
déaueretettel leallenek iránta. Az
elöljáró a vendéa kedvéért :ozegje
meg a böjtöt, h.acsak nincs valami
fontos böjti nap, amit nem szabad
megszegni . .• Az apát adjon vizet a
vendégek kezére, a vendég lábát pe
dig mind uz apát, mind az egész kö
zösség mossa meg. Lábmosás után
pedig ezt a verset itruuikozzák: .Be
fogadtuk, Istenünk, irgalmadat temp
lomunknak belsejében'. Kiváló nagy
gondot fordítsanak a szegények és za
rándokok fogadására, tnert bennük
még inkább fogadjuk Krisztust; míg
a gazdagokkal szemben ér,zett fplelem
maga is tiszteletet vált ki."

Persze, aki ezeretetet tanúsít, terhet
és áldozatot is vesz magára. Nincs ez
másként a vendégs,Zeretetnél sem. Am
a régi ember fázík bennünk minden
áldozatvállalástól, főként, ha az gya
kori, és váratlanul, készületlenül ér
minket. Márpedig az első kereszte
nyeknek többnyire így kellett gyako
rolniok a vendégszeretetet egymás
iránt. Emberileg érthető, ha egy-egy
üldözési hullám idején kifogytak a
türelemből . . . Ezért buzdít rá már az
első "pápai körlevél": "Gyakoroljá
tok a vendégszeretetet egymás iránt
zúgolódás nélküli" (1. P é t 4, 9). Fi
gyeljük csak, hogyan visszhangzi1c ez
a hely Szent Benedek józan realiz
musú fent idézett szabályzatában:
"Az apát és a vendégek számára le
gyen külön konyha, hogy a bizony
talan időben érkező vendégek - hisz
a monostorban ilyenek sohasem hiá
nyoznak - ne zavarják a testvére
ket. Erre a konyhára egész év're két
testvért rendeljenek ki, akik jól el
tudják ldtni ezt a munkát, Szükség
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esetén adjanak melZéjük kisegítIJket,
hogy zúgolódás nélkül szolgáljanak.
Viszont, ha kevesebb az elfoglaltsá
guk, menjenek munkára oda, ahova
rendelik őket." Mit jelent ez a józan,
de szeretetteiies eligazítás egy ven
dégszeretetet gyako1'ló ma'i család
helyzetébe áttéve? "Szükség esetén"
- és a váratlanul jött kedves vendég
különlegesen ilyen eset - szegődje

nek a férj, meg a nagyobbacska gyer
melcek: "lcisegítőnek" a '"második mű

szakos "konyha-nővér", a feleség és
édesanya mellé, hogy idegesség és
"zúgolódás nélkül" tudja a vendéget
"szolgálni". Így a vendégnek sem lesz
az a kellemetlen érzése, hogy jötte
telboritotta a család nyugalmát, és
kapkodás néileül örülhetnek egymás
nak nyugodt, fesztelen társalgás
ban ...

Ami azonban nem jelenti azt, hog1/
csak szerzetescealtuiok és családos
emberek gyakorolhatják a vendégsze
tetetet. Nem1'ég nagyon épüUem an
nak a iiauü lelkipásztornak: a példá
ján, aki hegyvidéki plébániájának
egyik szobáját úgy alakította át ven
dégszobává, hogy a túristaszállások
ról és vasúti hálókocsikból ismert két
darab "emeletes" ágyat vett belé. A
nyári hónapokban bel- és külföldi
oltártestrérek öl'ömest töltenek nála
equ-ké: napot. Gondolom, az indítást
hozzá Pál apostoltól vette, aki mind
két püspök-tanítványának a lelkére
kötötte: csak vendégszerető embert
szenteljenek püspökké (pappá) (1.
T i m 3, 2; Tit 1, 8).

Sági Jstt'án

.1

KATOLIKUS EGYHÁZIAK A NEPFRONTKONGRESSZUSUN. Aprilis
17-19. napjain zajlott le a Hazafias Népfront IV. országos kongresszusa. A
rmntegy 800 kűldőtt soraiban az elnökségi emelvényen foglalt helyet Breza
nóczy Pál püspök, apostoli kormányzó, a Püspöki Kar titkára, a csongrádme
gyeiek ,között Ijjas J6zsef püspök, apostoli kormányzó, rníg a pestmegvel kül
döttek között két, a fejérmegyei és a komárommegvei küldöttcsoportban egy
egy katolíkus pap képviselte népfront! választóit, És hogy míndiárt az utolsó
napon lezajlott választások eredményeit egyházi szempontból [ellemezzűk : a
Hazafias Népfront országos elnökségének tagja lett Ijjas J6zsef püspök, apos
toli kormányzó, míg a Hazafias Népfront országos tanácsának tagjai közé vá
lasztották Hamvas Endre kalocsai érseket, Brezan6czy Pál püspök, apostoli
kormányzót, Horváth Richárdot, az Ecclesia igazgatóját, továbbá e sarok író-
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ját. Ugyanakkor az ország különböző részein megyei, jarasi es helyi színten
többszáz katolikus Ielkipásztort választottak meg a különböző népfrontbizott
ságok tagj ai közé.

Ha arra a kérdésre akarunk válaszolni, hogy mi indokolja az egyháziak
viszonylag ilyen magas számú részvételét a néprrontrnozgalornban, míndenek
előtt a Hazafias Népfront jellegébentalálhatunk kellő magvarázatot.

A Hazafias Népfront nem pártszervezet, nem a nálunk érvényesülő egy
párt-rendszer valamilyen fedőszerve, vagy mellékága. A' Magyar Szecialista
Munkás-Párt programjából a Hazafias Népfront magaévá teszi az ország egye
temességet érintő célkitűzéseket: a gazdasági és kulturális előrehaladást, a szo
cializmus építését. Viszont a világnézetikJérdéseket, ideológral különbségeket
kikapcsolja programjából és így tagjai között egyenlő joggal és reladattal fog
lalhat helyet a hívő és a materialista, vagy az, aki a vi lagnezeti kérdésekben
a közörnbösség álláspontjára helyezkedik. Így a Hazafias Népfront működő

tagjai között ugyanaz a világnézeti megosztottság! arány jelentkezik, mint ál
talában az állampolgári felméréseknél. S ez magától értetődővé teszi annak
az elvnek érvényesülését is, hogy ahol a hívek nagy tömegei jelen vannak,
köztük kell lenniök Ielkipásztoraiknak is.

A Hazafias Népfront nem is a pártonkívüliek pártja, még kevésbé vala
mely ellenzéki ki nem fejezett párt-csoportosulás. Az HJ56 után újjáalakult
Hazafias Népfront egyetlen politikaí célkitűzése: a szocíalízmus építése a ma
gyar társadalomban. Mível a Hazafias Népfront nem is egyesület, amelybe be
vagy amelyből -kilepní lehetne, a Hazafias Népfront tagságát is ez jelzi; aki
becsülettel vállalja a magyar szocialísta társadalom Iejlesztesot, az tagja a
néptrontnak, míg az, aki ettől a feladattól visszahúzódik vagy azzal szembe
helyezkednek, természetesen nem tekinthető a Hazafias Népfrontba tartozó
nak. S mi vel a hívek milliói és az egyháziak is meggyőződésüktől vezérelve és
az 1950., nem különben 1964. évi megállapodások szellemétől ls erősítve a szo
cíalizrnust építő magyar társadalom hűséges és tevékeny tagjai, ez a tény is
helyet biztosít számukra a Hazafias Népfront tagjai és vezetői között.

A Hazafias Népfront gazdag murikaprograrnjából csak hármat ragadunk
ki. Mindhárom szimte kötelességszerűen kapcsolja e program megvalósításához
a híveket és az egyházi vezetőket egyaránt.

Az első a békeszolgálat. A magyar püspökr-kar, a papság és a katolikus
hívek szorongó szívvel hallgatták a Szeritatya felhívását, hogy El békéért való
küzdelemben ne hagyják a pápát egyedül. Mmd erősebben hatott lelkükre az
is, hogya Szentatya egyre határozottabban, közvetlenül és megbízottal által és
mind erőteljesebben, néven nevezve is harcol a vietnami béke megteremté
séért, Ez és a minden emberi szívből fakadó őszinte vágyakozás erősítette a
magyarországi katolikus békemozgalmat, amely a Hazafias Népfront keretében
immár 20 év óta folytatja lelkes munkáját, A "béke napja" egyházi megün
neplésével, templomi gyűjtéssel, felvilágosító rnegyeí előadásuk tartásával és
szünní nem akaró imádsággal dolgozik a magyar katolikus papság főpásztorai

vezetéséve! a világbéke, e pillanatban elsősorban a vietnami béke megterem
téséért. a háborús sebek eltüntetéséért, Vietnamba a rombadőlt 'templomok fel
szerelésére juttattunk miseruhákat, kelyheket és más templomi felszerelése
ket, és ezt további gyűjtéssel, az áldozatkészség ébrentartásúval akarjuk foly
tatni továbbra is. A Hazafias Népfront országos kongresszusán ezért emlékez
tek meg kiemelten erről a nagy és példamutató közreműködésről,amelyet egy
házunk főpásztorai, papjai és hívei a népfront program jelentős részét alkotó
békeszolgálatban kifejtenek.

A népfront egy másik időszerű feladata a magyar gazdasági életben az
új gazdasági mechanizmus néven jelzett irányzat érvényrejuttatása. Látszólag
ez elsősorban a mezőgazdászok, ipari tervezők, munkások és kereskedők te
vékenységének feladata. Miridnyájan tudjuk azonban, hogy egy társadalmi,
közösségí gazdasági program eredményes végrehajtásához két elem együtt
működése elengedhetetlenül szükséges. Egyik a szakértelem. Ennek elsajátí
tása és erősítése valóban az említett gazdasági szakértők feladata. A másik
elem a szakértő munkával együtt ható becsületesség, áldozatoss:;g, a közösségi
szellem. Bármilyen kiváló gyár], mezőgazdasági, kereskedelmi stb. dolgozó
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legyen is ",alaki, nem IsoIlmt ér la társadatom szernponéjából, ha tudását csak
önző szempontoktól vezérelve 'kamatoztatja, ha nem becsületes, ha nem él
benne embertársai jobb sorsának szelgálatára irányuló jószándék. Ez a tulaj
donság elsősorban erlkölcsl jellegű. S mivel a magyar katolikusok lelkében
őszinte felebaráti szeretet, becsületes evangéliumi közösségi lelkület él, fő

palpjai és papjai vezetésével, azon is fáradoznak, hogy ez a közősségí szellem,
ez a humánus gondolkodás és ez a felebaráti szerétet hassa át az ország .gaz
dasági előrehaladásén fáradozókat, így érez küldetést míriden magyar leatoll
kus lelkípásztor - a pedagógusok, népnevelők és más kiváló világi, akár más
világnézetű erkölcsnevelő munkatársak mellett - az új gazdasági mechaniz
mus erkölcs! elősegítésére,

Végül a Hazafias Népfront célkítűzéseí között szerepel az igazi hazafiság
és az emberiséget átfogó humanista szemlélet szolgála,ta.

A magyar kiatolikus papság mindig meleg szerétettel ragaszkodott hazá
jához és népéhez. Az ország szabadságáért. a nép felszabadulásáért folytatott
harcokban a papság képvtselő; mindenkor ott voltak. Dózsa György felkelé
sének Lórincz papja, Rákóczi Ferenc küzdelmének Telegdy püspöke, a magyar
jakobinusok Martinovicsa, a 48-as szabadságharc paphonvédjel. az 1919-es
tanácsköztársaság Latinka papja, a náciídcal való szembenállás Kálló esperese
csak egy-egy név a számunkra oly tisztes sorból. Ezek példájára van, helye
papságunknak ott, shol 'hazánk szeretetéről és népünk szolgálatáról van szó.
A legTl1lélyebb ínternacíonaítzmusra pedig Krisztus Urunk tanítása nevel, aki
mínden embert 'testvérünknek jellemez, és azt akarja, hogy az ilstenfiúság
gondolatában ne legyen különbség az emberek között faj, nyelv, műveltség,

vagyoni helyzet nyomán.
XXIII. János pápa Pacem in terris enciklikája minden [óakaratú ember

hez szólt, Ezzel az á,tfogó gondolattal tanított meg a legmélyebb hazafiság és
az egyetemes emberszeretet együttérvényesülésének teológtájára. Ezt szelgáljuk
mi is, magyarországi papság és hívek a Hazafias Népfront hazafiaságra és in
ternaoíonaldzmusra tanító céhkitűzéseüben is.

A katolilkus élet sohasem zánkózhat elefántosonttoronyba, vagy magate
remte1JtJegett6ba. Ahol jó ügyet szolgálhatunk, ott Vian a helyünk mindenhol
és mínden időben. Ezért hivatásszerű a magyar hívek és egyháziak, köztük fő-

pásatoradnk részvétele a Hazafias Népfront munkájában is. •
(Beresztóczy Miklós)

ELSO ÁLLANDÓ DIÁKONUSOK Nl1:MET EGYHÁZMEGYÉKBEN. A II.
vatíkání zsinat az egyházról szóló kcnstítúció 29. pontjában módot nyújtott a
latin részegyházaknak az áliandó díakonátus intézményének felújítására. Az
óta élénk figyteilemmcl és várakozással kísértek 'az érdekeltek minden erre vo
natkozó intézkedést, amelyek általánosságban kétirányúak voltak. Néhány püs
pöki konferencia lehetövé tette egyes püspököknek, hogy megkezdjék a jö
vendő állandó díákonusok kiképzését, más püspöki konferenciák viszont, köz
tük a német, az osztrák és a francia, határozatot hoztak az állandó díákonátus
intézményének felújításáról, beielentve ezt a szándékukat a Szentszéknelc is.
Ezzel szemben bizonyos római hatóságok azzal, hogy laíkusoknak, köztük nők

nek és szerzeteseknek meghatalmazást adtak arra, hogy ál doztassanaik, segéd
kezzenek az ige Hturgiáíánál és ilyen módon legyenek a nehézségekkel küsz
ködő papság segítségére, közvetve ugyan, de késleltették az állandó diákoná
tus intézményének újjászületését;

VI. Pál pápa a rnúlt év június 18-án aláírta a Sacrum Diaconatus Ordi
n.em kezdetű Motupropríót, amelyet laz Osservatore Romano június 28-án ho
zott nyilvánosságra. Ez pontosan megszabja azokat az általános normákat,
amelyeJket a zsinati határozat megvalósításánál figyelembe iken venni. A né
met pÜSipOki. kar erre támaszkodva több püspöknek módot nvúított arra, hogy
egyházmegyéjükben ezeknek az általános normáknak megfelelően felújítsák
az állandó diákonátust. így történt, hogy ezévi április 28-án a kölni dómban
Augustinus Frotz püspök immár fel ís szentelhette az első öt diákonust. A hír
fON"áJsok szerint mímdnyájan házasok; feleségük és gyermekeik a templom pad
jaiból szemlélték a ezentelés szertarcását, Ez a szertartás még ugyanaz, mint
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II papjelöltek diákonussá szentelésénél, a célja azonban teljesen más. Az ed
digi szentelés tudvalevően csupán átmenetet jelentett az áldozópapság felé, itt
viszont olyan férfilakról van szó, akik nem óhajtják elnyerni az áldozópapi
fokozatot, hanem diákonusok maradnak, 'akikre nem vonatkozik a celibátus
kötelezettsége.

Az az út, amely április 28-ához vezetett, nem volt egyszerű. Sok fajta
ellenállást és félreértést kellett legyőzni. Anélkül, hogy ezt nyíltan kimondták
volna, néhány püspöknek - akárosak egyes római hatóságoknak is - gondot
okozott az, hogya nős diákonusok felszentelésével rést ütnek a papi nőtlen

ségen. Akadtak néhányan, akik attól tartottak, hogy az áldozópapi utánpótlás
ban további vísszaeséssel is kell majd számolni. Véleményük szerínt a papje
löltekközött is lesznek esetleg olyanok, akik pusztán azért, hogy megnősül

hessenek, megelégszenek a díákonátussal.
A már említett Motupropríó 11 pontban sorolja fel azokat a teendőket,

amelyeketa díákonusok láthatnak el:
1. Segédkeznek a liturgikus cselekményeknél a püspököknek, Illetőleg az

áldozópapoknak. 2. Kiszolgáltatjék a keresztség szentségét, 3. Istentisztelet után
elhelyezik a tabernákulumban az oltáriszentséget, kiszolgáltatják maguknak
és másoknak, útravalóként elviszik a súlyos betegekhez, áldást adnak az 01
táríszentséggel. 4. Ha nincs kéznél áldozópap, asszisztálnak fi házasságkötés
nél és megáldják azt. 5. Szentelményeket szolgáltatnak ki, elvégzik a temetés
szartartását. 6. Felolvassák a szentírást, tanítják a híveket és szeritbeszédeket
tartanak. 7. Ha nincs jelen áldozópap, zarándoklatokat vezethetnek és külön
böző llturgikus ünnepségeket tarthatnak. 8. Vezetik az ige liturgiáját, első

sorban azokon a helyeken, 'ahol nincs áldozópap. 9. Intézik az egyházi jóté
konyság és szocíálís szolgálat ügyeit. 10. Távolfekvő egyházközségeket vezet
hetnek a plébános, illetőleg a püspök megbízásából. 11. Támogatják és mínden
ben előmozdítják a világiaik apostolkodásának művét,

Ez a felsorolás, amely egyáltalában nem törekszik teljességre, kijelöli a
diákonátusl intézmény feilődésének útját. Amint látjuk, a különbség a püs
pöki és áldozópapi fokozathoz viszonyítva világos és jelentős.

Varrnak olyan felfogások is, amelyek szerint mindazt, ami a diákonusok
feladata lesz, minden további nélkül el tudnák végezni a világiak is. Hivat
koznak arra, hogy néhány délamerikai országokban püspöki felhatalmazás alap
ján évek óta rnűködnek laikusok -el>sősorban mint katekéták - a papokat
nélkülöző területeken. Vezetik az ige liturgiáját, keresztelnek. áldoztatnak,
szeritbeszédeket tartanak és így tovább. Közép-Németországban is 120 már
azoknak a laikusoknak a száma, akik ilyen módon segítik az áldozópapokat.
A laikus mozgalom egyes vezetői erre hivatkozva állitják, hogy nem volt és
nincs szükség az állandó diakonátus intézményének bevezetésére. Megfeled
keznek azonban arról, hogy a laikusok ezt a munkát csak külön felhatalma
zással és szükség esetén, lelkipásztori kényszerhelyzetben végezhetik A vilá
giaknak is megvan a maguk feladata az apostolkodás munkáiában, de ez egé
szen más, mint a diákonusoké.

Az Apostolok Cselekedeteinek hatodik fejezetében olvashatunk arról, hogy
mi tette indokolttá a diákonátus bevezetését és hogy miképpen választották
ki a diákonusokat. Mivel az apostolok túlságosan el voltak foglalva az ige
hirdetésével, nem tudták megfelelő módon ellátni az ,.asztal" szolgálatát, vagy
is az alamizsna napi szétosztását, Kiválasztották tehát az első hét diákonust,
köztük Szent Istvánt. A római Lőrincet és a szíriai Efrémet szintén az első

díákonusok között emlegeti a történelem. A mai viszonyok nem sokban kü
lönböznek az ,aJk:ko't'iaktól. Az áldozópapok megint túl vannak terhelve nem
egy országban azokkal a szolgálatokkal, amiket csak ők végezhetnek el. Szük
ségük van tehát olyan segítőtársakra. akik állandóan és a saját felelősségükre

- nem mínt alkalmi kisegítők - a lelkipásztori munkakör bizonyos megha
tározott feladatainak végzésére alkalmasak és jogosultak. Ennek a fokozatnak.
a diákonusinak elnyerése nem kíván olyan hosszú képzést. mínt az áldozó
papinak Az egyházról szóló konstitúció 29. pontja szerint az állandó diáko
nátus fokozatát megkaphatják olyan érett korban lévő férfiak is, akik már
nősek. Nőtlenekre azonban, ha diákonussá szenteltették magukat, továbbra is



érvény:benmarad II papi ,nótlen,ség törvénye, Lesznek illetve lehetnek olyanok,
akik polgári foglailikozásuRat megtartva segédkeznek a Ielkipásatorí munkában,
és olyanok, akik a lelkipásztorkodást fő hivatásuknak tekiniik. Az esetleges
polgári foglalkozásnak azonban olyannak kell lennie, amely kellő szabadidőt

enged a diákonusi teendők elvégzésére. A zsinati határozat a nős diákonusole
szentelésénél megkívánja az érett kom, amely a Motuproprió szerínt 35 év.
Ez azonban nem olyan rendelkezés, amelyet ne lehetne megváltoztatní, A
püspöki konferenciák a 30 éves kort is felfoghatják ennek az érett kornak,
tekintettel arra, hogy már la 19 évesek is teológiai tanulmányokat kezdhetnek.

Tekintélyes azoknak az országoknak száma, ahol a püspökök határozottan
kívánják az állandó diákonátus bevezetését. Brazíliában a közeljövőben 32
diákonust szentelnek, akiknek, az lesz a feladatulk, hogy Santa Catarina és
Rio Grande államokban, tehát azokon a helyeken, ahol a paphiány a leg
nagyobb mérvű, segedkezzenek. Herbert Vorgrimler idevágó kommentárjában
a következő államokat nevezi meg, amelyeknek püspöki konferenciája az ál
landó diakonátus intézményének felújítása mellett döntött: Német Szövetségí
Köztársaság. Ausztria, Franciaország, India, Indonézia, Argentína, Peru, Do
minikai Köztársaság, Kamerun.

Az állandó diákonátus bevezetésével a hívők egy újabb széles rétege nyo
mul be az egyházi hierarchiába. A kettős tagozódást, püspökök és áldozópa
pok, felváltja a hármas. A dlákonusok ugyanis a szentelés által a hierarchikus
rend harmadík tagjává válnak. (Joanelli Déda)

MARTIN LUTHER KING ALDOZATA. Apia, a Georgia-állambeli Atlanta
egyik baptista lelkésze. a'1iglha sejtette, hogya világgazdasági válság első évé
ben (1929. január 15-én) született fia egy másfajta válság idején gyilkos me
rényletnek lesz laz áldozata, be sem fejezve élete negyedik évfizedét. Bizo
nyára ő maga, az ugyancsak baptista lelkészi hivatást választott fiú se gon
dolt arra, hogy 1968. áprHi,s 4-én este, amikor a memphisi szálló erkélyére lé
pett, utoljára fog szólni honfitársaihoz. Ugyanolyan gondolkodású ember fe gy
veréből érte a ,gyilkos golyó, mínt amílyen 103 évvel előbb, 1865. április 14-én
terítette le ugyancsak golyóval a nagy Lincoln Abrahárnot, az észak-amerikaí
polgárháború hősét, a déli államok négy és félmillió rabszolgájanak felszaba
dítóját . " Lincoln fehér volt, King fekete, de a szívüket egyazon emberszere
tet hevítette.

King fogékony lelkét már gyermekkorában megragadhatták egyrészt az
evangélium szavai és történetei, másrészt hazájának története, s azon belül a
1!ajtájabeli földijeinek évszázados kálváriája. A minderrkinek szóló megváltás
örömhíre, a szerétet krísztusí törvénye, ami nem kőtáblákra, hanem élő ember
szíveklapjaim íródott, fájó ellentétet Iképezhetett már a kollégiumi diák lel
kében a mindennapí élet tapasztalataival. Az utcán, a kőzlekedési eszközökön,
a szórakozó helyeken, sőt az iskolákban és a templomokban is találkoznia
kel!le1lt kőszívű emberekkel. E2iek a szentírás félremagyarázásával azt olvasták
ki belőle, hogya feketebőrűek Kámnak, a megátkozott Noé-fiúnak az utódai.
Szeriotük így egyenesen Isten akarata, hogya feketék kiszolgálják a másik
két fiú, a Noé áldásával útnak eresztett Szem és Jáfet leszármazottait.

Nyilvánvaló, hogy az a fiatalember, aki lelkészi hivatásra készült, nem
fogadhatta el a fehérek négergyűlöleténekezt a szokvánvos és álságos indoko
lását, Annál inkább meg kellett döbbennie azon, hogya fajok elkülönítése nem
áll meg a templomok küszőbén sem, és hogy talán éppen az újvilág protestáns
egyházaiban helyenkint makacsabbul tartja magát, mint bárhol másutt. Ami
kor tehát hivatásának megfelelően hirdette a szószékről. hogy "Isten nem tesz
a személyekben kütönbséget, míndenlc; kedves előtte. aki féli őt, és az igaz
ság szerint jár el, bármely nép fia is" (Ap. Csel, 10, 34-35), szinte magától
értetődően [ett a négerek egyenjogúsításának. társadalmi befogadásának. és a
két faj, a fehér és a fekete megbékülésének élharcosává.

King még hittudományi hallgató, de már keresi az eszközöket is, amelyek
kel eszményeit megvalósíthatná, így figyel fel karunk egyik hívő "pogányá
nak", a hindu Gandhinalk áhímszá-mozgafmára, amely az erőszaknélkühséget

va!llja jelszavá:na!k és módszerének. Attanulmányozza a Máhatmá könyveit, és
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felké.!llilll rá, hogy az Egyesült Államok 22 millió négerjével megismételje azt
a harcot, amit Gandhi V1itt győzelemre Indiában.

Huszonhat éves, amikor e téTenaz első gyakorlati tapasztalatokat meg
szerzi. Ekkor már az Alabama-állambeli Montgornery városában a Dexter
Avenue baptista egyházközségének a lelkipásztora. 1955. december l-én a vá
rosi busz sofőrje utasítja a néger utasokat, adják át ülőhelyeiket a fehéreknek.
Rosa Parks, egy idős néger varrónő nem engedelmeskedik a felszólításnak. Ki
tör a botrány, és az asszonyt letartóztatják King ekkor akcióba lép: megszer
vezi a néger lakosság bojkottját a városi közűekedésí vállalat ellen, A harc
nem egyszerű és sima; 381 napig tart, s közben letartóztatnak 115 néger pol
gári és egyházi vezetőt a városban, King háza ellen pedig bombamerényletet
követnek el. De végül is a közlekedésí vállalat hidegen számító stratégáí fel
adják a küzdelmet, nehogy teljesen csődbe kerüljenek, 1956-ban pedig az USA
legfelsőbb bírósága hatálytalanít minden rendelkezést, amely a tömegszállító
eszközökön bevezette a faji elkülönítést. Ebben az évben veszi el King fele
ségül az alabamai Corettát, aki ma négy gyermek anyja. Férjének küzdelmét
és most bekövetkezett hirtelen halálát igazi hítvalló szellernben segítette, il
letve fogta fel. Elmondta, hogy úgy érezte, míndíg a halál árnyékában éltek,
mióta férje a polgárjogi mozgalom élcsapatához tartozott.

King nem nyugodott a kivívott győzelem babérjain. A részleges győzelem

megerősítette törekvését a teljes győzelem elérésére. Megalapítja a "Déli ke
resztény vezetőség konferenciáját", tiltakozó meneteket, szabadság-zarándok
Latokat szervez. Kiadja a "sit-in" (ülj be) [elszavát, amelynek értelmében a
fekietétk meajenek el míndenüvé, ahol eddig "nem illett" mutatkozniok. Am
nemcsak megmutatkoznak, hanem bátran és türelmesen ott is maradnak, ha
jogtalanság, zaklatás, sőt testi sérelem éri is őket. Ez a nem erőszakos helyt
állás Kirignek valóságos hitvaflása volt. "Fontos számomra - jelentette ki
egyízben -, hogya feketék itt, az Egyesült Államokban elérjék polgári és em
beri jogaik teljességét. De számomra az is fontos, hogy fenntartsam erkölcsi
feddhetetlenségünket és egészséges lelkületünket. A gyűlölettel nem lehet meg
szüntetni a gyűlöletet. Egyedül szerétettel érhető ez el. Épp ez az erőszak
mentességbe a szép: 'béklyóktól mentesen megtöri a gonoszság láncreakcíóit: az
igazságot, a jóságot és aszépséget akarja a hatalom székébe ültetni. Ezért hát
hű maradok hozzá, mert hiszem, hogy az egyedüli lehetőséget nyújtja a fekete
embernek, hogy egészségesen és erkölcsösen érje el a szabadságot."

Küzdelmének következő harctere 1963-ban Birmingham, majd Alabama,
ahol sikerül biztosítania az Iskolásgyermekek számára az 1954-ben törvénybe
iktatott faji egyenjogúság érvényesülését. Utána még ugyanebben az évben
megszervezí a Washíngtonba irányuló nagy polgárjogi menetelést, s a szená
tus 1964-ben valóban meg is szavazza az új, liberálisabb polgárjogi törvény..
javaslatot. King méltán !kapja meg eikkor a Nobel-békedíjat. Atvétele után
házatérve 1965-ben Selmába vezeti a négerek menetét, hogy elérje bejegyzé
süket a választék névjegyzékébe. Mindezek a küzdelrnek szeméíves áldozato
kat is követelnek tőle: vagy tucatszor letart6ztatjáik, háza nem egyszer bomba
merénylet célpontja. Kínget, míután híre messze túljutott az Unió határain,
sokfelé hívják előadásokra. kongresszusokra. Amennyire módjában áll, el is
fogadja la meghívásokat, de mindig hozzáteszí : "Ha nem leszek börtönben ..."
King világosan látja a mély összefüggéseket is a háború, a szegénység és II

társadalmí kirekesztettség között. Mozgalma ezért a faji egyenjogúság érvé
nyesttésének ezek ellen az akadályai ellen is irányul.

Az életének véget vető merényletet követő napokban, mírrt emlékezetes,
az Egyesült Allamok számos városában faji zavargások robbantak ki, ame
lyek nem egy ártatlan ember életébe 'kerültek. Akárcsak Indiában, ahol Gandhi
halála után is felborult a hinduk és a mohamedánok 'kölcsönös megértése ...
King néger ellenfele, a "blacik power" (fekete hatalom) harcos hirdetője, Sto
kely Carmichel ki is je,lentette akkor: "Azt hlszern, hogya fehér Amerika el
követte a legnagyobb hibát amikor meggyilkolta Martin Luther Kínget. mert
ezzel megölt minden értelmes reményt... King volt az egyetlen fekete, aki
kész volt a szerétetet és a békét prédíkální míndegyík oldal felé."
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"Akár igaz ez a nézet, aikár nem - állapítja meg Daniel l"ezerU párizs!
segédpüspök a Témoignage Chrétien Kinggel foglalkozó különszámába írt mél
tátásában -, annyi biztos, hogy King haszontalan csodálói lennénk, ha nem
triernők bevallani, hogy mi, hívők és nem-hívők is, nem ritkán takargattuk a
hatalom és erőszak visszaéléseit, sőt talán az is előfordult, hogy oktalanul ka
cérkodtunk vele ... Az evangélium követőinek KÍJIlg, ez a tizenkétszer bebör
tönzött testvér, a boldogságokba vetett hit példája marad elszabadult világunk
ban." Az egyházak felelős vezetőinek pedig emlékezetébe idézi, a püspök,
hogy nekik is a béke-üzenet hírvivőinek kell lenniök, különösképpen a legsze
gényebbek szolgálatában.

Keltsenek vísszhangot a mí lelikünkben is VI. Pál pápa szavai, aki a me
rényletét követő virágvasárnap eikként imádkozott: "Urunk, hallgass meg ben
nünket, hogy Luther King áldozata ne legyen hiábavaló. Hála az ő áldoza
tának, foglalja el az igazságtalan megkülönböztetés és a mcstaní villongások
helyét a megbocsátás, a béke és a kiengesztelődés új és mélyebb szándéka."

(Sági Ist1.-'án)

AZ OLVASO NAPLOJA. Ml lesz a tanulmányaival, ha ő meghal? - töp
rengett aggódva Szabó Lőrincz a betegágyán; mert azokat is életműve ezerves
részének tekintette. Most végre, több mint tíz évvel a halála után, Simon Ist
ván gondozásában ezekiből a tanulmányokból is megjelent egy gazdag, terje
delmes válogatás.' Ad-e valami újat, új vonást, új világítást a már isrnert
képhez? Azt hiszem, igen. ,

Aki hallotta az előadó Szabó Lőríncet, bizonyára jÓlI emlékszik sajátos
l versolvasó modorára, Soha nem "szavalt", soha az előadás semmilyen szóno
kias vagy teatrálís Iehetőségét nem használta ki; inkább magyarázott, kifej
tett, értelmezett, hanggal, hangsúllyal. egy~egy mértéktartó tagleitéssel ; nem
elszavalta hallgatónak a versét, hanem inkább megtanította. Költészetére iga
zán nem lehet azt mondaní, hogya szokványos értelemben didaktikus lenne;
a pódiumon azonban jellegzetesen pedagógus vou. Nemcsak akkor, ha valaki
másról, vagy valamilyen más témáról beszélt, hanem akikor is, ha saját magát,
a saját Iíráját tolmácsolta.

.Tanulmánval - ahogy olvassuk őket, ez egyik első benyomásunk - erősen

hangsúlyozzák ezeket laz oktató-nevelő, pedagógust vonásokat. Abból indul ki,
hogya vershez nagyon kevesen értenek; azt akarja, hogy minél többen értse
nek hozzá, mínél többen tudják értően élvezni. Ezért szívesen elmond az ér
tők számára többé-kevésbé közismert dolgokat is, mint ahogya jó tanár sem
rest fáradhatatlanul ismételni a matematika alapelemeít, hogy aztán bevezet
hesse tanítvánvatt a magasabb matematikába. Bármilyen tapintatos, bárrneny
nyire a háttérbe húzódik, bármilyen szemérmes: lehetietlen valami szívós, okos,
rokonszenves pedagógiai szenvedélyt nem éreznünk ezekben a tanulmányai
ban. S ugyanakkor valamí, szintén nagyon rokonszenves, szerénységet: hogy
sosem hivalkodik a tudásával. sosem nyomaszt az ismereteivel ; szánt szándék
kal "recsa\éarja" magát azoknak az alacsonyabb szirrtjére, akiket a maga ma
galsabb szintiére föl akarna emelni. Egyéni nézeteit szünke mellékmondatokba,
néha csak jelzőkbe bújtatja; nem az a célja, hogy olvasójának Szabó Lőrinc

tudásáról. vagy szellemességéról legyen jó véleménye, hanern az, hogy érdek
lődést keltsen benne az iránt, amiről éppen szó van. Elveit, melyekről egyik
kései írása, a kötetet nyitó Világirodalmi kultúra beszél: "a szerénységet, el
fogulatlanságot és szent kíváncsiságot a valóság megtsmerésére", nemcsak
másoknak ajánlotta, hanem elsősorban ő maga valósította meg.

Ezért is volt olyan óvatos világirodalmi kérdésekben a véleményalkotást
illetőleg. "Mielőtt saját ítéletet formálunk világirodalmi és krítikaí kérdések
ben, ne győzzünk eleget megmérni, újra meg újra megmérni olyan összefog
laló könyveIkból és szellemekből. amilyen a teljes Eckerrnann, amilyen Lanson
vagy Taine, amilyen Braudes nagy műve a XIX. század főáramlatairól, vagy
Guyau esztétikája, De Sancrtis olasz írodalomtönténete" r: írta, ugyanosak az

, Szabó t.örínc: A költészet dicsérete. Válogatott cilckck, tanulmányok: Sze.r'keszfette
és a bevezetőt írta Simon István. Szépdrodalrní 'Könyvkiadó, 1967.
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említett Vilagirodalmt kultúrá:ban. ts ezt valóban nem lehet elég nyomaté
kosan ajánlani, kivált ha látjuk, mílyen hajlandóság van, és méginkább volt
az elsíetett ítélkezésre, arra, hogy csak hírből ismert dolgokra eimkét ragasz
szanak, és pro, vagy kontra értékeljenek és átértékeljenek, magának a jelen
ségnek, és a jelenség körülményeinek alapos ismerete nélkül. Ugyanakkor vi
szont azt is észrevehetjük, hogya Szabó Lőrinc fölsorolta szerzők művei két
ségkívül aíapművek ugyan, kivált Eckermann Goethét és De Sanctis az olasz
irodalmat illetőíeg, ígyegészükben azonban mégiscsak kissé "tegnapiak", sőt

tegnapeíőttíek, és azok voltale már Szabó Lőrinc "pillanatában" is. Lansen
például kitűnő tájékoztató, tagadhatatlanul, de semmiképpen sem elégséges
tájékoztató.

De ezt nyilván maga Szabó Lőrinc is nagyon jól tudta. Alighanem ezért
is korlátozta magát világirodalmi téren az úgynevezett "életrajzi tanulmányra",
Villonról, Baudelaire-ról, Veriain-ről például, vagy a puszta ismertetésre, ami
lyen a Jammes-ról szóló tanulmány; ezek viszont - kivált a Baudelaire-esszé
- remekművek a maguk nemében. Mint ahogy remeklések és úttörő példák
voltak annak idején a Baudelaire-kötet jegyzetei is. De mindez elsősorban in
formatív, inkább csaJk közvetítése, iroclalmunkba gyökereztetése a világlfrá
nak, mintsem együtemű, együtteszmélőrészvétel benne, "problematikájában" és
"tudaltában". Verlaine-ről például Szabó Lőrinc lényegében mindent elmond,
amst a magyar közönségnek tudnia kell ahhoz, hogy Verlaine-t "ismerje"; ezt
kitúnően mondja el, v-alósággal ujjáteremtve a filológusok kezén oly nehéz
kessé ügyetlenedett műfajt, remekül ötvözve egybe a filológiai hitelességgel
és tájékozottsággal a vonzó, könnyed, mégsem tetszelgő előadásmódot; a ta
nulmányban viszont aligha van valami, ami magához a Verlaine-kérdéshez
adna új szempontot, értékelést, nézetet, s ami Verlaine-t ítletőleg "saját ité
let" lenne. Ettől vítágirodalml kultúránk adott pillanatában Szabó Lőrinc

elvszerűen tartózkodott; a "slajátot" más területen érvénvesítebte: a fordításban.
Mert ezeknek a tanulmányoknak a többsége fordítások elé készült ei/5

szónak, "bevezetőül" a művel való ismerkedéshez. megismertetve az embert;
sorsát és korát, mielőtt megszólalna Szabó Lőrinc hangján maga a költő. Ezért
hatottak a maguk idején a fölfedezés kettős örömével: nemcsak Villont.
Baudelaire-t, Varlaíne-t "fedezték föl" a magyar olvasó számára, hanem Szabó
Lőrincet, az esszéírót, az életrajzi tanulmány mesterét is.

Ma már azonban, ízlésünk változása, világirodalmi kultúránk gyarapodása
következtében ezek az esszék nem hatnak azzal a reveláló varázzsal, mint
első megjelenésükkor. Változatlanul elrágadják viszont az olvasót azok a ta
nulmánvok, emlékezések, bírálatok, amelyeket Szabó Lőrinc magyar kortár
saíról írt. Szinte rníndegví'ket műfaía remekének tarthatiuk: a három Babits
Míhállval foglaiJ'kozót például, a .Juhász Gyulával való kapcsolatát elmondó,
megrendítően mélv és emberi emlékezést, vagyakitünőesszét Sárkőz! György
ről, és természetesen a Tóth Árpád tanulrnánvokat, Vannak megfogalmazásat.
metatoráí, vagy csak jelzői, mindig hivalkodás nélkül, mindig a megismerés
eszközeiiként, (és ez nem kis érdem volt öncélú díszítésésekre hajlamos korá
ban), amelyek levilágítanaik egy-egy jelenség, forma, természet lealénvegéía:
akár Tóth Árpád korai korsza'kána~ "hosszan, fáradt. lassú leütésekkel bó
longó, monoton ritmusban beszélzető és mozzó formáiról", akár Babits ,,labi
rírutikus fantázlá iáról", akár Sárközi .Jiosszúsoros, hullámzsongató techníká
járól", akár Illyés, ,.fecskék volt-nincs viHanása" kapcsolásatról beszél.

Szabó Lőrinc költői műszereí sokszor akiritikai Ismeretben is mínden
másnálalikialrmasabbaik a nehezen megracadható valóság észlelésére és rögzí
tésére. A fön,tiek után csa-k még egy példát erre, más, ismét világirodalmi
területről. "GoetJhéneik Petőfi az igazi testvére, nem Arany" - mondía Szabó
Lőrinc 1942-ben Búcsú Weimartól című írása végső mondataként; maid 1949
ben a Kétszáz év Goethe CÍműben mes>:ismé'tli: "Tankönyv'eink s a 'kö7}hit Arany
rokonaként emlegetrk: szerintem azonban éppannvíra. sőt fialtal korában még
inkább, Petőfi az igazi szellemi testvére: csorduló életér~ése. realizmusa, hús
vér nyelve és könnyedsége teszi azzá." Látszótaa meghökkentőmegállapítás, de
mélvségesen igaz: míndenkí színte a tapintás hitelével tapasztalhatja, a:ki va
laha megpróbálkozott a. goethei dalok magyar rnegszólaltatásával.
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Goethe egyébként ~le~szóI6 társa volt 5mb6 Lőrincnek: nyilván nem
lett volna, és kivált ilyen mélyen, tlyen egzlsztenclállsan, nem lehetett volna az,
ha nincs Szabó Lőrincben valami, kezdetben talán csa'k potenciális, később

egyre reálisabb rokonság a saiátos, goethei klasszícízmussal : azzal, amely elsőd
legesen nem is annyira stílus, mínt inkább életformáló moráí, parancs a lét
és a személviség erőinek valamilyen produktív harmóniában való összefogá
sára.

A korai kötetek lázadó, keserű, dühös, olykor expresszionista Szabó Lő

rince tudatunkban, emléketnkben míntha kissé elhomályosította volna ezt a
klassztcizáló törekvésű Szabó Lőríncet (még akkor is, ha ó maga későbIb, visz
szamenőleg igyekezett is "megfegye'1Jmezni" ezt a korai rakonoátlant; versbeli
rendetlenségel szabályozásával, aminek a [ogosságáróleegyébként külön kis ta
nulmányt is írt). Babits, a költő című tanulmányában írta 1941-ben: "A forma,
a stílus, a tartás ma ís lehet klasszikus, az idegekben azonban és a látásballl
és a vers mélyén ott vibrálnak a modern zörejek, a gyors változások lükte
tése, ímpresszíonízmusa, tarkasága." Legalább annyira vonatkozik ez őrá, mírit
Babítsra, O is, mint Kosztolányiról írta 1937-ben, "a túlzott irodalmiasségtőla
realizmuson át a klasszikus eszmény felé" fejlődőbt s ez a tudatos "Jrlasszika"
mind többször jelentkezik egy-egy megjegyzés formájában a harmincas évek
től fogva tanulmányaiban is, jelezve tájékozódásának és eszmélésének egyik,
egyre tudatosaJbb tendencláját. A Juhász Gyuláról szóló írásban például, 1937
ben: "Mint embernek, több derű, mint írónak, több és erősebb hivatástudat
jutott volna osztályrészül, ha már induláskor vagy legalább munkássága de
rekán létezett volna a magyar lírának egy olyan népi-újklasszikus front ja,
amely egyenrangú a modernekével." Hogy ó maga ide tartozónak érezte ls,
akarta is magát, az aligha kétséges. És hogy már 1929-ben errefelé tartott, azt
Divatok az irodalom körül círnű terjedelmesebb írása - félig pamfletja, sza
tirája - bizonyítja.

Ez a tanulmány bizonyos ,;kilJasszicizrrnus" nevében (,.,az egyetlen igaz harc:
a tehetség szabadságharca az ember teljes kifejezéséért") ingerülten a limine
elutasít mínden úgvnevezett "izmust", olyan imperatív modorban, amelyet néha
már csak az különböztet meg a konzervativizmus makacs értetíenségétől, hogy
képviselője sokkal jobban tud írni. Ami pedig a legfontosabb: nem úgy, hogy
amit elvet, csak hírből, esetleg torzképeiből ísmerné, hanem úgy, hogy ismeri.
fgy csak annál meghökkentöbb (kivált a mai olvasónak) a gúny és fölény, ami
vel egyaránt megbélyegzi (itt-ott közbeszőtt. mellékesnek ható fenntartások
kal) Rimbaud Illuminations-jait (elvetélt érzések, gondolatok, teremtéselőtti
lazaságukban, kialakulatlanságukban). Soupault, Costeau, Eluard "infantilis di
csőségét", az aktívizmust és az expresszíonízrnust, a szímtdtanízrnust (Apolli
naire-t parodizálva, utánzóí kifigurázásának örvén) és a kubízmust, az "abszt
rakt lírát" és a whitmani szabadverset (a paródia végsorában egy vágással
Kassák felé, a Mesteremberek végsorának parodizálásával). Az egész, hada
kozó írásban föl sem merül a gondolat, hogy ezek a különböző költői törek
vések mégsem pusztán légbő~kapot:t cirkuszi koholmányok, és némelyikben
mégíscsak a kifejezés tágítására. a kor új valóságainak adekvát költői meg
ragadására, újfajta költői érzékelésre és kife,jezésre történik kísérlet. Lehetet
len nem arra gondolni: talán Szabó Lőrinc Iíráíának is hasznára lehetett volna,
ha nem helyezkedik mlndenestül ilyen merev álláspontra, és ha egy kicsit
megértőbbnek mutatkozik a költészet új utakat és lehetőségeket kereső irá
nyai és törekvései iránt. Ki tudja, nem tágultak volna-e határai; ki tudja,
a Te meg a világ páratlan érettsége, szabó-lőrinci értelemben (az imént előho

zott, Babits kapcsán tett megjegyzés értelmében) vett klasszícízmusa után
ugyanígy bekövetkezett volna-e az a hosszú periódus, amely - a Tücsökzene
második, másfajta, nagy "kl1aslsmdzmusáig" - végeredményben semmi Iénye
ges úiat nem hozott, és amelynek fennsíkján - mert kétségkívül fennsík 
az olvasó egyre fáradtabban vándorol; nem egyszer a kopárság benyomásával
vándorolna, ha id5n~ctnt nem üdítené egy-egy valóban nagy és "közvetlen"
vers oázisa ...

(Rónall GlIőrgy)
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SZlNHAZI KRÖNIKA. Négy estén át vendégszerepelt a Varsói Nemzeti
Színhá? (Teatr Narodowy) a budapesti Nemzeti Színház színpadán. Három al
kalommal Naglowicei Mikola; Rej: "József élete" című moralitását játszották,
egy estén pedig Rolf Hochhuth: "A helytartó" című drámája került bemu.ta
tásra. Mindkét darabot a varsói színház világhírű rendezője Kazimierz Dejmek
rendezte.

Dejmek a nagyon ritka rendezők közé tartozik, akikkel kapcsolatban jog
gal beszélhetünk ),alkotó rendezésről". Olyan együttműködés ez, amelyhez
nem elég a rutin, a színpad ismerete de még iz színház szereiete sem. Elmé
lyedés a műben és nagYfokú művészi al6zat is kell még hozzá. S Dejmek úgy
látszik, mind e tulajdonságok egyikének sincs híjával. Nagyszerű tehetségét
ezúttal elsősorban a "József élete" című bibliai tárgyú játékban méltányolhat
tuk. A darab írója, Mikolaj Rej (lVaglowice-i a nemesi előneve) a XVI. szá
zad első felében élt. Művelt birtokos nemes volt, aki élénken érdeklődött ko
rának szellemi mozgalmai iránt. Sokoldalú irodalmi tevékenységet fejtett ki
és a lengyel irodalomtörténet általában tőle számítja a lengyel nyelvű iro
dalom kezdetét. A "József élete" című moralitást 1545-ben írta egy kombeli
németalföldi iskoladráma nyomán, és a bibliai József történetét dolgozta föl
benne.

A darabban (amely a lengyel irodalmárok szerint eredeti formájában rend
kívül ,bőbeszédű, s Dejmek éppen ezért mintegy a harmadára rövidítette) sa
játos módon találkozik és keveredik a késő középkori és a korai barokk szelle
miség. Nem ritka jelenség itt a mi keletibb tájainkon. Külön varázsa továbbá,
hogy az általános érvényű és az erkölcsi ép'Ülést szolgáló történetet a népi
jámborság és a népi humor sajátos izeivel keveri. Dejmek, nagyon helyesen,
mint rendező és mint a szöveg átdolgozója is, ez utóbbira tette a hangsúlyt.
Nyilván abból a megfontolásból, hogy az eredeti szöveg sok naivitása, régi
módi pátosza amúgy is mosolyt keltene a mai nézők körében. S07~kal helyesebb
tehát már eleve erre a mosolyra, erre a derűre alapozni az előadást. A hu
mornak ilyen előre törése és döntő szerephez jutása semmiképp sem jelenti azt,
hogy Dejmek nevetségessé akarná tenni aloir a darabot, akár annak mondani
valóját. (Ezért volt súlyos félreértés, amikor Dejmek első ilyen jellegű rende
zését, a "História a dicsőséges feltámadásról"-t úgy vették át Pesten, aThália
S,?ínházban, hogy ócska és rossz ízű viccelődés lett javarészt az eredeti elő

adás meleg és tiszta szívű humorából.) A "József életé"-nek ez a mai előadása

éppoly épületes tanulságos és elgondolkoztató, mint amilyen a maga idejében
a XVI. századi lehetett. Csak éppen számol a mai ember igenyével. Ez a mai
ember nem szereti a dagályos erkölcsi prédikációkat, nem szereti, ha felülről

mennydörögnek rá, ha fenyegetik; viszont pontosan tudja. és minden idegszá
lával érzi, hogy mi a különbség a türelmes szelídség és az emberi méltóságot
lábbal tipró erőszak között.

József alakjában ezt ri minden rossznak fölébe kerekedő, törhetetlen sze
lídséget állította színpadra Dejmek, hamvas hájjal és vígasztaló belső igaz
sággal. Lehet, hogy voltak, akik kicsit gl/agyának, netvetségesnek, szánalomra
méltóan ütódöttnek érezték figuráját. A tiszta szívűek azonban, akikről a
Hegyi beszéd szól, testvérükre ismertek benne.

Mikolaj Rej darabjának cselekménye lényegében híven követi a bibliai
elbeszélést. Látjuk Józsefet atyja, Jákob házában, majd végig kisériiik sorsát,
amikor testvérei előbb meg alear.ják ölni, majd eladják egy vándor kereskedő

nek, akitől az egyiptomi Putifár vásárolja meg. Persze bőségesen kiaknázza
a darab a Putifárnéval kaocsotatos kalandban rejlő lehetőségeket, ezt azonban
teljes mértékben a humor jegyében teszi. Látjuk aztán József rehabilitálását,
magas rangra emelkedését a fáraó udvarában, testvéreinek méltó megszégye
nülését és végül Jákobnak és házanépének bevonulását Egyiptom földjére. A
történet folyamatosságát két - a középkori játékoknál elengedhetetlen - ta
nulságos epizód-jelenet szakítja meg. Az első részben "a kalmár komédiá.ja"
ez. amely azt mutatja be, hO(Jyan ;jár túl a furfangos kalmár a kecskelábú ör
döq és a fogatlan banya külsejével meg;jelenó, kaszás halál eszén is. A máso
dik rész betét játéka a fáraó akasztásra ítélt sütőmesterének tragikomédiája,
amely szintén a halállal folytatott, kissé kesernyés szájízű 7wmázás jegyében
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zajlik le. Mindez nagyszerű alkalom az önfeledt komédiázásra és a VarBói
Nemzeti Szinház kitűnő gárdája bősegesen kihasználja a kínálkozó lehetősége

ket. Szinte elkaprázú:ltták a nézőközönséget a jobbnal jobb kabinetalakitások
kal. A teqenüekezeteseob mé(Jis Wojciech Siem-ion József alakitása volt. Mind
annak, ami a darabban történik, ez a figura adta meg az értelmét. Gyermeki
naivitas, szivjóság és az állandó készsé(J a mások szolgálatára, jellemezték ezt
a Józsefet, akinek életre keltésénél az iró (és a rendező valamint a művész is)
jócskán meritett nem csak az ószövetség, hanem az újszövetség ihletéséből is.

A ma(Jyar olvasó számára nem sokat mondana, s ezért nincs is értelme
a népes szereplőgá1'da fölsorolásának. Amit dicséretükre elsősorban el lehet
mondani, az egyébként is mindnyájukra egYformán áll. Nagyszerű a mozgás
kultúrájuk. Mintha mindnyájan pantomim- és balettískolát is végeztek volna.
Artisztikus, kifejező (Jesztusaikkal, arcjátékukkal a nyel-vet nem értő nézők

számára is követhetővé és élvezhetővé tették az előadást. Ebben persze jelentős

szerepe volt Dejmek egész rendezői koncepciójának.
Emlitettem, hogya keleti tájakon, és Lengyelországra ez még fokozottab

ban áH, az inkább profán jelZe(Jü reneszánsz közbeiktatása nélkül, közvetlenül
követte e(Jymást a késő gótika és a barokk egymással rokon lelkivilái]a. És
Dejmek innen merítette ihletét. Alakjai, színpadképei olyanok, mintha e(J1I
aranyozott szárnyas oltár tablói elevenedtek volna meg. Nemcsak a kosztümö!c
és a rajtuk uralkodó tompa aran1l szín teszik ezt, hanem minden mozdulatnak
sajátos artisztikuma, amely -hitelesen idézi régi, oltárokat és szcszékeket fara(Jó
műoészek jámbor hitét, népi ihletését és hamiskás humorát. Persze a díszleteket
és szellemes kosztümöket tervező Andrzej Stopka személyében kitűnő és kon
zseniális munkatársra lelt Dejmek.

Külön meg kell emlékezni az előadás zenei keretéről, amelynek fontos
dramaturgiai szerepe van. Zene, kórus és táncbetétek választják el egymástól
az e(J1Ies jeZeneteket (jó sok van belőlük), s ezzel az egész játékot minte(J1I
ma(Jasabb, szinte szakrális szintre emelik. Amellett külön örömet szereznek
a madri(Jál stílus kedvelőinek, minthogy az egész zenei anyagot (hangversen1l
keretében is szívesen me(Jismerkednénk vele) XVI. századi len(J1Iel szerzők

szerzeményeiből állították össze.
A varsói Teatr Narodowll jóvoltából hián11talan művészi élvezetet jellintő

színházi estében volt részünk.
(Doromb1l Károl1l)

KÉPZOMŰVÉSZET.A Műcsarnokban megrendezett XI. Magyar Képzőmű~
vészeti Kiállítás mínd a szak-, mínd a nagyközönség zöméből csalódást vál
tott ki. Havas Lujza a Népszavában. Rózsa Gyula a Budapester Rundschauban
és a Népszabadsáfjban joggal tette szóvá, hogy egy sor olyan alkotó maradt
távol a tárlatról (Sehönberger Armand, Korníss, Bálint Endre, Martyn, Bol
mányi Ferenc, Gyarmathy Tihamér, Ország Lili, Keserű Ilona stb.), a'kilk
nélkül modem magyar képzőművészetről aligha lehet beszélni. Egyes kiváló
művészek ugyan résztvettek li kiálilitáson (így Anna Margit vagy Barcsay
Jenő), de távolról sem művészi jelentőségük arányában: Barcsay újabb tábla
képeiből például egyet sem láthattunk A kíállítáarendezöí helyesen döntöttek
úgy, hogya legutolsó - 1966-08 - országos tárlat óta elhúnyt művészekről

(Ferenczy Béní, Megyeri Barnabás, Kohán György, Zilahy György stb.) meg
emlékeznek e mcsterek egy-két munkájának szerepeltetésével, - mulasztást
követtek el azonban, amikor Csont Ferencről, Czirnra Gyuláról és főként:

Kassáik Lajosról megfeledkeztek.
_A tárlaton volt néhány kifejezetten gyenge, nem odavaló darab (Boda

Gábor Krúdy-mellszobra, Pető -János epigon grafíkái stb.), az anyagra azon
ban nem ezek voltak a j~lemZőek, hanem az olyan középszerű, banális mun
kák, mint Fenyő A. Endre, V. Bazsonyi Arany, Szentgyörgyi Kornél, Vati Jó.:
zsei, Tamás Ervin, Breznau József, Ridovics László, Xantus Gyula, Dabóczi
Mihály és mások képei, szobraí, rajzai. Nem rosszak ezek a művek, - csak
éppen menthetetlenül híjával vannak az önálló arculatnak. a kommerciális
műgyakorlattól valóelzárkózásnak, a valódi műalkotásbólkááradó fluidumnak,
varázserőnek. Keszler József, a századforduló nagytekintélyű és csípősnyeívű
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8zinhá2Ji kIitikUlia mondotta áilítólag egy bemutató előadás végén: "Jó darab,
jó darab, - de nem premíerre való ..." A XI. kJiáHitáson szereplö munkák
legtöbbje sem való "prerruier"-re, azaz: egy reprezentatív tárlat falaira, poszta
menseíre, (Itt íegyezzük meg, hogy Kokas Ignác egyetlen kiállított műve nem
győzött meg bennünket arról, hogy éppen e múvész a Ieghivatottabb a magyar
piktúranak az 1968-as Velencei Bíennálén való képvíseletére.)

Persze, a többszáz semmit (vegy keveset) mondó munka között van nehány
emlékezetes is, - így Kondor Bélától "A tengerész álma" című olajpasztell,
Borsos MHclós'tól a "Férfi és női formált" című vörösréz-relief, Czóbel Béla
kancsós-s-rózsás esendélete, Kiss Kovács Gyulának a kései Babítsot, a "Talán
a vízözön ...", az "Ezenkilencszáznegyven", a "Jónás 'könyve" költőjét szuggesz
tíven megjelenítő kilisplasztikája, Erdős János "Dalmát város'i-a, Gábor Ma
rianne "Kiköiő"-je, Borbás Tibor Ferenczy Béní-oüsztje, Berki Viola "Régi
orosz város" című festménye, Tassy Béla "Kodály Zoltán emlékére" című mo
notypíája vagy Ábrahám Rafael "Mes1terségek dicsérete" círnű litográfia-cik
lusa. E művek azonban csak I1i.,tkán felbukkanó oázísok a termeket megtöltö
hatalmas anyag ,tikkas7itó szaharájában,

A rendezőség a felmérült kifogásokra aZit felelheti, hogy "gyenge volt a
kínáeat", azaz a jnüvészek tartózkodtak a beküldéstől, illetve nem a legkü
lönb munkáíkat küldték be. E védekezést azonban nem érezzük elfogadha
tónak: olyan (csztatlan tekintélyt élvező) személyekből kell a jövőben a zsűrít

összeáltítand, s olyan - egészséges - müvészetí közszellemet keH teremteni,
hogy legjava alkotóink készséggel és örömmel vegyenek részt az ún. "nem
7i€tIÍ kiál:!.ítások"-on. Ha a művészek és műbarátok számottevő részének ez az
óhaja megvalósul, úgy a következő országos tárlat - eüentétcen az ideivel 
hű kJépet fog adni jelenkori képzőművészctünkrői, amely - szerencsére
nem olyan szürke és fáradt, mint amilyennek az idei tárlat mutatta,

• • •
A Kulturális KapcsolllJtoik Intézetének Dorottya utcai kiállítóhelyiségében

a Párizsban élő 'Szabó László szebrász munkáiból láthattunk áprilisban egy
kiis gyűjteményt. Szabó 1917-ben született Debrecenben, tanulmányait itt, va
lamint Genfben és Laussanne-ban végezte, - azonban mínt szobrász, autodi
dakta. Mintegy húsz esztendeje él külföldön, ahol jelentős művészí hímévre
tett szert: a Larousse-kiadó Dictionnaire de l'art contemporian círnű kötete
és a Knaurs Lexixon der modernen Plastik külön címszóként tárgyalja mun
kásságát, s a Knaur lexikon közli egyik munkájának reprodukcióját is.

A művész - mint Budapestre eljuttatott munkáiból kitűni'k - természet
elvű szobrászként indult. E korszakának szép terméke az 1949-ből való, bronz
"Női portré". Később az absztrakció felé fordult, de teljesen nonííguratívvá
sosem vált: munkái mindig utalnak a természeti alakzatokra, az emberi test,
a növény- és állatvilág formáira, amelyek inspirációjának forrásai ("Tenmé
kenység", "TŰZiffiadár", "Öslény"). A kiállított szobrok azt is elárulják maguk
ról, hogy Szabó plasztikai felfogása egyrészt a történelemelőtti korok és az ún.
"primitív" népek müvészetéveí (W~llendorfi Vénusz, óceániai szobrászat stb.)
másrészt a kubízmusból kiinduló modem szebrászantal (Longuet, Loth, Volti)
tart rokonságot. Fémből, fábál, :lieketegráni,tból készübt, nagy mesterségbelí
elmélyültséggel megalikotott munkái monumentális hatásúak, erőtől feszülők.

"A hegyek szelleme" című kompozícióját a francia állam vásároita meg, egy
másik rnunkája Henry Moore gyűjteményébe került, - megérdemelt elísme
réseként a művész eddigi munkálkodásának,

Szabo László kis budapesti kíállrtása is arra fígyelmezteti művészetí éle
tünk és mázeumügyünk irányítóit, hogy vegyek alaposan fontolóra s valósítsák
meg mielőbb Lukácsy Sándor irodalomtörténésznek - a Népművelés címu fo
Ivóíratban - nemrégiben felvetett gondolatát: "Meg kellene végre-valahára
rendezni a külföldre szakadt magyar rnűvészek nagy csoportos kiállítását Bu
dapesten. Vasarely, Sehöffer Míklós, Hajdú István, Pán Márta, Kolozsváry és
a 'többiek aligha zárkéznának el; talán még arra is lehetne gondolni, hogy mű

veikből állandó tárlat nyílnék fővárosunkban. A Szépmüvészetí Múzeum mo-
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dern gyűjteménye (noha néhány remeket is magáénak mondhat), csüggesz
tően 'szegényes, s azt, hogy Cézanne vagy Van Gogh csillagászati áron gazdát
cserélő munkáival gyarapítsuk, nem remélhetjük. De a magyar származású al
kotók műveiből vísszahonosítaní, amenmyí t lehet, talán nem reménytelen. MIn
denesetre kötelesség volna, nemzeti kötelesség."

(D, 1.)

ZENEI JEGYZETEK. (É r t e l e m é s é r z e l e m.) Amikor Joachim Gru
bich, a fiatalorgonaművész, lengyel vendégünk, befejezte műsorának első szá
mát, Bach Esz-dúr preludium és fúgáját, önkénytelenül arra kellett gondolnunk.
hogy pusztán csak értelemmel nem lehet ezt a fajta muzsikát tolmácsolni.
Joachim Grubich hűvös eleganciával, tartással szólaltatta meg a hatalmas
hangtömböket, s miközben ujjai nyomán szárnY1'a kapott a muzsika, a bachi
zene lelke valahogy kívülrekedt ,a hangversenytermen. Pedig minden a he
Il/én volt: a pontozott ritmus, a feszes felépítés, és az ellentétes hangú - és
hangulatú témaépitkezés. Am a végeredmény jelen esetben "csak" a számok,
az egyes összetevők összege volt, s nem jártLIt hozzá az a kívülről fel nem fog
ható és meg nem közelíthető érzelmi többlet, mely a zenei hangok egllmás
utánját művé, és az egyes tételeket összefüggő egésszé formálja. Nem isme
rem. nem is ismerhetem a lengyelorgonapedagógiát. de a zonC/oristák eseté
ben annak idején már megfígyelhettük ezt az objektivitásra való törekvést,
amely azonban jóvátehetetlenül elsápasztja a műveket, mert csak résnyi
hetuet: engedi hozzá az érzelem fényét, Nem felejtem el annak idején azt a
csalódást, amelyet a nagyszerű zongoraművésznő, Czerny-Stefanska visszaté
rése jelentett. Amikor először játszott Chopint, elragadtatva ünnepelte min
denki, mintha Alfred Cortot legméltóbb folytatója ült volna szemelyében a
zongoránát Aztán visszatért, de az a muzsika, amelyet akkor szólaltatott meg,
már nem Chopin volt, hanem annak kivonata. Valahogy ez tÖ1'tént az Esz-dúr
preludium és fúgával is: ez sem Bach volt, hanem az érzelmeket tudatosan
száműző ember meditációja Bach fölött. A műs01' első része mindvégig meg
maradt ilyen objektiv kalandozásnak, s csak az utolsó számban, Vivaldi-Bach
a-moll concertójában meleaedett fel az orgonista, s vele együtt a közönség is.
Az a-moll concertót inkább Vivaldi műként szekták játszani, több remek le
mezfelvétele van kéthegedűs-versenyműváltozatának. Ezúttal azt csodálhattuk
meg, miluen sokat jelenthetett Bach számára ez a tündökletesen kék, velencei
égbolt, és a színeknek az a varázslata, amely Vivaldi műveiből tárul elénk.
Bachnál mindez talán egy árnyalattal sötétebb lesz, Lipcsében az ég kékje is
mélllebb lehetett egy fokkal, és az olaszok áradó derűjét is mederbe fogta a
német józanság. Am a bachi változatok rendszerint - igy volt ezúttal is 
feni>égesebbek, súlyosabbak, másfajta élményről árulkodnak. Az orgonára irt
a-moll concertóban két világ feszül már egymásnak: egyfelől a barokk forma,
az a játszi könnyedség, ahogyan ráleltek a kifejezés ihletére, de mögötte 
Bachnál - már felsejlik egy másik, újabb ihletés is, amely talán azzal válik
emberibbé, hogy a fények mellett felvillantjaaz árnyakat is, a fúgák csodá
latos ellenpontozásában. A szemlélődő ember igy pillanthatja meg Bach mű

veiben az élet teljességét, a dolgokban önmaguk ellentétét is, azt a tökéletes
varázslatot, amelyet mi életnek nevezünk. S aki a zeneműben ezt az életet
akarja tolmácsolni, nem közeledhet hpzzá a kivülálló fölényével, csak azzal,
hogy maga is vállalja és éli. Persze ezt a véglegesen emberi-művészi tartást
csak a legnagyobbak tudják hibátlan tökéletességgel tolmácsoini ...

Hogy mennyire más Bach művészete, ha szívvel közelít'Ünk hozzá, azt két
nappal Joachim Grubich hangversenye után Rózmann Akos bizonyította be, aId
igen szinvonalasan, nagy átérzéssel szólaltatott meg négy Bach művet, majd
az óriási siker miatt még két ráadást is kellett adnia. Az a légies könnyedség,
ahogy a Nun ko mm Heiden Heiland kezdetű korálelőjátékot előadta, vagy az
Esz-dúr preludium és fúga hatalmas ivű és koncentrációjú előadása valóban
maradandó emléket jelentett minden hallgató számára. S hasonlóan élmény
szerű volt a műsor második részében Kárpáti József szereplése is, aki első

sorban a romantikusokat tolmácsolta hiven nagy érzéssel,
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Azokon a hangversenyeken, amelyek mlIsorán els6sorban a preklasszikus:
meeterek alkotásai vagy a klasszikus kor korai művei szerepelnek, ú.jra és
újra felvetődik az a kérdés, hogyan közeledik a ma embere ahhoz a korhoz,
s hogyan válhat a zenei előadás korszerűvé, úgy, hogy közben a keletkezés
korához is hű marad. Corredor Pablo Casalsról irt könyvében egész fejezetet
szentelt ennek a kérdésnek. Casals szerint - aki Bach művészetének, s vele a
barokk kornak egyik legnagyobb stiluselemzője és értője - mindenekelőtt a
mú egyílc legfontosabb éltető elemét, a ritmust kell a régebbi kor szellemében
megszó!altatni. Ebből már adódik a többi: a hangzás egyensúlya, és az alkotás
belső tartalmának hibátlan kibomlása is. Valóban: nincs talán izgalmasabb
kísérlet, mint amikor egy nagy művész itt és most visszaálmodja magát egy
két-háromszáz évvel korábbra, s annak a kornak élményét, annak az életnek
a ritmusát akarja visszaidézni. nyen kivételes nagy művész volt George
Malcolm, az angol cembalo-játékos, akinek hanglemezeit a legjobbaTc között
tartják számon a szakkönyvek. Amikor Hiitulei közismert g-moll concerto
grossójának első, Larghetto e affettuoso tétele felhangzott irányításával, mintha
oarázslat történt volna: mintha az a régi hi:indeli Anglia támadt volna fel húsz
percre, hogy elhozza nekünk fenséges üzenetét. Más volt ez a concerto, mint
a megszokottak, talán azért, mert a ritmus feszes karaktere átalakította az
egész zenei szövetet is, s talán azért is, mert vendégünk ugyanúgy vezényelte
a cembalo mellől a zenészeket, mint maga Hiituiei tehette annak idején. S ha
a hangszerek el is nyomták olykor a vékonyan ciripelő szólista-instrumentu
mot, mindenki érezhette, hogy kivételesen nagy élmény részese. S ha lehet, még
fokozta ezt az áhitatos érzést Bach d-moll versenyműve, melyben kivált a
bevezető tétel tempóváltásai, az egymással párbeszélő, egymásnak felelgető

hangszerek és hangszercsoportok játékának és szerepenek kiemelése jelezték,
hogy George Malcohn 'valóban a század egyik nagy jelensége.

A nagy egyéniségeknek egyébként is megvan az a sajátos varázsuk, amel'll
műszerekkei aligha érzékelhető, de mégis jelenlévő feszültséget teremt a
hangversenyteremben és kapcsolatba, szinte rezonőri viszonyba hozza magá
val közönségét. nyesfajta viszony létesült a francia gordonkamúvész, Pierre
Fournier estjén, amely szintén viharos sikerrel zárult. A művész nem egysze
rűen kivételes virtuóz, hanem olyan muzsikus, aki a kiválasztott mú legmé
lyebb érzelmi rétegeiig ás le, hogy hibátlanul tolmácsolhassa. Igy vált ját<!ká
ban Kodály Szólószonátája rendkívüli, felrázó élménnyé, s máig is rejtély,
hogyan érezte meg a francia művész, hogy ebben az alkotásban ott vibrál az
egymásra rakott rétegekben a századforduló töprengő keresése is, az a hullám
zó tenger, amely még nem állt egységes formába, de a mélyéből már fel-fel
viLLannak a jelzések, melyek Adyb'an és Bartólcban teljesednek majd be. Van
azonban a jelek szerint Kodály művészetének egy olyan aspektusa is, amelyre
eddig nem figyeltünk fel eléggé: tudomásul kell vennünk, hogy az ő művészete

is egyetemes nezetkőzi zenei kincs lett, s mint ilyen, sokféle előadásban ke
rülhet a közönség elé. Aligha valljulc kárát, hogy Kodályt Pierre Fournier tárja
a világ elé, s ő nemcsak ezt a magyar sorsformáló erőt tárja fel benne első

sorban, hanem Debussy fény és árnyjátékát s a szimbolizmus árnyalt kifejező

kincsét keresi benne. Ahogy egy hónappal korábban Pierre Boulez az ú.jfajta
Bartók képet tárta elénk, úgy fedezte fel most számunkra Pierre Eournier
Kodály kiszélesedő művészetét, amely egyre ínkább a világkultúrába gyö
kérzik. (A francia gordonkamúvész vendégszereplésének az kölcsönzött külön
érdekességét, hogy kiséretét fia, Jean Fonda látta el, itt-ott még kiforratlan
temperamentummal, de tehetséggel.)

FILMEK VILÁGÁBÓL. Csehszlovák filmek. Az elmúlt hónapban cseh
szlovák filmhetet rendeztek Budapesten. A bemutatott művek arról tanúskod
nak, hogya cseh filmművészetben az utábbi időben egész sor tehetséges ren
dező íelentkezett a nyilvánosság előtt, olyan rnűvekkel, melyekre nemcsak a
magas művészi színvonal, hanem a probléma megközelítés új nézőpontjai is
jellemzőeik:. Ez utóbbinak különösen inspiratív szerepe lehetett az alkotói fej
lődésben. Csak sajnálkozni lehet azon, hogy sem cseh, sem pedig magyar
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részről nem találták még meg az útját annak, hogy a hazai néző megfelelő
áttekintést kaphasson ennek a filmművészetnek maí eredményeiről. Nehezíti
a helyzetet, hogy az átlagnéző amúgyis messzebb (Olasz- és Franciaországban)
keresi a jó filmek hazáját, és nem tartja magától értetődőnek. hogy "v~gyázó

szernét" a közvetlen szomszédság felé fordítsa. A most lezajlott filmhét nyíiván
nem nyújtott módot a tömegméretű kommunikációra, az igazán je}entős mű

vek rendelkezésre álló választékából pedig alig került ki néhánya heti mozi
müsorokba, s azokat se vetítették tovább néhány kurta hétnél.

A bemutatott alkotások közül Karel Kachyna Szekérrel Bécsbe círnű film
je nemcsak cseh, hanem nemzetközi viszonylatban is a legkiemelkedőbbek közé
tartozik, Azzá teszi becsületes objektavitása, hurnanízmusa, s nem utolsó sor
ban kiérlelt formakultúrája és tiszta, arányos szerkesztése, Ezt a filmet ez
előtt fél évvel két hétig játszották a mozikban, s most egy napig látható volt
a filmhét kapcsán.

Keretbe foglalt, színte balladai hangvétel, s akamaraművek eszköztelen
sége jellemzik. Három főszereplője van, s a többi meUékszereplő megjelenése
a film végén már csak arra való, hogy pontot tegyenek a mély megértéssel áb
rázolt emberi folyamat végére; a szokásos sablonokkal ellentétes befejezés vá
ratlanul még egyetemesebb keretek közé helyezi a történetet, függetleníti a
hatalmí szempontok pillanatnyi érdekeítől, s egyszerű formanyelve következ
tében mínden nézőnek módot nyújt arra, hogy tárgyilagosan ítélkezzék. Az át
tekinthető cselekményt körmyű összefoglalni. A háború utolsó napján két
osztrák szüdetésű német katona hazafelé tart egy erdőn keresztül. A lovakat
hajtó cseh parasztasszony a két katonán akarja megbosszulní, hogy férjét
nemrég a németek lopás míatt agyonlőtték. Az egyik katona belehal a sze
kéren korábbi sebesülésébe, az asszonyban pedig a magára maradt, rettegő

katona láttán megértés ébred, A váratlanul fölbUlkikanó partízánok agyonlövik
II katonát és megerőszakolják az asszonyt.

Már itt is megmuta1Jkozik a cseh film egyik jellegzetes vonása: az egyéni
történetet a történelmi események . keretébe helyezik, s a személyes tragédia
folyamatát bátran játszatják ellentétesen a történelmével. Ez a szembeállítás
a művészetben ugyan korántsem új dolog, azonban megvalósításának aktuali
tása koronként változó lehet. A történelmi sorsfordulók után kialakuló egy
séges, abszolút gondolatvilágot idővel mindig többszólamúság váltja föl. Az
igazság, mely eddig egyértelműnek és megfőllebezhetetlennek látszott, leg··
alábbis árnyalatokat kap, és átadja idővel helyét az ökológíkus szemléletnek,
melynek alapelve a kölcsönösség. Ilyenkor kap különös jelentőséget a szembe
állítás fenti módszere: valójában előrejelzí a társadalrnt folyamatot. Ha van
a művészetnek az "igazsághoz" valami köze, úgy az valóban az, hogy mlndig
újra rámutat ennek az igazságnak sokféleségére.

Jiri Menzel filmje, a Szigorúan ellenőrzött vonatok ugyancsak történelmi
keretek közé ágyazza az egyéni sorsot, a szembeállítás azonban nem abban
ny;ilvánul meg, hogy ezt a sorsot elílentétesen játszatja a történelmi folyamattal.
Milos, a fiata!J. vasutasgvakornok "deheroizált", kispolgári élete a nagyvilág
eseményeivel párhuzamosan borutakozak ki. Az aprócskának látszó személyí
problematikát, a főszereplő pszichíkaí gátlásosságát áHítja az egyenrangúság
igényével a fontos társada1mi-törtéJnelmi korkérdés rnellé. Tulajdonképpen te
hát a látszólag jelentéktelen és a látszólag jelentős szembeállításáról van szó,
arról, - mint már az előző filmben is, - hogy nincs kűlönbség az egyéni és
II történelmi sors fontossága (és igazsága) között. Mivel két, jelentőségében

azonos, arányaiban azonban eltérő kérdést állít egyenlő súllyal egymás melté,
a film valami tragikomikus színezetet Imp, ami a szexuális nyíltsághoz nem
szekott néző számára talán frivolnak tűnik. Van azonban benne - a kegyet
len gúny és a kegyetlen cselekmény ellenére - valami megbocsájtó, meleg
emberszeretet, és ez előbb-utóbb a maga oldalára állíthatja az elfogultabb né
zőt is.

A cselekmény a német megszállás idején játszódik, la főhősnek ebben a
nyomasztó, bizalmatlan világban kem megküzdenie férfivá válásának nehéz
ségeivel. A lelkli gátlásdkat és szorongást a környezetrajz ellenpontozza: a kis
vidéki állomáson ponyvával letakartacélkolosszusokat szállító katonai szerel-
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vények haladnak át, a mellékvágányon veszteglő kórházvonat ápol6nöi az ar
rajáró katonák szabad zsákmányai, az állomásépületben pedig hivatalnokok,
műszakí alkalmazottak élik közönyös életüket, melyben legfontosabb szerepe
az előléptetésnek és a biológiai ösztönöknek van. Az állandó politikaifenye
getés légkörében baljós jelentőséget kap a fiatalember pszichológiai gátlásos
sága. Mig a megfélemlítés csupán a gondolatszabadságra terjed ki, az alkal
mazotti réteg konformista marad. Csak amikor elJkövetik velük szemben a
hibát, hogy közvetlenül beavatkeznak triviális életvítelükbe, váltanak át el
lenzékiségbe. A tényleges ellenállás feladatára azonban azt tolják maguk elé,
aki még nem illeszkedett teljesen közéjük. Igy válik kényszerű "hőssé" a gya
kornok. A gépfegyver-sorozat, melytől teste lefordul a hídról, valójában ennek
a kényszerű folyamatnak végére tett pontot. Az állomás hivatalnokainak mi
niatür-társadalrna ettől nem változott.

Éppen ennek a nyárspolgári világnak a hangsúlyozott ábrázolása jelenti
a cseh filmművészet másik fontos jellemvonását. (Azonban Irodalmi téren is
általános jelenség ez; a legjobb példa rá talán W. Páral könyve, a Vihar a
lombikban.) Egy irodalmi statísztíka adatai szerint Magyarországon és Len
gyelországban a megjelenő művek között a legnagyobb részaránya a lírának
van, a Szovjetunióban a prózának, Csehszlovákiában a tanulmányoknak és
kritikáknak. Ez a statisztikai adat egy politíkus, a nundennapok valósága elől

nem elforduló, hanem azzal a realitások keretén belül nyíltan számot vevő

intellektuális szemleletre utal, és talán összefüggésbe hozható az ábrázolás
fenti tendenciájával. Nem mínden hagyomány nélkül, tegyük hozzá: gondol
junk csak Jaroslav Hasek világhírű könyvére. Ebben a filmben mindenesetre
valahol a háttérben - különösen a forgatókönyv és novellaíró BohumiZ Hra
bal jóvoltából -, megváltozott környezetben és számos új tapasztalat után,
míntha ismét a régi Svejk szelleme jelerrtkeznék. (UngváTlI Rudolf)

EGY MECSEKI PLÉBANIA MOZGALMAS MÚLTJA ÉS ALDAsOS JE
LENE. A mecsekí Hegyhát sűrű erdőkkel borított, szakadékos völgyekkel, rej
telmes nyí.ladékokkal szaggatott dombjai között rejtőzik egy nagymúltú falu,
Mecsekjánosi. Két sornyí háza között sugárzó, karcsú tornyú temploma egykor
négy, ma három egymást érő falucska anya-plébániáját jelzi, melynek históriá
jában, hagyományaiban épp úgy, mint a falu dűlőiben, legtávolibb, legmeg
próbáltatásosabb századaink emlékei s tényei tanúskodnak a kicsinyek szere
penek anagyokéval egyenrangú fontosságáról.

Kis történelmi bemutatónkat az Arpádkorral kezdjük. A mai templom
helyén századokon át egy "szent tölgyfa" állott az egykori pogány magyarság
áldozati helyeként. Később a keresztény korszakban, II. Géza király szentföldi
zarándokútja és a népszerű Mária-Gyüd keletkezése idején, egy fehérköpe
nyes, Keresztelő Szent Jánosról nevezett remetebarát érkezett a királlyal ha
zánkba, s a magyar őslakók utáni német telepesek között rtJalált hagyomány
szerint "e dombok között megbetegedett és a mai templom helyén álló szerit
fa rnély odvába húzódott, annak győkereivel és leveleivel táplálkozott, míg
erőre kapott, és gyógyította az erdőkben élő népeket, ápolta a betegeket, öre
geket és a fa mellett csillámló forrásban keresztelte az újszülötteket, a fiúkat
rendre János, a lányokat Anna nevére". Talán ennek a hagyománynak kö
szönhető, hogya falu fiainak fele ma is János, a lányoké Anna ... Ez a
"keresztelő" János a maga rernetekunyhója mellé a forrás segítségével sár
templomocskát is tapasztott, elébe két keresztbe tett faágat helyezett, ahol
először önmaga, később a dombok közé bújt kunyhók népe imádkozott. Ké
sőbb a johanniták és templomosok rendje (közéjük tartozott az egykori re
mete is) telepedett meg a 'környéken, rníg a török megszállók Pécs eleste után
(1543) szerteszórták őket. A település és a környező erdőség később bizonyos
"Bökény János úr, nagyhatalmú és híres Vajda birtokába kerüln". Róla, pa
rancsára a falu és a sárból tapasztott templom, az akkori "plébánia" Bökény
jánosinak neveztetett.

Bökény János uralmáról tanuskodík a föllegvár is azon a Vajda-hegyen,
melynek aljában szelidülő erdőszegéllyel védett hímes rétség zöldel, bizo
nyos "Maria-queUe" forrástükrével, melyhez ugyancsak a mai németek által
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6rzlJ1Jt ősmagyar hagyomány szel'ilnt "Bölt'ény úr gyönyörű klsasszonylánya,
Mária egy nyáron (nyilván úgy 1600 elején) pajtásaival, szolgálólányaíval sé
tára indulván, portyázó török harcosokkal találkozott (valószínűleg a közeli
Szászvár katonáival). Ezek nyomban rájuk is kaptak, kit-kit lóhátr-a dob
tak, csak éppen Bökény úr lányát nem érhették el, mert ő féltében a forrásba
vetette magát". Abba a forrásba, amelyről azóta is úgy tartják, hogy "mélyit
senki el nem évi, hiszen a tenger fenekéhez tartozik, akár az egész határ ..."
A hagyomány szermt "Bökény úr huszárjai azon nyomban a leányrablók után
vetették magukat és a ma is emlegetett Huszárvágás-dűlő árkánál elkapták
és levágták a pontyázókat s mind kiszabadították a Iányokat, Mária kisasz
szony kivételével, amiért ő azóta is sírván sírdogál a Forrás táján szép nyám
estéken".

'I'örökök távozta, "Bökény János úr" birtokának pusztulása, családjának
magvaszakadása után nemcsak légendák és hagyományok, de egykori térké
pek, jegyzőkönyvek tanusitják a tizennyolcadik században elsőízben előfor

duló Némethalál-völgy nevet, mely a korszakban idetelepült lakosságnak, a
némertségnek hősi és küzdelmes korára emlékeztet. Ez a völgy pontosan Me
csekjánosi határától kezdődik és a hegység északkeleti vadonát átszelve a
bájos hidasi-egregyi völgyek fölötti Nádasd szakadékos irdatlan és irtatlan
erdővilágánál ér véget. A török idején erdőkbe települt magyarság bizony
kaszával, kapával várta a jövevényeket. Igy azok az első erdőirtásra jelentkező

sváb telepesek vért is áldoztak az új hazáért és még abból az időből szár
mazik a háromsoros rigmus:

"Erste ward da nur Todt
Dann ist kommen Nott
Und nur drittemal Flott"

Vagyis: először osak halál volt, aztán ínség jött, és csak harmadiknak jött a
könnyebb élet.

Falunkat ekkor már Baranyajánosinak ismerjük, komoly plébániával. A
Leégett és leomlott sártemploma helyén új urasága, a törőkverő Batthyány
Ádám tábornok fia, maga is "Johannes Baptista", hamarosan új istenházát
emeltetett Keresztelő Szent János tiszteletére az egykori tölgyfa dombjának
aljába. Azt a karcsú tornyú, kicsiny, de rendkívül arányos barokk építményt,
melyet ma is láthatunk: benne Maulpertsch kedves tanítványának, Valentino
mcsternek Jézus megkeresztelését ábrázoló festménvét, A kép olasz meleg
ségével a korabeli művésziskola kiemelkedő alkotása és méltóképpen társul
a kis plébánia érdekes és gazdag emlékeihez. Ezeket az emlékeket javarészt
még Jozgits József, clairvauxi apát elevenítette fel egy alkalommal,

"Évtizedeken keresztül Bonyhád apátplébánosa voltam - mesélte - de
nem feledhettem azt a tíz esztendőt, melyet a múlt század végéig Jánosiban
tölthettem s ebben a templomban kezdhettem Istenszolgálatomat. A dolgos,
vallásukhoz ragaszkodó hívek, a bájos táj e1feledtették a magányt, amely any
nyira megpróbálja a fiatal papi lelket. Én itt szerettem meg a történelmi
búvárkodást, egyrrészt mert időm vobt rá, másrészt mert bármerre néztem..
ragyogóbbnál ragyogóbb történelmi emlékekkel találkoztam." Egyik ilyen érde
kesebb emlék, melyerta plébániatörténet is őriz, hogy a szabadságharc alatt
itt működő papok Kossuth hívei voltak. Egyikük, Leó plébános, egykori fe
rences atya, másikuk a környék ősmagyar családiának. Gadánvlaknak iva
déka, Giuiánui Gábor, ők mindketten Kossuth-katonának jelentkeztek. Amikor
Jellasich megindult ellenünk, a két lelkes pap Sztgetvártg bujdokolt, amíg a
magyar csapatokhoz juthattak ... De ennél is érdekesebb feljegyzés, hogy
Jellasich hadai elől az egyházmegye káptalanja Jánosi plébániájára mene
kült, Akkoriban éppen Batthyány Kázmér. Kossuth barátja és fegyvertársa
volt It leegyúr.

Batthyány Kázmérról, a szabadságharc egvík nagy alakjáról nemcsak II

[ánosi Historia Domus és Jozgits apát úr hangulatos visszaemlékezése adnak
felvilágosífá,l'If, dea faluban ma is élő hagyomány, hogy a megyebel! szabad
ságharcosok vezére, a regényhősként vonzó férfiember és haladó szellemű

földesúr, a faluban nw. il'l álló egykori vadászkastélyában talált menedéket a
szabadságharc leverése után. Mint, itt hallottuk, Batthyány Kázmér egy késő
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éjszaka él'kezett JánOl!lirba, "sáros' fogaton, sötét utakon" menekülve üldl5~
elóI, majd a közeli erdőkön keresztül indult törökországi emigrációjába ... Em
a menekülést az egykori vadászkastélyban évtizedeken keresztül megismétlődő

kincskutatás ,is igazolja. Kincs helyett azonban csak olyan hatalmas pincét
találtak a Batthyányak kicsiny udvarházában. erdőbir-tokaik hivatalában, hogy
- a kőművesek szerínt - "egy új kastélyt is felépíthetnének belőle ..."

Jozgits apátúr lelkipásztorlwdása alatt 1887-ben ismét nevet változtat a
kis plébánia, s ettől kezdve viseli mai nevét: Mecsekjánosi. Ekkor már új
kegyúr viseli gondját a plébániának, akiről eLmondható, hogy az egész vidé
ket irányító egyéniség volt. Ez az ember nem volt sem remete, sem pap, sem
ősmagyar oh-tokos, csupán egy gyakorlati, erősen reális de rnérhetetlen el
szántságú és tehetségű alkotó ember, aki romantikusan színes és roppant ered
ményeket felmutató életében "na;gyiparos"-nak kívánta és szerette magát ne
vezni. O, jánosi Engel Adolf, a tizenkilencedik századbeli Pécs nagyjai között
tartható számon, akár Zsolnay Vilmos, a magyar porcelánipar halhatatíanja és
Angster József, az orgonaépítés művésze. Engel Adolf életútja olyan válto
zatos volt, hogy nem meglepő. ha különbőző meseszerű legendák keletkeztek
róla. Az egyik szerint Errgel Adolf páratlan gazdagságának alapját "az a tö
rökkari kincs adta, melyet egy elhagyott pécsi pincében talál r' . .. A másik
hasonlóképpen romantíkus képzelgés, hogy az ,.ősvadoni Mecsekben járva az
akkoriban igen nevezetes Almássy-csárda Istállópadlásárt megtalálta Patkó
Bandi pénzesládáját !" A valóság ezekkel szemben az hogy Enael Adolf korán
árvaságra jutván, hogy beteg édesanyját eltarthassa lemondott rabbínöven
déki szándékáról és 1837 táján vándorárusként. zsákba varrt áruval. indult
el Pécsről a Mecsek bolttalan falvaiba. így került Mecsekjánosiba és ötven
esztendő után kegyura lett a plébániának, gazdája Bökériv-vajda és a Batthyá
nyak erdőbírtokának, megindítója a mai gazdasági életünkben is fontos sze
repet játszó. komlót bányaüzemnek. Ez az úi "földesúr" azzal ikezdte "kegyúri"
működését, hogy első szentmisét rendezett Keres:zrt:elő Szent János templomá
ban. A templom első prlmicíátát, Errgel pécsi munkatársának és alkalmazott
[ának na, Takács István mutatta be, akit az új kegyúr neveltetett, taníttatott.
Az újmisés vendéglátás a Jánost-pusztán élő zsellérek gyermekei részére
épített tSk:olában (bájos alpesi emeletes házban) folyt le, Mint a résztvevők
mondták, "minden fiúgyermek ezüstforintot kapott akkor emlékül és bizta
tásul". Később, Takács István, mint Mecsekjánosi plébánosa, ebben a temp
lomban tartottaezüst-, aranymiséjét és élete utolsó míséjét negyven évi le1
kípásztorkodás után.

Engel Adolf nevéhez fűződik Mecsekjánosi eladdig ismerotlen kis filiájá
nak. Komlónak felfedezése a kilencvenes évek kezdetén. Ez a község míndaddlg
a táj legvadabb szögletét jelentette. Ez a kegyúri, földesúri, kezdeményezésre
felfedezett ipartelep lett az elmúlt húsz esztendőkben az ország egyik leg
gyorsaboan fejlődő. nagy 'kapacitással dolgozó szénmedencéje.

A mai Komló jövendő nagyságáról egyébként a mecsekjánesi plébánia
Historia Dornusában érdemes fejezeteket találunk az egykori feltárók tudomá
nyos felkészültségéről és a plébánia vezetők büszke szeretetéről. Komló fel
fedezése, fejlődése a kis plébániát is emelte: első dolgozói éppen a plébánia
filiáiból, községeiből kerültek ki, akík még, ahogy fiatal társaiknak regélték
,.akna 'híján úgy jártak be a Hegybe, akár a pincébe s az volt az énekük:
Kiskomlal bányász vagyok én; szép a feleségem, jó a feleségem".

Komló fejlődése, népességének szaporodása később szükségessé tette. hogy
a kils filia leszakadjon a mecsekjánosi plébánia testéről és külön egyházköz
ségként emlékezzék egykori lelki édesanyjára. Az egykori "Mater" pedig gon
dos édesanyaként alázatos, de öntudatos szeretettel vígvázza egykori gyer
mekének jósorsát, hírességét, értékét. hiszen benne és általa maga is növek
szik. A község két utcáját immár betonjárda szegélyezi, új és úíabb ház
sorok emelkedneik bájos dombj.ain.

A pusztát, bányát, vasutat építő kegyúr emléke sem foszlott el. hiszen 60
éves, nyám családi otthonnak épült kastélyában ma Gyermekotthon van, 300
emberpalánta nevelődik. Olyan gondossággal és szeretettel, hogy nyuaodtan
nevezhetjük Gyermekparadicsomnak (Dénes Gizella)
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