akkor természetesen a lazább protestáns nézet ellen
irányult, de a zsinat szerette volna elmarasztaini a keletiek házasságbontó
gyakorlatát is. A végleges hittani határozat megszülebésébe azonban ismét bele
játszott a politika - ezúttal szerencsésen. A velencei követek ellenezték a ke
leti gyakorlatra kimondani szándékolt anathémát. Allamuknak a Földközi-ten
ger szígeteín rengeteg görög alattvalója volt, és érzületükre feltétlenül tekintet
tel kellett lenni. Igy született meg a 24. ülésen, 1563. november ll-én a körül
ményes szövegezésű 7. kánon, amely kíközösíti azokat, aJkik szerint az egyház
tanítóhivatala téved, amikor hirdeti, hogy házasságtörés miatt a házassági kö
telék nem bomolhat fel. Ez udvarias lépés volt a keletiek irányában, akik el

.térő gyakorlatuk ellenére sohasem ítélték el a nyugatiak szígorúbb tanítá
sát. Nem ·egy mai szakember mégis úgy vélí, hogy az orthodox egyházak és a
katolikus egyház míndkét részről hőn óhajtott egységének a pápai primátus
mellett talán a legnagyobb akadálya éppen a házasság ielbontásának kérdésé
ben vallott nézeteltérés, Az egység ára ugyanis, ha egymást kölcsönösen meg
nem értenők, egy évezredes, békésen .birtokolt jognak feladása volna a kele
tiek részéről.

A rosszul sikerült vagy elhamarkodva kötött házasságok problémái persze
a Nyugat lelkipásztorait is kínozzák. Egyrészt tudják, hogy nem az ember van
a törvényért, hanem a törvény az emberért (vö. Márk 2, 27), másrészt biztosak
abban is, hogy az isteni jog előírásai rnögött nem zsarnoki önkény rejlik, ha-



hem épp az emberi értékek védelme, például a családi otthonszilárdságának
biztosítása vagy a párválasztás felelősségének ébrentartása. Ugyanekkor mégis
segíteni kell a lelkek válságán, amennyire a keresztény igazság sérelme és a
házasság értékeinek elvesztegetése nélkül egyáltalán lehetséges. Az egyik, bár
viszonylag igen kevés esetben hasznosítható módozat volt a szentpálí kiváltság
gyakorlatának kiszélesítése. Ahogy Kelet csak bibliai példának tekinti a há
zasságtörésen alapuló kötelékbontást egy általánosabb jogi elv alkalmazására,
úgy alakultak ki Szent Péter Székének joggyakorlatában a "szentpéteri ki
váltság" (privilegium Petrinum) néven összefoglalt további házasságbontásole
,.a hit javára" (Kitúnően ismerteti Bánk József: Connubia canonica, 72. §).

A katolíkus hittani felfogás további réseket már nem nyit a házasság fel
bonthatatlanságának élvén. Talált azonban három másik utat, részben hogy
elejét vegye a szarencsétlen házasságoknak, részben, hogy jó lelkiismerettel
szabaddá nyilváníthassa a válságba jutott házas együttélések áldozatait. Az
első út az érvénytelenítő házassági akadályok rendszerének elfogadása, ame
lyet különben Kelet is ismer, ha nem is teljesen azonostartalmú törvényekkel,
Ilyen akadály kiderülte után tehát kimondhatja az egyházi bíróság, hogy a
válságba jutott együttélés eleve sem volt érvényes házasság. A jóhiszemű felek
persze mit sem vétettek addigi együttélésükkel. hiszen még gyanú esetén Is
vélelmezni szabad a házasság érvényét. Mihelyt azonban a sejtelem bizonyos
sággá válik, a felek már nem tekinthetik egymást házastársaknak. Vagy meg
szerzik tehát az akadály alól való felmentést, ha egyáltalán megszerezhető,

vagy szabadságuk tudatában újra házasodhatnak. A vélt házasságból származó
gyermekeiket joghátrány nem sújtja, és neveltetésükről továbbra is közösen
kell gondoskodniuk. ..

Nyugatnak másik probléma-megelőzőintézkedése volt a házasságkötés tren
tói formasága: érvénytelen a katolikus személy házassága, ha nem az illetékes
főpásztor vagy plébános (illetőleg megbízottjuk) és még két további tanú je
lenlétében kötötte. Kelete pontban is másként látja a dolgot. Keleti testvé
reink a nyugatiaknál nyomatékosabban hangsúlyozzák a házasságnak szent
titok, misztérium [ellegét, Kelet hagyományos ősi nézete szerínt a házasság
szentségét az egyház hozza létre, nem a szerződő felek. Jellemző, hogy a keleti
házasságjog nem ismeri ela házassági akaratnyilvánítás feltételhez kötését 
még a katolíkus keletieké sem. Keleten a pap nem hivatalos tanúként van je
len, hanem lényegbevágó szerit cselekményt végez. Áldása nélkül nem jön létre
a szentség, és így az életszövetség sem lesz érvényes. Nyugaton a trentói tör
vényig a pap jelenléte nélkülözhető volt, és ténykedése azóta sem szeritség
kiszolgáltatás. A keleti gondolkodásnak viszontanny:ira lényeges eleme a papi
áldás, hogy még a keleti szertartású katolikusok házasságjoga is szükségessé
teszi.

A római-jogi gondolkodású és kevésbé mísztíkus hajlamú Nyugat épp II
szerződéskötést tekinti a kegyelem eszközének, és a feleket a szentség kiszol
gáltatóínak, Igy természetszerűen előtérbe kerülnek a szerződő felek jogi aka
ratnyilvánításának szükséges lélektani előfeltételei: nevezetesen a szerződés

tényének és tárgyának ismerete, a felek kényszermentessége és jogi akaratuk
nak esetleges érvénytelenítő feltételhez kötése. Nyugat gyakorlatában a házas
ságok érvénytelenné nyilvánítása került az ókori és kora-középkorí, Keleten
míndmáíg gyakorolt házasságfelbontások helyébe. A katolikus egyházban igen
jelentős számú per folyik a házasság érvénytelenségérőla felek akaratnyilvá
nításának hiányosságai miatt. Az egykor annyi mindenféle jogvitával bajlódó
egyházmegyei vagy pápai bíróságole manapság szinte kizárólag házassági kere
setekikel foglalkoznak. A római Rota főtörvényszék például 1966-ban 269 ese
tet tárgyalt, belőlük 266 volt házassági semmísségí per; 129 házasságot ér
vénytelennek nyilvánította, 72-t érvényesnek találtak. A törvénykezési év vé
gén azonban még 706 eset volt függőben a Rotánál. A tárgyalt eseteknek kö
rülbelül 400/ 0-a volt perköltség-mentes vagy épp egészen díjtalan. Az egyház
tehát megteszí, amit csak tehet, hogy könnyítsen a lelkiismeretek terhén. Árn
a lelkipásztornak így is sokszor kell megrendülten tapasztalnia, hogy nincs
módunk míndenkín segíteni, nevezetesen olyan derék híveínken, akiknek há
zas együttélése a másik fél hűtlensége folytán felbomlott és most újabb, like-



'rUltnék' ígérkező házasságra vágyódnak. Különvált keresztény testvéreink ta
pasztalatai alapján mondhatjuk, hogy nem volna érdemes feladnunk a Nyugat
hagyományát, és átvennünk a keleti házasségbontás elvét. Az ott is vissza

"élésekre, megrendezett házassági botrányokra ad okot.
Szerencsésebb volna, ha bíróilag alkalmazható eljárásmódot találhatnánk

annak megállapítására, hogy az elharnarkodva vagy felelőtlenül házasodó felek
valamelyike nem volt olyan lelkületű, hogy keresztény erkölcs szerinti, fel
bonthatatlan házasságot köthetett volna, vagy rátermett sem volt a házas együtt
élés erkölcsi feladatainak vállalására. esetleg nem is tudott róluk igazán, noha
a külső szertartásí formákhoz szigorúan ragaszkodott. Igy további távlat nyíl-'

'nék sok házassági válságnak nyugati szellemben is kifogástalan felszámolá
sára. Talán ebben az irányban halad majd a katolikus házassági peres eljá
rásjog jövendő fejlődése. (Medvígy Mihály)

AZ OLVASÚ NAPLúJA. "Nehéz, sorsdöntő időkben indult útjára a Janus
Pannonius Társaság lapja, a Sorsunk, 1941 tavaszán. Bölcsőjét körülállták az
akkori magyar irodalom legjobbjai, mert ez a lap - amint a neve is kifejezte
- nem csupán regionális folyókat volt, hanem a magyarság egyetemes prob
lémáit érintő kérdésekkel is foglalkozott." Ennek a maga korában fontos sze-

· repet játszott folyóiratnak a történetet írja meg László Lajos", bevezetése leg
'elején mindjárt idézve a lap szerkesztőjének, Várkonyi Nándornak azokat a
·mondataít, amelyekben a folyóirat célját és hivatását megfogalmazta, irányát
meghatározta: ,;Hadat üzenünk az áltató legendáknak, a nemzeti hiúságok vá
sárának és minden véteknek és hazugságnak, mely életünket terheli. Erőért

oda fordulunk mínden történelmi erő forrásához: a néphez! ... Ahogyan a ma
gyar élet egész kérdéshalmazat szerves egészében látjuk, épp úgy nem fogjuk
tájak szerínt osztáüyozní a Ikérdések kutatóit s a toll munkásaít, Csak egy cé-

·lunk lehet: minél mélyebben megismerni az egyetemes magyarságot, s a szel
'lern fegyvereivel szolgální megerősödését."

A munka "a Magyar Tudományos Akadémia Tudcmánytörténetí Bizottsá
gának 1961. évi pályázatán díjat nyert tanulmány"; tehát megjelenése - 1966
- előtt hosszú esztendökkel készült; s éppen ez az immár több mint fél évtized

·volt az a korszak irodalmunkban és tudományunkban, amely alaposan nekilá
tott, hogya közelmúlt merevségeit, egyoldalúságait és ezekből 'következő té
vedéseit és téves beállításait fölszámolja. Nem László Lajos tehet róla elsősor

ban, hogy adatait, kutatásaít tekintve igen hasznos és beesületes munkáját
már megjelenése pillanatában részben meghaladottnak érezzük. Persze még
így is örülnünk kell neki, hogy egyáltalán megjelent, és azoknak a figyelmét,
akiknek fölöttébb szűken mért hétszáz példánya egyáltalán a kezébe kerül,
újból (vagy ki tudja, nem először-e) ráirányítja erre az egykori végváríságában
oly jelentős folyóiratra (nagyon jelentősre, mint László Lajos könyvéből ki-

·derül, a Dunántúlra fogát fenő germán Drang nach Osten éhes ambícióival
szemben is), és vele együtt a kitűnő, s a régi humanisták médjára tudós Vár
konyi Nándorra, az utolsó negyedszázad magyar szellemi életének erre az elég-
·gé meg nem becsülhető, nemes alakjára.

Ismétlem: a Sorsunk története igen érdemes munka; bár lenne mínél több
hasonló jellegű; s ha van, bár kevesebb késéssel jelennék meg. Ugyanakkor
azonban meg kell mondanom: a mü "szempontját" (ha tetszik, az anyag trend
szerezesének szempontját) alapvetően tévesnek érzem. Abban, aki ezekben a
"nehéz, sorsdöntő időkben" valóban "ott volt" -, valahogyan kapcsolatban a
Sorsunkkal is -, a magyar szellemi és irodalmi életben, részt vett benne, s
itt-ott némileg és némely vonatkozásokban még alakításári is munkálkodni
igyekezett, abban óhatatlanul föl-föltámad az ellenkezés: nem így volt, és nem
ez volt.

Nem beszélek egy-egy - ritkán előforduló - kisebb elírásról, legföl
jebb tollhibának mínősíthető kis tévedésről, amilyen például a 78. lapon
Fábián Istvánnak a "fiatal kritikusok, tanulmányírók" közé sorolása. Fábián

• László Laios: Sorsunk. A pécsi Janus Pannonius Társaság folyóirata. Kiadja Pécs
.város 'I'anácsa va. Műve)lldéstieyi Osztálya. Pécs, 1966.



István - ezt Pécsett tudják a legjobban, hiszen élete javát ott töltötte- A
Halász Gábor, Szerb Antal nemzedékének volt a tagja, ízlésében, fölfogáBában
talán éppen Halász Gábor sajátos konzervativizmusához állt a legközelebb;
erősen francia tájékozódású és műveltségű szellem volt, a franciáknál is alig
hanem a leginkább bizonyos konzervatív saínezetű árnyalatok (például Seíllere)
iránt érdeklődött; a harmincas évek végének, negyvenesek elejének "nemze-·
dékí vitáiban", melyek elsősorban a "klasszicizmus" kérdése körül folytak,
többször is szót emelt, részben a Napkeletben, részben a Magyar Szemlében,
talán kícsít akadémikusan ugyan, de alapjában, azt hiszem, mégiscsak fogé
konyabban az akkori "fiatal irodalom", a "harmadik nemzedék" irodalma
iránt, mint amilyen a maga nem egyszer doktrinér ridegségében Halász Gábor
volt. Fábián István ki- és mivoltáról egyébként a Magyar Irodalmi Lexikon
kurta címszava is tájékoztathatja dióhéjban az érdeklődöt: igaz, hogya lexi
kon két évvel később jelent meg, mint amikorra László Gyula könyvekészült,
(Fábián István különben megérdemelne egyszer egy tanulmányt, úgy is, mint
egy nemzedék egyik irányának érdemes képviselője.)

De nem effajta kisebb elírásokról van szó, hanem - ismétlem - az egész
nek a szemléletéről. László Lajost - miért, míért nem: nem tudom (és nem
tudom, nem azért-e, mert tévesen tájékozódott, és nem elég széles körben tá
jékozódott) - szemlátomást megbűvölte az úgynevezett urbánus-népi "ellen
tét", vagy vita, vagy antagonizmus, vagy hívja ki-ki úgy, ahogyan kedve tartja.
Megtalálta benne azt a mércét, amelyhez a jelenségeket mérheti ; ez a mérce
rossz és hamis. Megtalálta azt a választóvizet, amelynek a segítségével a dol
gok "minőségét" megállapíthatja; ez a választóvíz nem alkalmas hiteles mí
nőség-megállapításra. Lépten-nyomon találkozunk nála tehát minősítésekkel,

melyek egyrészt nem minősítenek, mert semmitmondók, másrészt hamisan
minősítenek, mert nem igazak, nem fedik a tényeket. A 114. lapori például ezt
olvasom: "Makay Gusztáv írt egy terjedelmes tanulmányt az urbánus Iírí
kusok egyik legnagyobbikáról, Babits Mihályról." Mit jelent ez? Mi az, hogy
Babits "urbánus lírikus" - 1941-ben, amikor az említett tanulmány megje
lent? Mennyiben jellemzi Babitsot 1941-ben - halála esztendejében, majdnem
évtizeddel a Versenyt az esztendőkkel és egy évtizeddel a "népi költőket"

és "népies" Iírát elismerő Ú j antológia, meg az "egységes magyarságért" való
ismételt szótemelések után - az a sematikus bélyegző, hogy ;,urbánus"? Nem
jelent semmit, nem jellemez semmit; sommásan használt szó, százszorosan is
félreérthető és félremagyarázható fogalom. És történeti fogalom, nem esztétikai
kategória; csak történeti körülményei között, a maga történeti közegében ért
hető helyesen.

A 100. lapon olvasom, megintcsak az "urbánus esztétává" stemplizett
Makay Gusztávval kapcsolatban: Ő, mint ilyen urbánus esztéta, "a gyönyör
ködtetésben látta az irodalom feladatát". Gondolom, nem valami nagy vétek,
ha valaki a gyönyörködtetésben is látja az irodalom föladatát (mert akkor
miért irodalom, ha nem akar "gyönyörködtetni" is); és legjobb emlékezetem
szerint Makay Gusztáv sem minden egyéb merev kizárásával jelentette ki,
hogy aaIrodalom dolga egyedül a gyönyörködtetés. De nem ez a fontos. Idé
zem a folytatást. "Makay nem állt egyedül ezzel a véleményével. Különösen
az urbánus irók táborában volt még abban az időben is népszerű a l'art pour
l'art elve. Ezek az Írók nem kisebb tekintélyek, mint Babits, Kosztolányi,
Ignotus példáját követték."

Persze Babits, Kosztolányi, Ignotus: három külön világ; de ezt is hagy
juk. Lényegesebb dologról van szó. Arról, hogy mit jelentett a Sorsunk idején,
tehát a negyvenes évek elején, hic et nunc az, amit László Lajos meglehetósen
vaktában l'art pour l'art-nak nevez? Megírták ezt már egyszer-kétszer; de
László Lajos vagy nem fogadja el, vagy nem ismeri, vagy nem veszi kellően

figyelembe ezeket a "dokumentumokat".
Nem, abban az időben olyan "nemzetileg" elkötelezett irodalmat kívántak,

amelyből az "urbánus" Babits éppen úgy nem kért, mint azok, akik "példáját
követték", meggyőződésből, mint az íróra föltétlenül kötelező humanizmus és
erkölcs példáját. Ezekkel az igényekkel szemben az adott helyzetben, és kel
lően erős "társadalmi háttér" híján - (mert ne áltassulk magunkat 'szép Iegen-
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d!kkal:ne.m volt l>lyan, kellően erős, szélea és szervezett "társadalmi MtUr",
arninekaz író nekivethette volna a hátát: többségük bizony amolyan szabad
partizán volt) - a védekezés és a tiltakozás egyik legjárhatöbb útja, Ieggyako
rolhatóbb módja általában mégiscsak ennek a "non possumus't-nak a fennen
való 'hirdetése volt. Nem lehetek elkötelezett egy gyanús, végzetes, nemzetpusz
tító nacionalizmusnak, nem állfthatom szolgálatába a tollamat, nem közös
ködhetern vele semmiféle szellemi asztalnál, mert egyszerűen "nem engedi a
tollam": mert művész vagyok, és a művész dolga nem a "politika" (értsd: a
germán mtlttarízmus és csatlósai kiszolgálása - mert nincs absztrakt "politi
ka", a politika rníndíg valakié, valamiért; és ha bizonyos politikára azt mon
dom, hogy "nem tehetem", az elég világos állásfoglalás azzal az ad hoc poli
kával szemben). Az elefántcsonttorony, mínt a negyvenes évek "urbánus",
babitsista, vagy mít tudom én milyen íróinak kényelmes, összkomfortos felleg
vára: hamis mítosz, mely csak azoknak a fejében él, akik vagy "nem voltak
ott", vagy csak bizonyos lejárt sematizmusok szemüvegéri át nézik azt, ami
volt. Az elefántcsonttorony egy-egy adott esetben őrtorony, ahonnét vígyáznt
lehet, és vílággá lehet kiáltani közelgő veszélyeket, tiltakozni lehet ólálkodó,
esetleg báránybőrös. esetleg cifraszűrös farkasok ellen, és körömszakadtáig vé
delmezni lehet a humanizmus szellemi és erkölcsi értékeit is, érdekeit is.

Dehát a "népi gondolat"? Dehát ÍJ. "népi-urbánus" ellentét? Először is: ott,
ahol a közös humanizmus szolgálatáról volt szó, nem volt népi-urbánus ellentét.
Nem volt a Magyar Csillagban, Illyés Gyulának épp az volt a programja, hogy
ne legyen; nem is volt. Mindenki meggyőződhet róla, aki átnézí a Magyar
Csillag számait: ott a "közös front" érdekében félretettek minden vítát, elástak
mínden csatabárdot még az olyan hevesen polemikus kedvű "urbánusok" ls,
amilyen Bóka László volt (saját külön porondján. az Országútja hasábiaín). 11:s
lényeges ellentét a SOTsunkban sem volt; ott sem haraptuk át egymás torkát.

Egészen másban rejlettek itt az ellentétek. Nagyon komoly, nagyon súlyos
mélyben lappangó ellentétek, melyeknek míntegy "fedószerve", fedő jelensége
volt ez a híres-hírhedt népi-urbánus antágonizmus.

-Senkí sem akar szerencsésen (s azt hittük olykor, hogy végleg) eltemetett és
ad acta tett boszorkánypöröket újra fölidéznl. De strigis quae non sunt... és
hisszük, -hogy végre valóban non sunt, és többé nem is lehetnek. De azért ne
mcsdassuk örökké a szerecsent, és ne kendőzzük ad infinttum a dolgokat; il
letve ne legyünk egyoldalúak és igazságtalanok, elmarasztalva az egyik oldalt,
s az igazság és helyes úton járás glóriájába öltöztetni egyszer s mlndenkorra a
másikat. A "népi" jelző annak idején bizonyos "fekvéseiben" bizony nagyon
is emlékeztetett arra, hogy "völkisch"; és ez még akkor sem kellett nekünk,
ha népmentés színében jelentkezett. Egyetlen józan "urbánus" sem foglalt soha
állást semmiféle olyan irodalmi vagy szellemi (vagy gazdasági és politikai)
törekvéssel szemben, amely a népnek (az egész népnek, tehát benne a munkás
ságnak is, és nemcsak a legtöbb "népi író" által akkor kizárólag népül tekin
tett parasztságnak) meg akarja adni azt, ami jár neki. 11:s egyetlen épeszű

"urbánus" kritikus sem aszerint ítélt meg egy-egy művet, hogy népi eredetű

és színezetű-e, vagy urbánus, hanem aszerint, hogy jó-e, vagy nem jó. Ha
László Lajos kissé tájékozottabb lett volna a Sorsunk alapítását megelőző dol
gokról, nem egy nyomát tapasztalhatta volna annak, hogyan igyekeztek "ur
bánusok" és "népiek" közös tervekben és munkában, a közös magyar huma
nizmusért dolgozni.

Ismétlem, nem szeretnék félretett pöröket előhozni. Pusztán csak azt ja
vasolnám: iktassuk ki végre ezt az urbánus-népi kategóriát irodalmi és iro
dalom-minősítő szempontjaink és eszközeink közül. Ha pedig valaki mínden
áron ragaszkodik hozzájuk, legalább nézzen egy kicsit a "fedőnevek" alá,a
korántsem olyan egyszerű, nagyon Is sokrétű és bonyodalmas, "ellentmondá
sos" valóság mélyére is. (Egyetlen kis példát: a - rendkívül érdekes, izgalmas,
hasznos - dokumentum-anyagban a 14. szám alatt, a 229/30. lapon szerepel
egy levél. Ebben szó esik az "ifjúságról", amely ezúttal végre "vállalkozik és
fizet". Nem kell-e azonban rögtön megkérdezni: milyen ifjúságról van sz6?
Mert az "ifjúság" végülis elvont fogalom; ez az adott korban és esetben ifjú'"
ság! egyesületekben konkretizálódott. Nézze csak meg jobban ezt a levelet



László Lajos, és nézzen utána - bár nyilván tudja - miféle kíadő ls voli a
levélben említett, és miféle "ifjúság", illetve ifjúsági tömörülés ls volt az,
amelyről ott szó esik. Utána majd nyilván némileg hitelesebben fogja látni,
miféle ellentétek rejlettek valójában a "népi-ul'ibánus" fedőnevek alatt.)

Legvégül még egyet, ami ismét csak azt mutatja, mennyire ennek a "bol
dogtalan" urbánus-népi kategorizálásnak a bűvölete ejtette meg László La
jost. A 128. lapon olvasom: "A népiesekkel együtt haladni tudó urbánus köl
tészet képviselőinek mondhatjuk a folyóiratban közölt verseik alapján Berda
J6zsefet (!!!!). Berczeli A. Károlyt, Bódás Jánost, Fodor Józsefet és Rónay
Györgyöt." Ne akadjunk fönn rajta, hogy hogyan kerül közős nevezőre ez a
tarka társaság; nem ezért idézem a mondatot. Hanem hogy hangsúlyozzam a
kapcsán: aki akkor "ott volt", bizonyára tudja, emlékszik még rá, emlékeznek
például a fölsoroltak is (kivéve szegény "urbánussá" kinevezett Berda Józse
fet, aki már halott), hogy egyáltalán nem azt néztük, ebben vagy abban a
lapban "urbánus" a szellem, vagy "népi", hanem azt, hogy "lehet-e bele írni":
azaz - durva fogalmazásban, ami persze sokszoros árnyalásra szorulna 
humanista-e, vagy fasiszta. Ha "humanista" helyről kértek tőlünk kézíratot,
vagy ahova hívtak, azzal, hogy szívesen látnak: boldogan adtunk; így például
a számunkra míndíg nagyon rokonszenves, félig-meddig otthonnak számító
Sorsunkba is. Fasiszta, vagy "fasisztoid" helyre azonban, mégha népi színben
tetszelgett is (és mégha kértek volna is: de nem kértek, inkább támadtak min
ket és lezsidóztak, mint ahogy ez hagyományosan kijárt minden humanizmus
nak és európaiságnak hazánkban), nem adtunk. Ez a tény, a többi legenda,
utólagos konstrukció.

ts - most már legeslegvégül - még valamit. Ugyanezen a 128. lapon áll,
a föntiekre vonatkoztatva, vagyis azokra, akik "együtt tudtak haladni" a né
piesekkel (de egész biztos, hogy a "népiesség" mindenben abszolúte, in sich
,,haladás" volt?): költészetünk a Sorsunk idején világnézeti válságra vall, és
"ez a vergődés abból adódott, hogy nem találták a helyüket az eszmék har
cában, útitársak voltak a népiesek számára éppúgy, mint a hivatalos iroda
lom számára". Szeretném megkérdezni - sine ira et studio - László Lajost,
hol, míkor, mennyíben voltunk, voltam én személy szerint "útitársa a hivata
los Irodalomnak", és milyen hivatalos irodalomnak voltunk, voltam "útitársa".
Talán ott találta nevünket, nevemet annak a bizonyos lillafüredi találkozó
nak a névsorán? Talán annak a bizonyos hirhedt ellen-Baumgarten-díjnak a
jutalmazottjai kőzt akadt ránk, rám? Vagy talán fölolvasásokat tartottunk a
Turul estéin, nehogy lemaradjunk egy esetleges jobboldali halhatatlanságról?
Netán olyan heti vagy havi közlönyök lapjain találkozott írásainkkal, ahol a
"népi magyarság" eszméje nem a legrokonszenvesebben keveredett az "üsd a
zsidót" bizonyos, esetleg eszmei gőzzé finomított formáival?

ötvenen túl gyöngül az ember emlékezete. Megvallom, nem emlékszem
rá, hogy ilyen helyeken nyüzsögtem volna, és bárhol ilyen helyen benyújtot
tam volna jegyigényemet a társasutazásra. De, ismétlem, lehet, hogy már öreg
és feledékeny vagyok. Ha így áll a dolog, megkérném szeretettel László Lajost,
idézze emlékezetembe az időt és a helyet, ne csak ilyen sommásan, hanem
konkrétan, hogy utólagosan és mások helyett is kellőleg magamba szálljak és
szégyenkezzem miatta, meg a feledékenységern miatt is. (Rónay György)

SZfNHAZI KRONIKA. Alexandr Nyikolajevics Osztrovszkijt, akinek "Vi
har" cfmű drámáját a Thália Színház újította föl, a magyar olvasó számára
talán úgy jellemezhetnénk a legtalálóbban, ha azt mondjuk róla, hogy ó volt
az orosz színpadi irodalom Csiky Gergelye. Gogol mellett, ó teremtette meg az
orosz drámát. 1823-ban született és 1886-ban halt meg. Életének 63 éve alatt
több mint 40 darabot írt, tragédiákat és komédiákat vegyeseri, és a múlt század
második felében évtizedekig úgyszólván egyeduralkodó volt az orosz színpa
don. Osztrovszkij nem tartozik az orosz irodalom első vonalába, a nagy kor
társak mellett meg kell elégednie a szerényebb második hellyel. De becsüle
tes, tiszta szándékú és a mesterségét jól értő művész volt, bár az ún. "drámai
kánonokat" szigorúan értelmező bírálói gyakran vetették szemére, hogy hó-



'Ifi inkább elmondják, mint cselekszik a cselekményt. Ma már azonban ebben
II kérdésben sem vagyunk annyira szigorúak.

Csiky Gergelyhez hasonlóan Osztrovszkij is elsősorban annak köszönhette
nagy sikerét, hogy darabjaiban főként azt a tollasodó vagy már meggazdago
dott polgárságot vette célba, amely a színházak közönségének zömét szolgál
tatta. Akik ebbe a rétegbe tartoztak, e darabok hőseiben, ha nem is (mint illett
volna) önmagukra, de a szomszédjukra minden bizonnyal ráismertek.

A "Vihar" Osztrovszkij egyik legsikerültebb és legismertebb műve, a leg
több európai nyelvre leforditották, és a magyar színpadok műsorán is többíz
ben szerepelt már. A múlt században divatos és sokféle változatban földolgo
zott, kissé ponyvaízű történetet visz színpadra. Kabanova, a hidegszívű, zsar
noki hajlamú, gazdag kereskedőasszony úgy hatalmaskodik felnőtt fián, mint
ha az még serdületlen Gyermek lenne. S a fiú, Tyihon, úgy látszik bele is
nyugodott már ebbe a megalázó helyzetbe. Megszokta, hogy nem lehet egyet
len önálló gondolata, egyetlen önálló döntése sem. Feleségével,a szép és áb
'rándos Katyerinával is az anyja segítségével került össze. Kabanova a kon
venciók nevében ragaszkodott hozzá, hogy a fia megnősüljön, de aztán halálra
gyötri menyét, s Osztrovszkij pontos lélekrajzzal érzékelteti, hogy ebben a
gyötrés ben az asszony zsarnoki természete mellett ugyanolyan szerepe van az
anyai féltékenységnek, valamint annak, hogy jó ösztönnel megérezte Katyerina
alapvető másságát, azt, hogy a fiatalasszony a maga labilis kedélyével éppen
az a valaki, aki adott esetben kitör a konvenciók és az anyósa által megsza
bott fegyelem keretei közül. Erre a kitörésre akkor adódik alkalom, amikor
Tyihon, anyja parancsára két hétre Moszkvába utazik. Katyerina, s6gornője

segitségével, éjszakánkint kiszökdös a fiatal Boriszhoz, aki távolról régen bele
szeretett már a szép fiatalasszonyba. Az idillnek hamarosan végeszakad, Ka
tyerina mindent bevall a hazatérő férjnek, valójában azonban megint csak az
anyósával kerül szembe, aki könyörtelenségével az öngyilkosságba kergeti.
Romantikus körülmények között, egy romos templomban látott pokol-látomások
után, a nyári vihar villámcsapásai közepette kerül erre sor,

A mai néző kissé kulisszaluisoqatonak: érzi már ezt a tálalást, amí a kora
beli nézőket bizonyára megkönnyeztette. Mégis hiba lett volna elhagyni vagy
szelídíteni rajta. A rendező Kazimir Károly nagyon helyesen tette, hogy a le
hetőség szerint mindenben ragaszlwdott az eredeti szerzői előírásokhoz, és nem
tette meg Katyerinát a női emancipáció és az érzelmek szabadságának vala
miféle előharcosává, amit a szöveg semmiképpen sem igazolt volna. Katyerina
kezdettől fogva kisértésnek érzi ezt a szerelmet, és mélységes bűntudattal kö
veti el azt, amit elkövet, és az öngyilkossággal mintegy megbünteti magát.
Osztrovszkij gyöngéd szeretettel és szomorú sorsa iránti megértéssel rajzolja
meg törékeny alakját, de az író társadalomkritikáját nem Katyerina, hanem
Kuligin polgár képviseli. Ez a kedves, kicsit hóbortos öreg (a perpetuum
mobilét akarja föltalálni) mondja el Osztrovszkij véleményét a vallásosság ál
ruhájába öltözött babonaságról, a gazdagok erőszakosságáról, a szegények ki
szolgáltatottságáról és szellemi elmaradottságáról. Emberséges szavai, amelyeket
a természetről, az emberről és Istennek az emberrel kapcsolatos szándékair6l
mond, nemcsak egy derűs és humanista világnézetet tükröznek, de a fő fel
üdülést is jelentik ebben a sivár és beszűkiilt tudatú világban, amelyet Oszt
rovszkij a romantikus túlzások ellenére is hitelesen ábrázol.

A Thália színház előadásának kiemelkedő alakítása Dajka Margit egy
tömb ből kifaragott Kabanovája. Az elképzelhető legegyszerűbb eszközökkel,
botjának egy koppantásával, egy szemvillanással teremti meg a figura töké
letes atmoszféráját. A megszokottan jó Somogyvári Rudolf Tyihon szerepében
és Drahota Andrea is az író elképzelésének megfelelő Katyerina. ABoriszt
alakító Kozák András még jelentéktelenebb, mint a szövege. Horváth Teri ez
úttcil túl karikírozta a sokbeszédii zarándoknő alakját, ami által az sokat ve
szített hitelességéből, pedig az író kitűnő szöveget adott a szájába. Keres Emil
Kuliginja szövegben és alakításban is rokonszenves foltja az előadásnak. A
díszlettervező Rajkai György a kis színpad adta lehetőségek maximális ki
használásával igyekezett eleget tenni, a darab sokféle színt megkövetelő és
naUlIon igényes színpadi előírásainak,



(Doromby Károly)

A Vígszínház mutatta be Makszim Gorkij: "A nap fiai" cimú színmávét.
Az or08Z irodalom "keserű" embere (ezt jelenti az író által fölvett Gorkij név)
arról a tehetetlenségről és tanácstalanságról vall benne, amelybe a világ és ·az
emberiség sorsáról elmélkedve, a darab megírása idején jutott. De nem prog
ramatikusan, hanem íróhoz illően a pontos művészí ábrázolás eszközeivel vall
róla. Két pólusa van a darabnak, amelyek mintegy az önmagával vitatkozó és
vívódó iró két nehezen összhangba hozható véleményét és tapasztalatát tük
rözik. Az egyiket Protaszov, a kutatásai ba elmerült természettudós (kémikus?
biológus?) képviseli. Tőle származik "a nap fiai" elnevezés is. Azokat érti rajta,
akik a természet titkainak földeritésével, törvényeinek megismerésével olyan
magaslatokra viszik az emberi értelmet, hogy szinte önműködően tűnik majd
el minden igazságtalanság és diszharmónia. A másik póluson a tudós húga, L~1i

áll. Valami szörnyű, véres utcai tömegjelenet emléke gyötri gyermekkora óta,
s nem tud tőle szabadulni. Emiatt (bár a szót tapintatosan nem ejtik ki a da
rabban) epilepsziás rohamai is vannak. Szerinte Protaszov szép eszméi a le
vegőben lógnak, megval6sulásukra semmi remény, hiszen alul, a tömegek
ben, a tudatlanság, az erőszak és kegyetlenség iszonyatos vulkánja fortyog,
állandóan készen a kitörésre. Azokat az embereket, akikről a vitában szó van,
a darabban Jegorov, a lakatos képviseli, akinek alakja Gorkij ábrázolásában
ambivalens. Egyrészt leghasznosabb munkatársa a tudósnak, kitűnő érzékkel
és kézügyességgel késziti el számára a legbonyolultabb laboratóriumi fölszere
léseket is. Ugyanakkor részegen állandóan a feleségét veri és a darab végén ő

vezeti a Protaszov házába betörő csőcseléket, és kishiján agyonveri a tu
dóst, azzal vádolva őt, hogy rejtélyes kísérleteivel ő okozta a városban pusz
tító kolerát. A vitát Gorkij végülis nem dönti el, ez nyilván nem is állt szán
dékában. Megelégszik a küZönböző lehetséges nézetek exponálásával, s a gon
dolkozást, a' tovább töprengést a nézőre bízza.

Ugyanakkor nem tézis drámát írt, alakjai nem két lábon járó nézetek, ha
nem valódi hús-vér emberek, akik maguk is' rengeteg belső ellentmondás OOr
~?zói. Amennyire rokonszenves Protaszov tudományos lelkesedése és a vil.ág
Jövőjébe vetett optimizmusa, annyira zavaró mérhetetlen egocentrizmusa. Mi
közben állandóan az "emberiségért" dolgozik, tökéletes érzéketlenséggel megy
el a hozzá legközelebb állók gondjai-bajai, szeretetéhsége mellett. A csupaszív
Liza, bezárkózva rémlátásainak és félelmeinek börtönébe, visszautasítja a belső
érzékenységét faragatlanságga l és cinizmussal leplező Csepurnoj, állatorvos
udvarlását és kezét, s ezzel öngyilkosságba kergeti a mindenből kiábrándult
embert, akivel pedig kölcsönösen az emberi menedéket jelentették volna egy
más számára. A szörnyű esemény hatása alatt Liza megőrül. Protaszovot csak
feleségének, Jelenának lélekjelenléte menti meg a teljes emberi kudarctól, ami
az életébe is kerülhetett volna. De azt így is előre láthatjuk, hogy kutatásá
val semmire sem jut majd (élő sejtet akar mindenáron létrehozni), csak a va
gyonából forgatja ki véglegesen az élelmes, üzleti szimatú háziúr. Az ember
séges Jelena pedig kiadja az útját a neki udvarló világfi festőnek, és vállalja
sorsát a naív, álmodozó és javíthatatlanul önző nagy gyermek mellett. .

"Keserű" történet ez valóban, de a kicsengése mégsem pesszimista. Nem
azt hirdeti, hogy ilyen a világ, ilyenek az emberek, tehát semmit sem érdemes
tenni, hanem azt mutatja meg a legnehezebb írói eszközökkel, hogy milyen
sokszor szeretnek rosszul az emberek, milyen gyakran szolgálják helytelenül
a szándékolt jót, azáftal, hogy nem a másik embert nézik, hanem görcsösen
ragaszkodnak saját elképzeléseikhez. '

Siinetár Miklós rendezésében kitűnő előadást produkált a Vígszínház.
Benkő Gyula Protaszovja, Pap Sva Lizája, Ruttkai Sva Jelenája, Szakáts
Miklós Csepurnoja, a legnemesebb vígszÍ1iházi hagyományok folytatója. Bárdy
György már kevésbé találta el a festő figuráját. Derűs színfoltja az előadásnak

Pécsi Ildikónak, a tudós ba reménytelenül szerelmes, butuska Melániája. Jegort
Molnár Tibor személyesítette meg hitelesen. Orsolya Erzsi daduskája kitűnő

jellemalakítás. Szinte Gábor díszletei szépek. Ugyanezt mondhatjuk el Lá:ng
Rudo1f jelmezeiről is,
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KtpZOM'OVltSZET. Bernáth Aurél t1j k(jnyve. "A Múzsa udvarában" a
címe Bernáth Aurél "Kor és pálya" című ciklusa negyedik kötetének, amely a
közelmúltban látott napvilágot a Szépirodahmí Kiadónál. A festőművész-ír6 új
könyve a két világháború közötti negyedszázad néhány jelentős képzőművé

széről (Szőnyi, Berény Róbert, Ferenczy Béní), művészeti organizátoráról és
mecénásáról (Rózsa Miklós, Oltványí Imre, Gerevich Tibor professzor, Fruchter
Lajos), a korszak több fontos művészetí csoportosulásáról (KÚT, Oresham-asz
taltársaság. "római iskola"), valamint Bernáth két író-barátjáról: Déry Ti
borról és Illyésről tartalmaz írásokat. A kötetben helyet kaptak a "Riviéra",
a "Hegedűtokos csendélet", a "Hegedűművésznő" alkotójának régi mesterekkel
(Greco, Rembrandt, Giorgione) foglalkozó, hatalmas műtörténeti és esztétikai
rnűveltséget s finom műelemző képességet tanúsító cikkei, jegyzetei is.

A könyvet lezáró, "A művészet sorskérdései" című esszében napjaink mű

vészeti fejleményeiről mondja el gondolatait Bernáth Aurél, vitába bocsátkoz
va Jean Cassou professzorral, a párizsi Musée National d'Art Modeme volt
főtgazgatójával. Bernáth itt lényegében véve megismétli azokat a vélekedéseit,
amelyeket már "A Múzsa körül" című - előző - könyvéből ismerünk, s ame
lyeknek az a summája, hogy az avaritgarde rnűvészet térhódítása és nagy nyu
gati megbecsülése szinte kizárólag a nagystílű párizsi "műkereskedelmi kapi
tányok" üzleti ügyeskedéseinek tudható be. Bernáth - a nem-természetelvű
müvészet elleni indulatos hadakozásában - még Marc Chagall-t is "az absz
trakt művészet elkötelezettje"-ként emlegeti, - teljesen indokolatlanul, hi
szen az idős mester soha életében nem volt nonfiguratív festő ...

Yves Klein törekvései fölött is könyörtelenűl pálcát tör Bernáth, s "a mű

vészí erkölcsök lezülléséről" beszél az 1962-ben elhúnyt francia művész mun
kálkodása és annak fogadtatása kapcsán. Bernáth nem veszi észre azt, amit
egy kitűnő fiatal rnűvészetí írónk, Perneczky Géza olyan világosan és meg
győzőerr fogalmazott meg "A kortársi nyugati képzőművészet új irányai" című,

a "Valóság" ez évi augusztusi számában publikált értekezésében: "Yves Klein
elsősorban filozófiai rendszert alkotott, és csak ennek függvényeként foglal
kozott képzőmüvészettel:Filozófiája sokat merített a neokatolikus áramlatokból.
és rokonságot imutat P. Teilhard de Chardin gondolataival csakúgy, mint a
marxizmus bőlcseletével. Yves Klein elképzeléseinek középpontjában az a
gondolat áll, hogy meg kell szüntetni az európai társadalom lndívidualízmusát
és a belőle 'származó reménytelen és jövőtlen világképet ..." A továbbiakban
Perneczky beható ismertetését nyújtja "a képzőművészet megreformálóla":
Klein szemleletének és módszereínek. . - Bernáth mindebből nem lát meg
semmit. Ö, ha izlésével, posztimpresszionista beállítottságával valami ellenke
zik, mindjárt kóklerséget, kalandorságot emleget, s a művészet ebek-harmin
cadjára-jutását panaszolja.

Bernáth kitűnő cicerone, amikor az elmúlt korok művészetéről van szó,
- azonban a modern képzőművészet erdejében eligazodni kívánók számára
aligha ő az alkalmas kalauz... Bernáth Aurél - fél évszázad művészí ter
mésének zömét üzleti spekulációként bélyegezve meg - nem vesz tudomást
Guillaume Apollinaire figyelmeztető szavairól: "A művészetben nincsenek kol
lektív 'tévedések és kollektív misztifikációk; csak különböző korok vannak és
különböző művészetí iskolák." Egy jeles magyar művészetí író, Rabinovszky
Máríusz 1946-ban, a "Magyarok" című folyóiratban e sorokat vetette papírra:
"Már a 20-as évek elején az izmusok halálhírét költötték, de az izmusok még
serm akarnak meghalni; egyre újabb érdekes és figyelemre méltó jelenségeket
termelnek ki a néha valóban kaotikus szellemi forrongásban ..."

Mi a magunk részéről a kortársi művészetnek e higgadt, józan módon tör
ténő márlegre-helyezését tartjuk gyümölcsözőnek.,s őszintén fájlaljuk, hogy az
a tárgyilagosság, szellemi "nyitottság", amely Rabinovszky idézett szavaiban
megnyílvánul, oly kevéssé található meg Bernáthnak az újabb művészeti moz
galmákról szóló fejtegetéseiben.

***
Rövid kiáUítási jegyzetek. Az 1917-es orosz októberi 'forradalom 50-ik év

fordulója alkalmából az esztergomi Balassa Bálint Múzeumban - Mucsi And-
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rá. muzeológus gondos rendezésében - kiállítás nyílott magyar m~vé.zeknek

a szovjet állam megszervezőjét: Lenint megörökítő alkotásaiból. A kiállított
művek közül elsősorban Kernstok Károly ceruzarajza. az "aktivista" Bortnyik
Sándornak Kassák Ma című folyóiratában 1918-ban közölt línóleummetszete,
Ferenczy Béni és Borsos Miklós érmei, Bokros Birman Dezső, Baksa Soós
György és Pátzay Pál szobrai válnak ki. E művek - Lenin külső habitusának
rögzítésén túl- a világtörténelmi méretű egyéniséget is szuggesztíven érzé
keltetik.

A római Magyar Intézetben megrendezett [úníusí Borsos Mikl6s-kiáHitás
után (amelyet Dario Mícacchí az Unita június 28-i számában hosszú cikkben
méltatott, rámutatva Borsos művészetének "a magyar népi hagyományokkal"
és Archípenko, Arp, Brancusi munkásságával való szellemi rokonságára) októ
berben Svájcban került sor Borsos-tárlatra, Zürich egyik legtekintélyesebb
galériájában, Semiha Hubernél. Ebből az alkalomból remek nyomdaikiállí
tású katalógus jelent meg, amely a magyar művész több chef-d'oeuvrejének
("Vénusz születése", "Szalamisz", "Sellő", "Csillagnéző" stb.) reprodukcióját
közli. A katalógusban - amelynek címlapján a carrarai márványból faragott
"Canticum Cantícorurn'' című szebor fotója látható - tömör, tartalmas jel
lemzést olvashatunk Borsos Miklósról, a mai magyar szobrászat vezető meste
réről.

A szentendrei őszi tárlat - amelyet "a festők városa" tanácsának épü
letében rendezett meg Körner Éva művészettörténész - ismét gazdag anyagót
tartalmazott. Az idősebb és középkorú, kiváló szentendrei mestereken (Barcsay,
a Czóbel-házaspár, Kmetty, Korniss Dezső, Szántó Piroska, Ilosvdi Varga,
Miháltz Pál) kívül a fiatal nemzedék néhány tehetséges tagja is értékes mű

vekkel vett részt a tárlaton. Elsősorban Balogh Lászlóra, Berki Violára és
Tót Endrére gondolunk; Balogh "Kendős fej"-e, Berki kis, ikonszerű képei és
Tót érzékeny, izgalmas nonfiguratív munkái ("Nyár") méltók a szentendrei
mIlvészet magas rangjához.

*.*
Könyv Arkay Aladárr6l. A Major Máté építészettörténész-professzor szer

kesztette "Architektúra"-könyvsorozatban az elmúlt hetekben monográfía je
lent meg az építész, festő és íparművész Arkay Aladárról (1868-1932). A
szerzö - Dercsényi Balázs - végigtekint a művész életútján, beszél Arkay
munkásságának 1905 és 1910 közöttí magyaros-szecessziós korszakáról (amelyet
elsősorban a Baboohay Hermann nagyiparos számára készült, a mai Népköz
társaság útja és Dózsa György út sarkán álló villa reprezentál), majd a mű

vésznek az első háború utáni tevékenységére tér rá, megállapítva, hogy a
győr-gyárvárosí templom "megújuló építészetünk első jelentős alkotása", A
kötet szövege és a képtáblák bemutatják az idősebb Arkay fóműveit, közöttük
a Gorkij fasori református templomot, a Vágóhíd utcai görögkeleti templomot
és a Keleti Károly utcai, a győri és a városmajori római katolikus temp
lomokat.

Dercsényi Balázs könyve objektív, hű képet ad a közelmúlt egy nagy
magyar egyházművészéről; a szép kötet megjelenésének időpontja is nagyon
szerencsés, hiszen negyed év múlva - 1968. február l-én - lesz Arkay Ala
dár születésének centenáriuma. A monográfla az Akadémiai Kiadónál jelent
meg, finom papíron, olcsó áron, de sajnos - mínímálís példányszámban. (d. i.)

ZENEI JEGYZETEK. (H a n g ver s e n y V á c ó t t.) Fiatal művészek lel
kes buzgósága hívta létre azt az egyházzenei áhítatot, melyet Vácott tartottak a
felsővárosi plébániatemplomban. Ennek keretében Lehotka Gábor, a fiatalabb
orgonista nemzedék egyik kiemelkedő tehetsége Bach és Pikéthy Tibor művei

b6l adott elő néhányat, Pusztay Éva pedig énekszámokkal járult hozzá a hang
verseny sikeréhez. Ez az egyházzenei délután első állomása volt annak a nagy
vonalú mondhatnánk "hősies" programnak, melynek keretében néhány fiatal
művész igyekszik Vác egyházzenei életét újjáteremteni, s a helybéli barokk
orgonákat "felsegélyezni". Az ehhez hasonló sikeres esték bizonyára nagy
közönséget állítanak a megújuló egyházzene ügye mellé. A mostani művészi
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esemény r~'ltdkivül lelkes hallgatósága bizonyára "törzsközönséggé" válik a
következőkben.

Anagyszerűen megszólaltatott orgonaművek s(Jrában újdonság is akadt:
Pikéthy Tibor a-moll Introductio és Fuga cimű alkotása. Ez a vidám, szinte
könnyed hangulatot árasztó, derűs orgonamű is az agg szerző kifogyh(ltatlan
alkotókedvéről és gazdag invenciójáról tanúskodott, Örömmel és büszkeséggel
értesültünk arról, hogy Lehotka Gábor hangversenyén sor kerül majd a mű

hangversenytermi bemutatójára is.
Pikéthy Tibor, aki művészi és emberi példaképének, Johann Sebastian

Bachnak nyomdokain haladt egész életében, megérdemli, hogy kissé réBzlete
sebben szóljunk ez alkalommal életútjáról és művészi eredményeiről, melyekkel
elismerést és megbecsülést szerzett szerte a világon az egyetemes magyar zene
ügyének is. Annál is inkább kötelességünk ezt megtenni, mert a Zenei lexikon
sajnálatosan szűkre méretezett cimszavából nem derül ki ennek a gazdag
életútnak sok érdekessége és értéke.

1884-ben született zenész családból, otthon olykor hetenként három-négy
alkalommal is kamarazenéltek esténként. Már egészen pöttöm korában felfi
gYliltek szülei zenei érdeklődésére és tehetségére. "Vasárnaponként - mon
dotta ezzel kapcsolatban Pikéthy Tibor - hajóval jártunk be nagyszüleimhez
a fővárosba Budafokról. Egyszer a' kikötőben váratlanul öreg, vak koldús je
lent meg és elnyűtt verklijét nyekergette. Kiszakítottam magam édesanyám
kezéből, és odaálltam a koldus elé. Figyeltem a verklit. (Azt a kis dalt, amit
akkor ott játszott, ma is pontosan tudom.) Vasárnap este hazamenWnk, de én
alígvárt7Lm, hogy megvirradjon, hogy hétfő legyen. Alig csillant meg a nap
az ég peremén, futottam a zongorához,' s nem nyugodtam, amíg az előző nap
hallott dalt ki nem pötyögtettem rajta. Ekkor kezdték szüleim lassacskán zenei
nevelgetésemet."

Nagykanizsai tanulóéveí ídején a gimnázium énekkarában sokszor igen
bonyolult dalokat énekeltek, s alkalma volt megismerkednie a harmónium
majd az orgona mechanizmusával és működésével is. "Nem egyszer, ha elké
sett a kántorunk, tanárom csak ennyit mondott: ,Eredj, Tibor az orgonához!'
Ilyenkor én játszottam végig a misét, s egyes strófák között már improvizál
gattam is."

A Zeneakadémián Herzield Viktor telvételiztette, s az első karácsonyi szü
net 'előtt felajánlotta, hogy q IV. osztályban folytathatja tanulmányait. Pikéthy
a.zonban nem fogadta el ezt a kedvezményt, mert részletesebben ezeretett vol
1UL megismerkedni a III. év anyagával, az ellenponttal. (Ekkor már néhány
műve nyomtatásban is megjelent.) Két évvel később a Nemzeti Zenede tanára,
s újabb két esztendő eltelte után a váci Székesegyház meghívását elfogadva
az ottani karnagyi állást foglalta el. Ötven eredményes sikeres esztendőt töl
tött itt, s mint zeneszerző karnagy vonult nyugalomba néhány évvel ezelőtt.
Ma is szorgalmasan dolgozik. Szívesen festeget - lakását saját képei díszítik,
ezeket is ugyanolyan arányérzékkel komponálja végig, mint orgonaműveit -,
de legkedvesebb foglalatossága, hogy még kiadatlan műveit javítgat ja, készíti
elő a nyomdai munkára. Jelenleg is két orgonakompozíciójának kiadására ké
szülnek: a Hódolat Johann Sebastian Bach emlékének cimű orgonavázlatai
Németországban, Preludiuma és jugettája szintén külföldi kiadónál van meg
jelenőben. (Összesen körülbelül tíz kötetnyi orgonaműve jelent meg eddig.)

Pikéthy Tibor, a zeneszerző, zenepedagógus és karnagy mindvégig Bach
örökségét igyekezett továbbfejleszteni. Ilyen meggondolásból is igen szerencsés
nele érezhettük, hogy a váci hangversenyen kettejük műveit Bzólaltatták meg.
A fiatalabb zeneszerző nemzedék egyszerre hódolt így a két mester előtt.

Alighanem ez az ünnepi tiszteletadás sokak számára marad szép emlék.
(P í e r T e B o u Le z k o r u n k z e n e i p T o b l é m á i r ó l.) AMELOS

című közismert, igen tekintélyes zenei folyóirat májusi számában jelent meg
az a beszélgetés, amelyet Jaroslav Buzga folytatott Boulezzel, A zenekritikus
és a zeneszerző Prágában találkoztak egymással, abból az alkalomból, hogy
Boulez ott hangversenyezett.

Mindenekelőtt·arról a ma egyre inkább elterjedő divatról szól Boulez,
hogya legtöbb mo.ern zeneszerző zenekarokat is vezet, hogy műveit maga
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ad,1l;4$sa elő. Egészségtelen gyakorlatnak tartja ezt, hiszen. az alkotó es repró
dukáló munka nehezen fér meg egymás mellett. (Meg kell jegyezni, hogy maga
Boulez is e zeneszerző-karmesterek közül való. Közeli tervei között szerepel
AIban Berg Lulu című operájának betanítása a Bécsi Operában.) A kompo
nálás mellett most [eiezte be "Napjaink zenei gondolkodása" cimű tanulmá-l

nyának második részét. Ebben a század zeneesztétikai problematikáját foglal
ja össze, s részletes képet akar adni az 50-es évek zenei forradalmáról is. tr
dekes gondolata lesz a tanulmánynak, hogy szerinte a zene, legalábbis karunk
zenéje szinte valamennyi művészeti ággal kapcsolatot tart, és "párbeszédet"
folytat. Kiváltképp érdekesnek tartja a tudományos gondolkodás behatolását a
zene világába.

Részletesen beszélt Boulez a zenekarok egyre elkerülhetetlenebb megrefor
málásáról. A mai zenekarok szerinte csak a hagyományos műveket képesek
megszólaltatni, s mihelyt modern zenemű előadására vállalkoznak, kisegítők

hadát kénytelenek foglalkoztatni. Ez azonban rendkívül megnehezíti és meg
drágítja karunk zenéjének terjedését. (Ezt a gondolatot egyébként már Honeg
ger is megpendítette "Zeneszerző vagyok" című művében.)

Meglehetősen egyéni véleményt formált Boulez Bartókkal kapcsolatban.
Bartók, a zeneszerző akkor igazán érdekes és eredeti szerinte, amikor a folk
lórtól elszakadva' az európai zene áramkörébe kapcsolódik. Igen jelentős alko
tásnak tartja ezért az I. és II. zongoraversenyt. (Majdnem szó szerint meg
egyezik ez a vélekedése Sztravinszkijéval, aki valósággal "szánta" Bartókot
népzenei törekvései miatt. Persze a nyugat- és kelet-európai zene fejl6désének
különbözősége és éltető problematikája megmagyarázza ezt a számunkra szo
katlan állásfoglalást.)

A kor zenei válságát Boulez szerint az operaműfaj megújulása oldaná meg.
Ha az operaszerzők követnék.Ionesco és Beckett útját, alighanem új magasla
tokat érne el a ma bizony egyhelyben topogó drámai műfaj - mondja. (tke
sen ellene szól ennek a vélekedésnek Szokolay Vérnásza, amely a hal1yomántlos
eszközök létjogosultságát bizonyította.)

Annál rokonszervesebb Bouleznek az a vélekedése, hogya ,mai zeneszer
,zők nagy többsége egyszerűen "visszaél" lehetőségeivel, kénye-kedve szerint
használja az ütőhangszereket, az a célja, hogy minél nagyobb lármát csi
náljon, s közben elsikkad a zene lényege, a kifejezés tartománya. (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL, Vnnepnapok. A nemzedékek közötti ellentét mín
dig hálás téma; időtlensége lehetövé teszi, hogy minden különösebb fejtörés
nélkül nyomban belevágjanak az "élet sűrűjébe". Kardos Ferenc azonban
szígorúan betartva ugyan a generációs kérdésfölvetés elfogadott receptjét 

,második filmjében meglepőerr radikális viselkedésű figurát mutat be.
A dramaturgiai sémában az egyik ismert pólus az öreg munkásember, aki

nem találja helyét a mai hétköznapokban, nem érti az öt körülvevő világot, s
saját magával is rossz viszonyba kerül. Légüres tér veszi körül. Felnőtt fiai
képviselik látszólag a másik pólust; ők a polgári élet kiépítésének problémái

-val foglalkoznak, s elvesztették a kapcsolatot az öreg egykori világával. Tu
lajdonképpen azt valósítják meg, amire az apjuk be nem vallottan törekedett.
Mivel a két nemzedék között megszakadt a szellemi folytonosság, a magára
hagyott unoka kénytelen független világot teremteni magának, amely a jelek
.szerínt gyökeresen különbözik az elődökétől. Ennek az alaknak a megrajzo
lásaban - aki a film igazi el1enpólusát képviseli - volt a rendező meglepőerr

-következetes, és elment a körűlmények adta végső határig.
Kardos rendezői eszközeire elsősorban a jó karakterizáló képesség jellem

ző. Energikusan használja ki a színészekben rejlő jellemábrázoló képességeket.
Az öreg és az unoka alakja nem annyira a drámai helyzetekből, vagy a bósé
gesen alkalmazott dialógusokból bontakozik ki, mint inkább a szinte megfog
hatatlan, de többnyire mindenütt jelen levő viselkedéselemekből,abból, ahogy
járnak-kelnek, beszélnek vagy esznek. Unokájának motorbalesete után az öreg
-íavítení kezdi a galambdúcot: ez a gesztus mélyen bevilágít tanácstalan egyé-
-níségébe, mélyebben, mint belső monclógjai.
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Másik jellemZŐ módszere a helyzetnek ellentmondó szerepeÍtetés. Hagyo
mányos eszközökkel kiépít egy jelenetet, például egy temetést, a néző a jelenet
törvényszerűségeialapján már előre látja a szereplők magatartását, a központi
szereplő azonban a helyzetnek ellentmondóan viselkedik, míntha nem is teme
tésre jött volna. A jelenet így csupán ürüggyé válik, hogy keretet adjon egy
tőle idegen magatartás jellemzésének. Ettől a film sajátságos feszültséget kap,
s az unoka alakja szokatlanul brutális színben tűnik fel. Pedig nem olyan,
csupán semmi köze már az ünnepélyes eseményhez.

A film sokszor megelégszik a puszta ábrázolással. a problémák jelzésével,
nem mond semmit a mélyebb összefüggésekről. Ez nem föltétlenül hiba. Az
öreg nem tudott átváltani az ünnepnapokból a hétköznapokba, a fiai pedig
csak ezeket 'a hétköznapokat hajlandók tudomásul venni. Nem ok nélkül; az
öreget, és eszményeit valamiféle vákuum veszi körül, s Kardos ennek okát
az elmúlt évtizedek eseményeiben keresi. A múlt következményei azonban
átvezetnek a jövőbe: az unoka gátlástalansága jelenti az öreg legnagyobb prob
lémáját, s ezzel sem ő, sem a rendező nem birkózhat meg egyelőre. Az unoka
alakja új tényt jelent, magatartásának csak látszólagos oka, hogy elkapatták.
Nyilvánvaló, hogy a filmben túlzásba vitt következetességgel mutatkoznak meg
jellemvonásai. A rendező őszinteségre törekedett, s ebben az esetben érthető,

hogy meg kellett maradnia a jelzésnél, a túlzásba vitt ábrázolásnál. Az unoka
alakjával így szinte már ugyanazt jelzi, mínt távolabbi kortársai, a beat-nem
'zedék, vagy az angol "dühös fiatalok".

Kardos szerínt a kentaktus újrateremtését a két nemzedék között már nem
is a dogmatikus eleinek akadályozzák, hanem az eleven eszmények halványú
lása. Ezek az eszmények a film párbeszédes részeiben, a belső rnonológok során
kerülnek felszínre. A vásznon megjelenő kép ilyenkor kontrasztokban gazdag,
erősen műtermí jellegű. A többi rész azonban, a hétköznapok képe, amíkor a
tények "beszélnek", szürke tónusúak. majdnem egyhangú világítást kapnak.

Mint mondottuk, a kéruésföítevés már régen nem új. Ami mégis figyel
met érdemel, az az unoka alakjának radikális kidolgozása: olyan hajszolt
nyugtalanság és fenyegető harag zsúfolódik össze benne, amely magyar film
ben még szokatlan. A Koncz Gábor alakította unoka annyira vad, annyira kí
méletlen, hogy már nem is tűnik valószerűnek. Egy olyan műből, amely egyéb
ként a közkeletű valósághűségre törekszik, az ilyen figura nyilvánvalóan kilóg,
mint valami eltorzított végtag a festményből. Ha azonban ez a torzítás mü
vészi mondanivalót hordoz, jogos és indokolt. S az adott esetben ez emeli né
ha olyan magasságba az alkotást, amelyet máskülönben nem ért volna el.

Hamis pénz. Robert Hirsch, a film főszereplője azoknak a színészeknek
számát szaporítja, akik úgy látszik örökre nélkülözhetetlenek akomédiákban:
míóta kitalálták a mozgóképet, megvoltak s megmaradtak elpusztfthatatlanul.
Vagy azért, mert az általuk képviselt [átékmód a színészí kifejezés egyik feno
típusa, vagy pedig azért, rnert az öreg Chaplint még mindig lehet eredmé
nyesen utánozni. Hirsch leesik a létráról, belelép egy festékes vödörbe, fejére
esik egy koporsó, halottként átcípelík a határon, és természetesen míndig ké
sőn kapcsol, hogy aztán annál jobban megértsen mindent. A játékstflus hívei
azt mondják, Hirsch a kisembert személyesíti meg. aki azonban nemcsak szá
nalomból méltó a szeretetre. Naív ugyan, de nem ostoba, kicsinyes ugyan, de
ha kell nagylelkű, stb. Akik a stílust hosszabb távori unalmasnak találják, azok
szerint is inkább csak a színészí játék barokkos túlburjánzásáról van sz6: hi
szen minden, reális szemszögből tökéletlen cselekedet egy-egy lehetőség a szí
nészi gesztus bemutatására a művészi rutin irreális világában. Ives Robert
filmjében egyik ötlet záporozik a másik után, s a néző - ha pontosan utána
számolná - megelégedéssel nyugtázhatná, hogy kapott a pénzéért valamit: a
film 75 perce során legalább 75-ször adódott alkalom annak ígazolására, hogy
a stínészek nem hiába tanulták évekig a mesterségüket. (Ungvárv Rudolf)

. A BOLOGNAI AVVENIRE D'ITALIA VALSAGA. Ez év február 21-én ju
bileumi különszámmal ünnepelte 70 éves fönnállását a Bolognában megjelenő

L'.<4,vvenire d'ItaHacímú napilap. Ebből az alkalomból "püspökőktől és kellé
gáktól a. világ minden részéből oly sok rokonszenvet kinyllvAnító üzenetet. ka-



pott, hogy azt bármelyik másik lap megirígyelhette volna" - állapította meg
a Zürichberi megjelenő Orientierung. Annál nagyobb föltűnést keltett, hogy
alig néhány hónappal a jubileumi. ünnepség után; Raniero La Valle,a lap
nagytekintélyű főszerkesztője bejelentette, hogy megválik a laptól, és egyide
jűleg szárnyra keltek azok a hírek is, amelyek szerint a Keresztény Demokrata
Párt, a lap tulajdonosa, csak a jövő év tavaszán esedékes választásokig akar
Ja még eredeti címén megjelentetni a lapot, majd azután összeolvasztja a Mi
lánóban megjelenő L'Italiával.

A kettős bejelentés széleskörű visszhangot-keltett világszerte elsősorban a
katolikus sajtóban, s a kommentátorok mind megegyeztek abban, hogy itt
többről van szó, mint helyi jellegű sajtoátszervezésről.Nemcsak azért, mert az
Avvenire d'Italia mögött maga Lercaro bolognai bíboros-érsek áll, aki a ter
vezett átszervezéssel is szembefordult, hanem azért is, mert a nagymúltú olasz
lap végleges megszűnésével fenyegető válság egy sor a katolikus sajtót érintő

elvi kérdést is fölvet.
Roger Aubert, a louvaini egyetemen az újkori egyháztörténet professzora, a

jubileum alkalmából nagyobb tanulmányban írta meg az Avvenire d'Italia tör
ténetét és ebben visszapillantást vetett általában a katolikus sajtó történetére
is. Ennek a sajtónak kezdetei a XVIII. századra nyúlnak vissza, és történetében
Aubert két egymást követő, alapvető irányzatot külőnböztet meg. Az első idö'
szakban és főleg a restauráció idején, a hivatalosan támogatott katolikus saí
tó a trón és az oltár szövetségét hirdette és az egyházat, mint a rend legfőbb

biztosítékát mutatta be. Az a meggyőződés állt emögött, hogy a "forradalom"
valójában már a XVI. században elkezdődött, vissza kell tehát térni a középkor
eszméihez. A' közvélemény befolyásolása pedig azért is szükséges, mert félő,

hogy csupán rendőri intézkedésekkel nem lehet a forradalmi megmozdu-
lásoknak gátat vetni. .

A hivatalosan irányított katolikus sajtó második korszakára a forradal
mak után kialakult helyzetben került sor, amikor az lett a távoli cél, hogy a
parlamenti demokrácia keretei között és annak törvényes eszközeivel vívjanak
ki olyan hatalmi pozíciót a katolicizmus számára, ami lehetövé teszi egy "ke
resztény társadalom" létrehozását. A katolikus sajtóra itt megint csak az a
feladat várt, hogy ezeknek a törekvéseknek érdekében megfelelő közvéleményt
alakítson ki. Amint azonban Aubert rámutat, nem hiányoztak olyan kezde
ményezések, amelyek az elnyert demokratikus szabadságjogokat arra akarták
felhasználni, hogy szétfeszítsék az ún. "sekrestye-katolicizmus" szűk kereteit,
nyílt vita tárgyává téve egy sor időszerű társadalmi vagy akár teológiai kér
dést is. A legmerészebb hangot a francia Lamennais által alapított L'Aveni1
ütötte meg, amennyiben követelte az általános választójogot és szót emelt az
elnyomott népek és a munkásság ügye mellett. Ez a lap hamarosan összeüt
közésbe került az egyház konzervatív köreivel s a vita annyira elmérgesedett,
hogy végül Róma is beavatkozott és a lap egy éven belül megszűnt, Lamen
naís, mint köztudott. nem vetette alá magát az ítéletnek, inkább szakított az
egyházzal. Munkatársai, mint Lacordaire, Montalembert, Gerbet és többen má
sok, bár hűek maradtak az egyházhoz, ugyanakkor azonban a lap eredeti 'cél
kitúzéseihez is. Aucert szerint nem véletlen, hogy fél évszázaddal később a
bolognai l~p alapítói ugyanezt a cimet választották. (Eredetileg L'Avvenire
volt csupán a lap címe, és azt csak hét év múlva változtatták L'Avvenire
d'Italiára.)

Mikor megindult, tucatnyi katolikus napilap volt már Olaszországban,
amelyeknek nagy többsége, Aubert szavaival élve, "klerikális" és "paterna
lista" .volt, Ezek hangjától merőben elütött az Avveniréé, amely aDon MurTi
féle nemzeti demokratikus liga eszményeit tette magáévá, a korabeli társada
lom felé nyíltságot és bizonyos autonómiát valamint a híerarehlától való füg
getlenséget követelt. Mindez elég volt ahhoz, hogy fokozatosan ellentétbe ke
rüljön egy egész sor püspökkel, sőt magával a Kúriával is. A lapot csak az
mentette meg, hogy, mostani utódjához hasonlóan, Svampa bíboros, bolognai
érsek teljes tekintélyével a lap mögé állt annak ellenére, hogy külön levelet
~pott az akkor uralkodó X. Pius pápától s ez a levél mindenféle autonómiát
illí1#lt a-katolíkus sajtö terén. Svampabíboros halálával azonban megpecséte-
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lödött a lap sorsa es 1912 decemberében már rákerült arra a [egyzékre, amely
egy ún. "Avvertimento" keretében felsorolta azoknak a sajtóorgánumoknak
címeit, amelyek függetlenek a püspököktől és nem követik a pápai utasítá
sokat.

Ha az akkori válságot a maival párhuzamba állítjuk - állapítja meg
Kaufmann, az Orientierung cikkírója - úgy tűnik, hogy sok minden rnegvál
tozott. A Vatikánból nem elítélést, hanem dicsérő iratot kapott a lap és a
Demoerazia Crlstiana vezetői is csatlakoztak az ünneplőkhöz (akik között nem
kisebb személyíségek voltak, mint Dirpfner, Ricketts, Liénart, Silva Henriques és
Seper bíborosok, Athenagoras pátriárka, a taizéi perjel stb.). Lényegében
azonban mégis csak a keresztény bátorság és a független ítéletmondás sza
badságának kérdése van a válság mélyén. Az esetleges pénzügyi nehézségek
csak mellékes hatásként jelentkeztek. Raniero La Valle főszerkesztő már egy
régebbi időpontban visszautasította egy nagy konszern hirdetéseit, mert azok
hoz politikai kívánalmak kapcsolódtak. Ugyanígy meg akarta őrizni a lap sza
badságát a kereszténydemokrata párt vezetőségével szemben is, és ha bölcs
mértékkel is, de azt a "vallásos vonalat" igyekezett követni, amely a zsinat
óta és a két zsinati pápa nagy üzeneteinek nyomán lebegett a szeme előtt. Ál
talános felfogását abban a beszédben fejtette ki, amelyet a lap jubileumi ün
népségén mondott. "A zsinat megváltoztatott bennünket", ez volt előadásának

címe és abban egy olyan egyház meHett tett hitet, amely immár nem a "kard
dal", még csak nem is a "demokratikus hatalom" kardjával, hanem az evan
gélium szegénységével és alázatával kívánja betölteni küldetését,

Ernesto Balducci a Testimonianze folyóiratban az Avvenire d'Italia válsá
gá ról ezeket mondja: "Közelről figyeltem az eseményeket és így tudom, hogy
a súlyos esemény formálisan senkinek sem írható a rovására: a laptulajdo
nosok felkérték La Vallét, hogy maradjon a helyén. Az eseményt azok a név
telen erők teszik súlyossá, amelyek előidézték és amelyek a polgári és a val
lásos társadalomban is hasonló eredménnyel működnek." Hogy melyek erek az
erők, azokról sem az olasz lap, sem a már a fentiekben idézett Orientierung
nem ír részletesen. Mindenesetre a svájci lap sejteni engedi, hogy La Valle
koncepciójával elsősorban Rumor, a keresztény demokrata párt főtitkára nem
értett egyet, azokkal együtt, akik hozzá hasonlóan az egységes pártvonal mel
lett szállnak síkra. Ez azonban' csak egyik tényezője a válságnak. hiszen 
mint L. Kaufmann megállapítja - az Avvenire a szükséges anyagi támogatást
eddig egyáltalán nem csak a párttól kapta, amelynek pénzügyi érdekeltsége
valójában viszonylag csekély volt. A lap nem kevésbé volt a püspökök erköl
esi és pénzügyi segítségére utalva. És noha elég nagy számban voltak főpapok,

akik rokonszenveztek a lappal, így Letcaro bíboroson kívül még Urbani velen
cei pátriárka, valamint Florit firenzei és Pellegrino torinói bíboros-érsekek is,
nyilvánvaló, hogy amikor a nyomatékosabb anyagi támogatás kérdése a püs
pökkari értekezlet elé került, kisebbségben maradtak. Jaques Nobécourtnak a
Le Monde római tudósítójának véleménye szerínt magán a Kúrián belül ls
kisebbségben vannak az Avvenire barátai. Bármiképpen álljon is a helyzet 
írja az Orientierung kommentátora -, az bizonyosnak látszik, hogy a mérték
adó egyházikörök számára az a feladat, amelyre az Avvenire a mai olasz egy
házon belül vállalkozott, nem elég fontos ahhoz, hogy a szükséges támogatást
biztosítsák számára.

Mi is lenne azonban ez a feladat? Elsősorban a széleskörű vallásos infor
máció. Mikor a zsinat megnyílott, a firenzei körhöz tartozó Marto Gozztni mu
tatott rá, hogy semmi sincs Olaszországban olyan alacsony színvonalon, mint a
vallásos információ. S ha a zsinat végén ezt már nem lehetett többé elmon
dani, ez elsősorban azoknak az erőfeszítéseknek köszönhető, amelyekkel a La
Valle által irányított Avvenire síkraszállt a szakszerű vallásos és teológiai in
formáció mellett. Köztudott, hogy La Valle főszerkesztő még a zsinat elején
levelet írt János pápának. amelyben feltárta a katolikus lapok zsinati tudósí
tóinak helyzetet, rámutatva, hogy ezek a lapok a~ikor ol,:,asó~kat tájékoztat
ják, kénytelenek a nem-katolikus lapok tudósításaira utalni, mmthogy ők ma
guk el vannak zárva a megfelelő információktól. Maga Reniero La Valle há
rom, egyenként körülbelül 750 oldalas kötetben számolt be a zsinat munkélé-
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1'61. S ez a múve a II. vatikáni zsinat történetének egyik legmaradandóbb foJ:1oj
rása lesz, - állapítja meg az Orientierung cikkírója.

Vajon elhallgat-e most az a bolognai hang, amelyet La Valle képviselt?
- teszi fel végül a kérdést. Sajnos félő, hogy a lap hasonló sorsra jut, mint
annakidején, amikor Svampa bíboros halála után szintén eltűntek a "Rocca
d'Adria" szígnóval jelzett cikkek, amelyeket az akkori főszerkesztő írt. Ha.
igaz az, hogy La Valle a televízió kötelékébe lép, akkor ez a lépése utalás
lehetne arra, hol találja mega legmegfelelőbb helyet ma egy határozott arc
élű és teológiailag is képzett katolikus laikus, nevezetesen olyan kollégák kö
Zött, akik nem vallják az ő hitét, és ugyanakkor ott, ahol a kisugárzás a leg
intenzívebbnek és légegyetemesebbnek látszik. Mégis tévedés volna ebből azt
következtetni, hogy a sajtónak ma már csak másodrangú feladata van a tö
megérintkezési eszközök körében. Erről szó sincs, viszont megváltozik a lapok
sajátos funkciója és fő feladatuk egyre inkább a kommentár, az állásfoglalás
és a párbeszéd lesz. Katolikus lap számára ez elsősorban az egyházon belüli
párbeszédet jelenti.

Ami az Avvenire jövőjét illeti, a svájci lap csak annak a reményének ad
kifejezést, hogy a lap főszerkesztőjénektávozása után is legalább abban az egy
vonatkozásban megőrzi eddigi vonalát, hogy a szabad egyházi tájékoztatás
szöcsöve marad. (D. K.)

BAJAI KÉPESLAP. Bácska híres vízi városának, Bajának hagyományos
nyári eseménye az "arany ponty" ünneplése. Bokodi gazda, a város utolsó fiá
kerese így mesélte el nekünk a nevezetes hal történetér: "Ez az arany ponty
akkor jött ide a Sugovíczába a Nagydunából. amikor az elvitte a régi Baját,
immár több mínt 200 éve, ahogya házak és templomok falára felírták, vagyis
1739-ben. Paloták falai is ledőltek akkor, csak éppen Keczeli István kunyhója
maradt meg abban az állapotban, ahogy ezer évvel ezelőtt a Keczelről való első

hajóépítő ácsok kifaragták és cölöpökre verték. Csáklyásnak, dereglyésnek,
naszádosnak meg csolnakosnak nevezték régen őket. Túlélték a tatárdúlast és
a törököt is. A vízen, a zsombékban vagy az erdőben bujdokoltak, ha kellett,
és a maguk módján védekeztek a természet fenyegetése! ellen is. Amikor a
nagy víz jött, a legöregebb Keczeli, bárkába menekítette a halász tudomány
minden eszközét és ott kötött ki a Sugovíeza partján, ahol ma a Felsőfokú Víz
ügyi Szakiskola áll. A bárkában magával vitte árván maradt kis unokáját
is, és a síró gyermeket vigasztalta azzal, hogy megmutatja neki azt a .nagy,
gyönyörű halat, akinek háta úgy fénylik, akár az arany és mindig végigúszik
a Dunán, ha nagy veszedelem éri a rajta élő népeket'. Ez az arany ponty 
így szól a mese - örökké él, azt senki halász ki nem fogja, bármikor látja is,
hadd ragyogjon míndlg a Duna hátán és segítsen a vízi emberen, ha baj van.
S a bajatak a nagy árvíz óta minden nyáron megtartják az arany ponty ün
nepét, amikor is a legszebb halat díszes csónakon hordozzák körül a Dunán,
Sugovíczán, a Türr István csatornán, vidám ünnepség kíséretében."

A kedves legenda jól jellemzi Baja népének bizodalmát és élni akarását
ugyanúgy, mint a város címere is, amelyben az egykori festő a paradicsom kert
jét örökítette meg. Valóban termékenyeri virul ez la város itt, a Dunántúl és
az Alföld között, vasútak és vízi utak központjában. Aoz. egyre inkább kiépülő

ipar elsősorban a város hagyományos ősi kincseit; a föld és a víz adományait,
gabonát, bort, húst, halat, vadat és gyümölcsöt dolgozza fel. Az egykori híres
vízimalmok helyett most már gőzmalmok őrlik 'a gabonát, van itt szeszfőzde

is, nagy befogadóképességűMirelit tároló is.
Baja már Szent Istvan korában fontos dunai átkelő és szállító hely volt és

írásos okmányok igazolják. hogy a XIII. század második felében főként olasz
és horvát származású ferencesek pasztorálták. akik Assisi szeritjének még leg
első csoportjához tartoznak. A török 1526-ban, nem sokkal a mohácsí vész
után igázta le a várost, és csak 1687-ben távozott el onnan. Jócskán elnéptele
nedett akkor Baja s a török hódoltság után telepedtek meg itt a visszatérő
magyarokkal együtt a bunyevácok és németek. Békés együttműködéssal fej
lesztették a századokon keresztül. A nagy virágzás a múlt század közepe táján
indult meg s ebben jó része volt a megépülő Duna-Tisza csatornának, amelynek!
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létrejöttében fontos szerepet játszott a kiegyezés után szül6városának szolgá
latába'állott híres szabadsághűs, Türr István. Más hírességei is voltak ebben
az időben a városnak, így Tóth Kálmán a költő, aki sok versben, cikkben em
lékezett meg a családként összetartó városról, aztán a kalandos életű híres
bajai világutazó: Jelky András, akinek a földgömböt átlépő hatalmas szobra
és virágos tere egyik legkedvesebb szöglete Bajának. Idevalósi volt a neves mű

gyűjtő Déry Frigyes, a debreceni Déry múzeum alapítója, aki szegény szövő

inasként itt Baján kezdte pályafutását. Mikor már nagy vagvona volt, öt hol
das parkterületetadományozott szülővárosának, hogy, mint alapítólevelében
írta, abban "kacagásnak, dalnak, napsugárnak jegyében kertet teremtsenek
Baja város gyermekeinek". Az örök Baját szolgálja ez az alapítás, hiszen a
bajai gyermekeknek mindrnáíg kedvelt játszóhelye az a hangulatos hatalmas
park. S talán abban is szerepe van ennek a kertnek, hogy Baján annyira sze
retik a virágot. Az utcákon és tereken mindenütt csak virágot lát a látogató.
Szépek a régi városrész műemléki épületei, a Grassalkovich palotából lett vá
rosháza, a Latinovits kúria, a finomvonalú gimnázium, a megleapó szépségű

plébánia, és a ferences templomok, a reformátusok komoly temploma, a gö
rögkeleti vallású szerbek restaurálás alatt álló bazilíkája, a dunaparti fator
nyos, kedves Szent János kápolna és hangulatosak a szűk kis utcákban a régi
ipari cégérekkel ékített "mesterember házak". E házak és terek között élt és
dolgozott Éber Sándor, a neves festőművész és Tordai Anyos is itt írta Szent
Mór költői lendületűéletrajzát.

Baja és Bácska katolikus népének kiemelkedő lelki életi központja a Vodic
za, amely éppen 150 esztendős, s amelyet mint asszony-a~apitványttartanak szá
mon. A város határában a kitűnő eredménnyel dolgozó állami gazdaság híres
almáskertje mellett vezető széles betonút mentén, magányos barna tornyú
templom rejtőzik a hatalmas fák Iigetében. A közelében egy kisebb térségen
bájos Mária szobor ezzel a felirattal: "Allíttatták Bőhm Anna és Berta 1886
ban." A betonút másik oldalán mohos stácíójú Kálvária egy még mohosabb
kereszttel és ezeket ugyancsak egy asszony: borsodi és katymárt Latinovits
Erzsébet állíttatta fell816-ban. S ezt a Kálváriát és a hozzá tartozó keresztet
megint osak asszonyok, Varga Antalné és leánya restauráltatták 1944-ben.
Maga a kegytemplom éppen 150 évvel ezelőtt l8l7-ben épült. A korabeli fe1
jegY2Jések szerint egy bajai kereskedő család, bizonyos Schmiedt Péterék vásár
ból hazatérőben váratlan nyári viharba kerültek, mire a Vodicza fái alá mene
kültek. Itt az asszonyok, Schmiedtné és leánya buzgó imádságba fogtak és arra
buzdították a kereskedőt, hogy velük együtt tegyen fogadalmat: ha ebből a
viharból megmenekülnek, kápolnát emeltetnek a Vodicza mellett, a Segítő

Mária tiszteletére. A vihar azután hamarosan megszűnt és a család sértetle
nül ért Bajára. Az ígéretet azonban nem felejtették el s már rá egy évre épí
teni kezdték az országút menti templomot. Azóta Pünkösdtől Kisboldogasszony
ünnepéig tíz és tízezer ember zarándokol a Vodiczához.

Feljegyzésre méltó érdekessége ennek a kedves Mária kegyhelynek, hogya
táj háromnyelvű katolíkus népe mellett a görögkeletiek mély és áhítatos tisz
teletének is tárgya. Leginkább augusztus l8-án, Szent Ilona császárnőnek,

Krisztus keresztje megtalálójának ünnepén jönnek a görögkeleti zarándokok
s az ilyenkor tartott búcsúk egyik fő eseménye volt az úgynevezett leányvásár.
mert mint mondják, "az a házasság, amelyhez a Vodiczánál, Mária oltalma
alatt választották ki a menyasszonyt, csak boldog és áldásos lehet".

(Dénes Gizella)
EGY FILMFESZTIVAL TANULSAGAI. Eszembe jutott egy kisfilm a mís

kolci fesztiválon, egy régebbi francia alkotás, me1y Picasso müvészetét mutat
ta be s közben szinte revelációként világított rá: miért indokolt olykor az el
vontság a graffkában. Picassonak egy rajzsorozatával érzékeltették ezt. Kez
dődött egy táncoló párról készült, szinte akadémikus pontosságú, majdnem
fénykép-reálitású ábrázolással, majd minden úiabb rajzzal lemaradt valami
mellékes, hogy végül már csupán a szímbólummá egyszerűsödött,-szígorú lé
nyegmaradjon meg: a mozdulat.

Nos, éppen a mozgás 1ehetőségét kapta meg a rajz a film által anélkül,
hogy különösebb absztrakcióra kényszerült volna, hiszen az e~ymáit követ6
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Mozdulat-részletek a filmszalagon a folyamato.s.ság érzetét keltik. Kapott meUé
egy másik ajándékot iS,a hangot. Ez a két gazdag adomány azután kissé el i.
kényelmesitette. Jött Walt Disney, a nagy varázsló, aki még kétségtelenül új
szerűnek hatott, jött Miki egér, Donald kacsa, meg a spenót-reklámnak indult
Popeye, a tengerész, s jött még számtalan hasonló változat, így Gusztáv is, a
pesti Popeye. Jöttek, látták őket és győztek, mivel nagyjából a tömegízlés igé
nyeit elégítették ki.

Ráadásul mindez nem is volt tulajdonképpen új, Popeyet ugyanis már rég
megelőzte a képeslapok hasábjain Adamson és Hobogász, őket Wilhelm Busch
és Daumier megfelelő alakjai, azokat a vásári mutogató históriái s így tovább
- ad absurdum - a trógloditák barlangrajzai. A rajz-, illetve animációs-film
(ez az elnevezés már általánosan elfogadott szakszó, az animation - megele
venítés szóból származik s a rajzok, illetve bábok életre keltésére utal) ebben
az értelemben, mai fogalmak szerint voltaképpen lefényképezett képregény,
magazinokba való comics. Talán éppen ennek a nagyonis kézenfekvő lehető

ségnek tulajdonítható, hogya rajzfilm mindmáíg nem vált új grafikai műfajjá,

önálló művészetté...
A játékfilmek alkotói rádöbbentek már, hogyamozidarab nem lefényké

pezett regény, novella vagy dráma - új eszközöket, módszereket kellett találni.
hogy a film művészetté,sajátos műfajjá emelkedjék. Meg kellett találni a képi
kifejezés módját, azt, hogy a rendező képekben gondolkozzék, ne a dialógussal
hordoztassa a drámai akció súlyát, hanem inkább jól megkomponált jelzés
rendszer segítségével,az eszközök s így a lehetőségek tágításával. a külső és
belső történések, az álom és reálitás párhuzamával vagy éppen egybemosásá
val fejezze ki mondanívaló iát. Ennek a felismerésnek nyomán született meg a
"filmszerű film" - a 8 és 112. Az éjszaka, a Vörös sivatag és társai. A játékfilm
megtalálta önmagát.

Nem így a rajzfilm. A zöm a mískolcí fesztiválon is a képregény- fényké
pezés termékei közül került ki, másirányú kísérlet alla akadt. Csupán Reisen
büchler Sándor "mini"-filmje, mely a kanadai világkiállítás filmpályázatára
készült, a Küzdelem - egy írni tanuló analfabéta bírkézása az "F" betűvel és
Richly Zsolt Indiában . . . című alkotása, melvet egy József Attila versre kom
ponált, érzékeltették, hogy a rendezők nem a képregény jól kitaposott útjának
valamelyik mellékösvényén kívánnak járni, hanem a grafika, illetve piktúra,
a színdramaturgía vívmányai által kivánták tolmácsoini mondanívalóiukat.
Mivel pedig ez édes kevés, egyre nőtt hiánvérzetem s vele párhuzamosan bí
zonytalanságom: esetleg rossz irányban tapogatőzom,

• • •
Megismerkedtem a filmfesztiválon Dusan Vukotics-csal, az Oszkár-díjas

jugoszláv rajzfilm-rendezővel s beszélgetésünk során feltártam gondolataimat.
Nem kis meglepetésemre Vukotics kapva kapott a témán.

- A rajzfilm a vonal kalandja, - hangsúlyozta Vukotics. - Lehetőségei

szinte végtelenek, így igen sok a tévedés vagy az elkényelmesedés lehetősége

is. Csakhogy amit ön zsákutcának nevez; nem mindig az. Gondoljon a közön
séore. A legjobb, legmúvészibb szándékkal készült alkotás is célját téveszti,
ha a nézők zömének nem tetszik, vagy ha hozzáférhetetlen marad számukra.
Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a filmnek - legalábbis még jelen
leg - elsősorban a tömegsz6rakoztatást, illetve a sz6rakoztatás általi nevelést
kell szolgálnia.

- Félreértés ne essék - szóltam közbe -, nem a szórakoztató filmek ki
irtásáért szálltam síkra. Elismerem fontosságukat és hasznos voltukat, csupán
az ipari termékek nagyobb számaránya mellett a kevesebb, ám az előbbieken

túlmutató művészí, grafikai alkotásokat hiányolom.
- Nyilván gazdaságossági, eladhatósági szempontok következtében alakult

így a termés. Egyébként megértem önt, hogy az animáci6s filmek nagy száza
lékát lefényképezett képregénynek nevezi s hiányérzetei vannak. Pontosabban:
a cselekményességre való túlzott törekvést, a gyakran fellelhető banálitást, a
szinte egyeduralkod6 helyzetkomikumot kifogásolja, és kevesli a lírai tartal
mat, a drámai súlyt, a balladisztikus ritmust s a nemes értelemben vett pá-
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fout. Igaza van. Am igen sok az e16feltétele, hogy mindez megval6síthat6 le
gyen. Az önálló jelzésrendszer, a grafikai-festészeti nyelv csak akkor válik
közérthetővés ezáltal áltcilánosan élvezhetővé, ha közülük például a színdrama
turgia elvei és elemei épp oly közismertekké lesznek, akár az ábécé betűi.

- Kétségtelenül. A színdramaturgía törvényei azonban nem pusztán esz
tétikai, elvont lelerrtények. Élettani hatásokon, idegingereken alapulnak - a
meleg színek élénkítenek, a hidegek -megnyugtatnak -, a néző tehát akarva,
nem akarva kénytelen reagálni rájuk, IS így felfogásuk nem egyedül értelmi
vagy ísrneretí tényezők kérdése. Elismerern viszont, hogy az általános hatás
csak szűk kereteken belül érvényesül. Am, hogy én is példát mondjak, a vi
rágénekek közérthetőek voltak a maguk idején, a folklor ma is őrzi emlékü
ket, noha ismerni kellett hozzájuk a "virágnyelvet", vagyis egy meghatározott
jelzésrendszert, egy állandó szimbolikát.Az emberek játszva megtanulták
mégis. Kifogásaim inkább tartalmlak mint formaiak, habár legtöbbet a képi
kifejezésmódot ernlegettem. A művészetre annyira jellemző közlésl kényszert,
a ráolvasásszerű erőt, a szinte mágíához folyamodó ráhatásí szándékot nem
lelem sehol, vagy legalábbis csak igen kevés helyen. A modern varázslatot
hiányolom, ami művészetté emelné a mesterségbelí tudást.

- Vagyis a prózaiság helyett a költészetet. Méginkább: a valós, a kézen
fekvő helyett a reálison túlit. Igenám, csakhogy ez könnyen odáig vezethetne,
hogy a művész elszakadna a műélvezőtől, a közönségtől. A film nem tárlat,
amit elmélyülten tanulmányozni lehet, percek alatt lepereg s véget ér, mielótt
a néző még hangulatilag alkalmazkodhatna a látottakhoz.

- Ezzel nem tudok teljesen egyetérteni, hiszen a film és a festészet merő

ben más hatásokat használ fel - a piktúra statikus, míg a film dinamikus
színkompozícióra épül, a színek kölcsönös viszonyának állandó változására.
Mégsem kívánok ilyen messzire menni, Elismerem, hogy az alkotót sok mín
den köti, így az idő faktora is. Azt is belátom, hogy a művész nem járhat több
lépéssel a néző előtt, csupán egyetlen eggyel, mert akkor valóban szakadék
támad közöttük

- Az alkotó is ember, aki szervesen hozzátartozik korához, képességet ki
fejtésének kora vívmányai szabnak határt, így a soklépésnyi különbség egy
általán nem valószínű... Olykor viszont az a bizonyos egyetlen lépés is sok.

- Lehetséges. Am véleményem szerint a művésznek mindenképpen előre

kell mutatnia. Nem kulloghat a közízlés után, vátesszé kell válnia - akkor is,
ha felháborítja a közönséget. Rembrandtot és Advt sem értette meg a kora,
több gáncs érte őket, mint elismerés, de ők vállalták ...

- Igaz, csakhogy mi már tanultunk ezekből a példákból. lJgy szeretnénk
haladni, hogya jelennek is alkothassunk, ne csupán a jövőnek. A film műfaja

különben sem tenné ezt lehetővé. Igy talán lassúbb a folyamat, de biztosabb
nak tűnik. Amig fiatal valaki, szívesen hadakozik, már a hadakozás kedvéért
is, ám idqvel belátja, hogy vannak. bizonyos játékszabályok, amiket be kell
tartania. Feltéve, ha célt akar érni. Mint már említettem, a vonal kalandj'a
végtelenül sok lehetőséget rejt, mindenkinek a rátermettségén múlik, miként
él vele. A jövő úgyis kérlelhetetlen bizonyossággal megmutatja, ki jutott zsák
utcába és ki bizonyult úttörőnek. A grafikai film még útkeresésben van, még
nem találta meg önmagát, de bizonyos, hogy meg fogja lelni.

- Verlaine azt vallja: a zene mindenek előtt. Esetleg az animációs filmek
alkotói úgy vélekedhetnének: a szépség, a művészet mindenek előtt.

- 2s az emberség. A humánummal töltekezett szépség és művészet!

Ebben megegyeztünk. (Bitte i Lajos)

Ha elhatá'roznád, hogy életed minden nap3an valamelyIk embertársaddal
va,la1]ti jót teszel - még ha nem is több az, mint egy hozzá intézett barátságos
szó -, és hátralevő életed minden napján meg is tennéd ezt, és mindnyájan
megtennénk, mennyire máskép festene a világ! 2s ha már a többiek nem te
szik, nem kellene legalább nekünk, keresztényeknek elkezdeni végre?

p á l iS z e n t V i n c e
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