
zat. Jézus élete a keresztény élet nor
mája: a tökéletesség útja vagyis a ke
resztény aszkézis mintája. A krisztusi
áldozathoz való kapcsoLat igazolja
Szent Pál számára az önfegyelmezést
és az önmegtagadást: hogy tudniillik
"a világ meg van feszítve számomra, s
én a világ számára" (G a l 6, 14). A
II. vatikáni zsi1;wt pedig egyenesen
Krisztus papságában való részesedé
sünk (általános papságunk) megnyil
vánlllásának tekinti az aszkézist, lai
kusok számára is (L u m e n G e n t i
u m 34, A p o s t o l i c a m a c t u o s i
t a t e m 3, stb.).

Az elmondottakból kitűnik, hogy a
keres.ztény aszkezisnek, il tervszerű és
rendszeres önfegyelmezésnek és ön
megtagadásoknak tO'Vábbra is megvan
nemcsak a lét jogosultsága, hanem ob
jektiv jelentősége is. Aszkézisünkben
azonban .nern szabad felednünk, hogy
a keresztény aszkézis mindig pozitív
célú ("futok én, de nem bizonytalan
Ta", l K o r .9, 26), továbbá hogy Krísz-
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tusba, az ő életébe kapcsolja be fá
radozásainka,t, sőt az ő életéből forrá
sozik, tehát. mindenképpen kriszto
centrikus jell'egű. Ezért van kegyelmi,
üdvrendi, sőt üdvtörténeti jelentősége

a keresztény ember minden tudatos
önmegtagadásának és tervszerű ön
fegyelmezésének: a személyiség gaz
dagodásának és a Krisztusi Test épí
tésének érdekében. Szükséges az asz
kézis az állapotbeli kötelesség telje
sítése érdekében, a házassági eg'yütt
élés harmóniája érdekében, coelibátus
az "lsten országa" javára, böjt vezek
lésül magunkért és másokért, a szülők

lemondása gyermekeikért, az ifjak
alázatos önfegyelmezése saját és a kö
zösség jövőjéért, stb., stb. Mindez "ér
telmes" és "aktuális", mert megvan a
kapcsolatuk a kris.ztusi élet miszté
'l'iumával. Ezek vállalásával és teljesí
tésével alakul, fejlődik bennünk és
általunk Krisztus, a Titokzatos Test,
az üdvösség végső beteljesüléséig.

Csanád Béla

EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS A TÁRSADALMI HALADÁS
JEGYÉBEN. Augusztus lll-án nyílt meg a3H. Eucharisztikus Világkongresz
szus Lercaro bíboros. pápai legátus ünnepélyes, koncelebrált szentrníséiével.
Bogota, Kolumbia fővárosa, évek óta készült erre az eseményre, hogy méltó
képpen fogadhassa VI. Pált, az első pápát, aki Dél-Amerika földjére lép. Ám
éppen az előkészületek, a fényes külsőségek váltották ki a legitöbb ellenérzést
- nemcsak a nyomorgó néptömegelcből, az elégedetlen és lázongó értelmiség
ből, hanem gyakran azokból a haladó gondolkodású papokból is, akik a pom
páoan szinte kihívást láttak, akik Krrsztus egyházát csirpán a szegények egy
házaként tudjákeliképzlelni. Mindezek legalábbis aggódó várakozással tekin
tettek a kongresszus elé, mivel érezték. a latin-amerikai katolicizmus jövője

forog kockán és. igen sok függ attól,milként cselekszik, nyílatkozík majd
a pápa.

Ennek a feszült várakozásnak adott hangot a partizánként elesett Carnilo
Torres atya barátja, Mgr. Germán Guzmán saját lapjában, a Frente Unidoban
(Egységfront) írott cikkében: "A katolikus egyház válaszút előtt áll : vagy
az elnyomott többség mellett nyilatkozék meg, vagy az oligarchiahoz Iáncolja
magát. Vagy Krísztus hiteles egyháza lesz, vagy intézményes és így hitelét
vesztett testülette merevedík. Latin-Amerikában ma még a legnagyobb szelle
mi hatalom az egyházé, de semmit nem fog elérni, ha beéri az igazságról tett
üres nyilatkozatokkal. vagy pusztán ehméleti felhívásokat bocsát ki. Az eucha
rísztrkus kongresszus önmagát csúfolja és hazudtolja meg, ha ürügvet szol
gáltat a triumfultzmusnak, hogya nagytőkével vállalt gyászos cínkosságot lep
Iezze, Ha pedig a pápa síkra száll a forradalom ellen, megfeledkezik arról, hogy
az erőszakot az uralkodó osztályok váltiák ki olyan helyzet megteremtésével.
amely jogot ad az általános felháborodásra."

Ilyen előzmények után érkezett meg VI. Pál pápa az Avianca kolurnbiaí
légitársaság különgépén augusztus 22-én, helyi idő szerint délelőtt fél tíz
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órakor az El Dorado-i repülöterre. A Szentatya a repülőgép lépcsőjén leérve,
nyomban térdre borult, megcsókolta a földet és keresztet rajzolt rá; így, ez
zel az önmagát megaiázó gésatussal kivánta kifejezésre juttatni: nem azért
jött, hogy magas vendégként neki szolgáljanak, hanem, hogy ö tegyen szol
gálatot a kontinens népének. Talán éppen ennek az őszinte magatartásnak,
kinyí'lvánítoct jószádéknak köszönhető, hogy mind a pápa látogatása, mind
pedig maga a kongresszus oldott légkörben, a legcsekélyebb rendzavarás
nélkül folyt le. Előzőleg a nemzeti felszabadűtő hadsereg kinyilvánította ugyan,
hogy felfogja használni a pápai látogatás alkalmát arra, hogy a vrlúg'közvéle
ményének figyeimét a nép szabadságharca Jelé irányítsa. Ugyanalekor nyilat
kozatokban eleve bocsánatot kértek a pápától, biztositva, hogy a Szeritatyá
nak egyetlen hajaszála sem fog meggörbülní. A kolumbiaí biztonsági szervek
természetesen mindent megtettek -'- még az Interport is segítségül hívták -.
hogy elejét vegyék bármiféle incidensnek.

VI. Pál pápa megérkezésének első pillanatától kezdve mlndvégig követke
zetesen ragaszkodott ahhoz, amit váílalt: azért lépett Dél-Amerika földjére,
hogy személyes tekintélyével szerezzen érvényt az egyház evangéliumi külde
tésének, hogy a szegények ügyének szószólója legyen s hogya szcretet, a test
vériség érs a ,türelem felé fordítsa ta forrongó földrész lakóinak szívét. Nyom
ban, még ta repülőtéren tartott beszédében hangsúlyozta: "Meg kell valósulnia
a felemelkedésteknek a keresztény igazságosság és szeretet szellemében, hiszen
adottak a technikai lehetőségek, !ki lehet aknázni általuk mindazokat a kin
cseket, amelyeket Isten nunden ember és míriden társadalmi réteg javára föl
detekbe rejtett. Kolumbra és Latin-Amerika lakói! Helyezzétek kérésetteket.
vágyadtokat. nehézségeüteket és aggodalmaitokat az eucharísztíkus kongresz
szus oltárám !" Bagotai tartózkodása másodnapján, az ország köztársasági el
nökénél tett Iátogatása alkalmával, ambkor a megjelentekhez szólott, nemcsak
a Ikolumbilai vezetőkhöz intézte szemrehányásaít és intelmeit, hanem a kon
tinens valamennyi felelős politdkusához : "Önök most csendben hallgatnak
bennünket. Mi azonban halljuk azokat a jajkiáltásokat, amelyek az Önök né
pének és az emberiség nagyobb 'részének szerivedéseiből fakadnak. Latin-Ame
rika íkontinensén a történelem folyamán egyenlőtlen volta társadalmi fejlő

dés. Kedvezett ez már az első birtokosoknak is, de nem a bennszülött lakos
ság tömegeinek. Ezek csaknem míndenütt emberhez mélta,uankörülmények
között élnek ma is, kizsákmányolják, sőt nem egyszer durván bántalmazzák
őket. A társadalmi egyenlőtlenség komoly kérdésse nőtt. Önök nem tűrhetik.

hogy ezek az álLapotok fermmeradjanak. Sürgősen cselekedniök kell a vál
tozás érdekében."

A leginkább érdek'lődéssel várt megnytlatkozásra a Bogotától mintegy
30 kitométerre fekvő San José de Mosquera nyílt mezején került sor, mí
koris egész Kolumbiából és más dél-amerikai államokból több mint egymil
liónyi nincstelen agrárproletár előtt beszélt a Szeritatya. Bevezető szavaiban
hangsúlyozta az egyház szolüdaritását a szegények, a szenvedők, a szeren
csétlenexdránt, akiknek sorsát megkönnyíteni az egyház egyik legfontosabb
feladata. Nyomatékosan követelte a javak igazságos elosztását, több ízben
kiemelte: "Nagyon szeretürnk benneteket, azért jöttünk, hogy szószólótok
legyünk." Utalt ezek után a pápa a fennálló igazságtalanságokra és méltat
lan körülményekre, majd így fordult a "campesinókhoz", a Iöldncl'küli ug
l árproletárokhoz: "Nem tűnhetítek, hogy ezek a körülménvek örökké tart
sanak és hogy ne történjenek gyors és 'alapos ellenintézkedések." Határozot
tan követelte az igazságos bérezés bevezetését, az emberhez méltatlan lakás
helyzet megszüntetését, az iskolázás és a betegoíztosítás lehetőségeinek va
lamint az igazságos bíráskodás és társadalmi rend megteremtésct. Elítélte
ugyanakkor a hatóságok és a közigazgatás visszaéléseit s a szegények és gaz
dagok gazdasági viszonyát, amit szégyenletes kizsákmányolásnak nevezett.
Felszólította a különböző nemzetközi szervezeteket, a kormányokat és a gaz
dasági vezetőket, hassanak oda, hogy 'keresztülvihető legyen egy bátor és
átfogó gazdasági reform. Megállapította, hogy ennek az új rendnek kereté
ben igazságos adóterheket kell kiróni a gazdagokra, a Iöldbdrtokosokra, akik
igen csekély megerőltetéssel hatalmas bevételhez jutnak Ugyancsak felhívta
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a nemzetközi közvélemény figyeimét M'I"a, hogy hatásos fejlesztési segédlyel
támogassák Latín-Amerika nímcstelenjeít ; javasolta, fordítsák erre a célra
azt az összeget, amit élvezett cikkekre vagy veszedelmes felfegyverkezésre
költenek. Végezetül arra intette a pápa a oampesinókat, ne nyúljanak az erő

szakhoz, mert ez "összeegyezteth~tetlell1 ft 'keresztény gondolkodással és csak
lassíthatja a társadalmi felemelkedés ütemet". 'I'ömörüljenek inkább szer
vezetekbe, amelyek a keresztény elvek megvalósításáért oküzdenek, és' igye
kezzenek rnírid behatóbban ellsajátítani Ja mezőgazdasági ismereteket.

Beszédének ezt a befejező részét Bogotában. a "Campo Eucharrstíco't-n
bemutatott szentrníséje alkalmából is megismételte a pápa: "Latin-A'mer:Hm
komoly; történelmi jelentőségű válságba került, amely sürgető követelmény
nyé tette a gyors és alapos társadalmi reformot. Erőteljesen hangsúlyoznunk
kell mégis, hogy' az erőszak alkalmazása ellene mond az evangélium tanítá
súnak és a kereszténységnek."

Ellutazása előtti utolsó jelentős beszédét a CEL4.M,· a latin-amerikai püs
pöki konferencia megnyitó üléséri mondotta el VI. Pál pápa. Utalt ebben
mindenekelőtt a gazdasági, társadalmi, politikai és erkölcsi egyensúlyzavar
ból rakadó latin-amerikai nyugtalanságra, majd a püspökökhöz és papokhoz
íordulva feíszólította öket, hogy szegénységgel, egyszerűséggel, az emberek
iránti lbizalolffiITlall mutassanak példát. Intette ugyanakkor hallgatóit, tarlóz
kódjanak az egysíkú és zavaros divatfilozófiák szolgaí követésétől, a le~e

ket megzavaró felszínes bírúlgatásoktól, a dogmák megváltoztatásától s főleg

attól, hogy összetévesszék a lélek szabadságát a ködös szabadgondolkodással.
Harmadízben is megismétel,teezek után a pápa a Bogotában elhangzottakat.
Kijelentette: "Az ifjúság, a diákság, és mindenekelőtt a munkásság tapasz
talható nyugtalansága felhívja a figyelmet arra, hogy az átfogó társadalmi
reform keresztülvitelét az egyháznak teljes erejével támogatnia kell. Vissza
kell azonban utasítanunk mínden olyan utat, amely erőszakhoz nyúl ás a
közrend aláásásához" vérontáshoz és anarchíához vezet."

Nyilvánvaló, a fontos és jelentőségteljes megnyilatkozásokat tekintetbe
véve, hogya 39. Eucharisztikus Vílágkongresszus jeHegzetességét VI. Pál pápa
részvétele és szereplése adta meg. Már az előkészületek 'közben kiderült, hogy
a világ közvéleményének érdeklődési központjában a szociáhs kérdés áll,
valamint az, hogy milyen álláspontot képvisel majd a pápa. Kétségtelen igaz,
hogy számosan akadtaik olyanok, magában a Iatín-ameríkaí püspöki kavban
is, akiket a fennálló keserű problémák nemigen érdekeltek, akiknek az egy
ház jelenlegi egyensúlyi helyzete, mely ma is nagyrészt az uralkodó réte
gekre támaszkodik, igen megfelelő. Ugyanakkor igen sokan vannak a püspö
kök és még többen az alsó papság körében, aJkik mánden idegszálukikal érzik
a kérdés sürgető voltát, s noha nem feltétlen .híveí oa forradalornnak, végső

szüksegben megengedhetőnek tartják a fegyveres felkelést is..Állásfoglalá
sukban a pápa "Populorum Progressio" kezdetű enci'klikájára hivatkoznak,
mely nyíutan kimondja, hogy megengedhető az erőszak alkalmazása, ha az
államvezetés nyiltan és huzamosan összeesküszik a nép érdekei ellen. Ezek
nek a türelmetlenebb beállítottságú egyháziaknak keserű csalódást okozott
az, hogya Szeritatya három ízben ís határozottan elvetette az erőszaik alkal
mazását s ezáltal míritegy előbbi saját kí ieíerrtéseit cáfolita meg.

Önként merül fel a kérdés: míért tette. ezt a pápa? Nos, a. kontinens
helyzetének ismerői közül sokaknaíc az a véleménye, hogy egy köznapi ér
telemben vett forradalom csak a vezetők kli'kkjében hozna szernélycserét,
ám semmi esetre sem eredrnényezné a nép felemehkedését. Am, ha a jövőben

az erőszak (violentia) alkalmazása úgy történnék, hogy a szakszervezetekbe
és egyesületekbe tömörült tömegek, akiket mind helvzetükről, mind il:ehető

ségeikről felvilágosítottak. szervezett és rendszeres nyomást gyakorolnának
a vezető rétegekre, feltétlen kikényszeríthetnék a szocíálís haladást, A nép
tömegek felemelkedése míndenekelőbt felvilágosodásí kérdés, vagyis az, hogy
mielőbb megszűnjék az irástudatlanság, ami lényeges mértékben csökkentené
az emberek kízsákmányolásának Iehetőségét, Ezért utalt a pápa a campesi
nókhoz intézett beszédében arra, hogy tanulással, a mesterségbelí jártasság
emelésével kell aLapot teremteni a reíemeíkedéshez.
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A szociális kérdés természetesen továbbra is napirenden marad és a
pápa beszédei a számos Ibí!rálat elienére sem fogjálk eltéveszteni hatásukat.
Am arra a kérdésre, vajon Latín-Amerika új útra tér-e a bogotal napok után,
s hogy aszociáNls reformok terén az áttörés sikerül-e, ma még senki sem
tud felelni. Egy kongresszus - bármíly rendkívüli jelentőségű legyen is 
pillanat csupán egy kontinens töréénelmében. Csalk a jövő fogja megadni a
választ arra, hogy a pápa látogatása mennyiJben befolyásolta Latin-Amerika
társadalrní fejlődését IS ezzel lmIpcsolatban az igazság, az emberség és a sze
retet diadalát. (Bittei Lajos)

VITA A NÖ HELYZETÉRÚL AZ EGYHÁZBAN. A Christ in der Ge
genwart még idei június 9-i számában ismertetbe uzt az érdekes vi tát, ame
lyet a bécsi főegyházmegye egyetemet végzett katoltkusaínak szövetsége ez
zel a címrnel rendezett: "A nő a társadalomban és az egyházban."

A megbeszélések alapjául szolgáló első referátumot Charlotte Leitmaier
egyetemi professzor 'tartotta, a~ bevezetőben míndenekelőtt azokról a meg
lehetősen keserű 'ta,pasmalatakól beszélt, amelyeket Ő, mint nő, szerzett az
egyházban. Gyanakvás és kételkedés fogadta míndenütt, amilkor kereken 30
esztendővel ezelőtt beiratkozott a hittudományi karra. s ugyanígy akkor is,
amikor a háború után 'katolükus viiIági s hozzá nő létére hittant akart taní
tani a középískolában. Képzelhető így, melckora vihar támadt körülötte,
amikor nemcsak megpályázta. de meg is kapta a bécsi egyetern jogltudomá
nyi karán az egyházjogi tanszéket...Szörnyűség" - hallotta innen is, onnan
is. ..Csupán XII. Pius pápa volt kivétel, akinek ez nagyon tetszett" - rnon
dotta Oharlotte Leítmaíer, aki ezután azt panaszolta föl. hogy az emberek
éppen az egyházban még mindiig többnyire két kategóriában gondolkodnak,
mert ahelyett, hogy az vernbert és tehetségét mérlegelnék, előbb azt nézik,
hogy férfiről vagy nőről van-e szó, Példaként hozta fel erre, hogy sók temp
lomban a nőknek még míndíg a baloldali padsorban kell vagy il:Li'k helyet
foglabniok, ahová egykor a pogányokat ültették. Visszautasította Charlotte
Leítmaier azt a nézetet, mímtha a nő "termés:rettől fogva" engedelmességre .
lenne rendelve. Magától értetődik - fűzte hozzá -, hogy a nő is keresztül .
akarja vinni akaratát, ha eszközei olykor mások is, mintamilyenekhez a
férfiak folyamodnak. A mai kultúra, sajnos, inJkább kedvezőtlen beállftott
ságú a nők 'irányában, nem fektet súQyt a női értékekre és míncs figyelem
mel a női képességekre. Nagyobb mértékben k!elJene tékintettel lenni a nők

re a gazdasági életben is, elsősorban aikként, hogy több lehetőséget nyújta
nak nekik a félnapoaelfoglaltságra.

Hátérve a nő helyzetére az egyházban, megállapította Charlotte Leitrnaier :
.,Ma túl kevéssé tesznek küíönbséget a tanítóhivatal döntései kÖ2Jt, amelyek
ben istena jogról van szó, és a lelkípásztori hivatal döntései !köm, amelyek
a mai időkhöz való alkalmazkodást célozzák. S gyakran Iátatlanba veszik,
hogv a lelkipásztori hívatal döntéseímek száma messze túlszárnyalja a ta
nítóhivatal döntéseinek számát." Referátuma végén Charilotte Leitmaier
míndenesetre reményét fejezte ki, hogy minél erősebben lép elő a jövő

ben az egyháznak. mint Krísztus jegyesének szeralélete. annál kedvezőbben

fognlakulní J1érf1i és nő viszonya az egvházban.
A vitaest másik előadóia, Otto Mauer prelátus, a Wort und Wahrheit

főszerkesztője elsősorban arra emlékeztetett, hogy Krisztus -- korának felfo
gásához mérten - aránylag gyakran foglabkozott nőkkel, hogy az őskeresz

tény időkben diakonisszák működtek s a nők G, középkorban is nem egyszer
nagyon jelentős szerepet vittek - gondoljunk a női rendalapítókra -, s
hogy azóta is éltek kimagasló nők azegyházban. Példaként hívatkozobt Mauer
több vi~ághírű :katolikus írónőre. Eppen teológíaí szempontból azonban a nő

ma még nagyonis ,,:fieILfedezetlen új terület" - áhlapftja meg Mauer, El /kell
érnünk, hogy a teológia e tekintetben is megújhodjék, Szakítand kell az elő

ítéletekkel és arra kell törekedruí. hogy a nő emancipálását illetőleg az egv
ház behozza elmaradását. Annál is inkább, mert az idő megérett a nők

nagy "pasztoráHs mozgósítására". Nem lehet ugyanis belenyugodni abba, hogy
rníért kellene a nőknek az egyházban hátul állniok, amikor már annyi
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kiváló orvos, tudós és gazdasági vezető van köztük. Kijelentette Mauer,
nem látja semmi elvi akadályát annak, hogy a jövőben nő is gyakorol
hasson egyházi hivatalt, összekötve esetleg még a papsággal is. Ha ugyanis az
egyházi hivatalt résztartalmaíra osztjuk - először a szentségek vétele és ki
szolgáltatása, másodszor a [oghatóság, harmadszor az egyházi megbízatás.
-, akkor márís megvannak e résztartabmak tekintetében a precedensek,
amelyeken már serikí sem ütközik meg.

A szentségek vételével, illetve kiszolgáltatásával kapcsolatban rámuta
tott Mauer, hogya nők az egyházi rend kivételével valamennyi szentséget
felvehetilk, a házasság szentségét és szükségesetben a keresztséget kíszoí
gáltathatják, söt legújabban még az oltáriszentséget is kíoszthatják, mjnt
például a rendfőnöknők a konvent tagjainak A joghatóságról szólva Mauer
utalt arra, hogy az apátnők évszázadokon át gyakorolták a joghatóságot a
gondjaikra bízott szerzetesnők felett. Ami pedig az egyházi megbízatást ,il
leti, Mauer em1ékeztletett arra, hogya nők "missio canonica", püspöki fel
hatalmazás alapján már sok helyen tevékenykednek mint lelkipásztorí kise
gítők és mint hitOlktatók,részben magasabb fokú iskclákban ds. Tanítói mun
kájuk kiterjesztése akár a főiskolákra, vagy bevitele magába az Igehirdetés
be ezek szerínt semmítéle prohlémát sem okozhat. A teológia, mint tudo
mányes vizsgálódást terület, mínden további nélkül nyitva áll már ma is
a nők előtt. Elméletéleg tehát - emelte ki Mauer - nincsenek túl nagy
nehézségei annak, hogy nőket 'is papokká szenteljenek, De - tette hozzá 
nem is anriyira fontos az utóbbi. Elrnéletí'leg könnyen ,elképZJelhető, hogy
míndazt a rnunkát, ami az álLandó hívatású diákonusok feladata, nők is el
végeZJhetilk,hogy tehát például a plébániánmint egyfajta káplán segédkezze
nek. így nézve a dolgot, szentelés nélkül is elláthatnák a nŐI:!f az összes lel
kipásztoriteendőwet, kivéve a misézést. Vonatkozik mindez természetesen
a férfiaJkrn is.

,A;kkor is azonban, ha mimdezt pillanatnyilag nem lehetne megvalősi

taní, maradnak még széles területek az egyházban a nők számára, ahol fe
lelősséggel közreműködhetnek, Ilyen munkaköröknek jelölte meg Mauer a
lelki irányítást, az egyházközségi tevékenységet, egyházközségek szervezését,
a hioto:kJtatást, s nem utolsó sorban azt a s?iép feladatot, hogya jövendő dí
ákonusoícnak felelösségtudattal eltöltött, segítökész hitvesei legyenek. Mírid
ez beletartoznk a nők "pasztorális mozgósításának" fogalmába. Annak je
Iéül, hogy a hivatalos egyházban lis megvan a hajlamdóság ierre, Mauer 'nyo
matékosan utalt arra a tényre, hogy az egyházmegvei zsinatoknak a nők

teljesjogu résztvevői lehetnek, sőt a zsinat! elnökségben is helyet kaphat
nak.

A két előadást követő nyíúvános vita megmutatta, hogy mind általá
nosabb óhaj a nők cselekvöbb és felelősségesebb együttmunkálkodása az
'egyház életében. Ugyanakkor !kitűnt az is - húzza alá a Christ in der
Gegenwart tudóertása -, hogy vannak még előítéletek és vonakodások
is, mi több: a nők oldalán is. (Joanelli Béda)

AZ OLVASO NAPLOJA. Mensáros Zoltán regénye, a Böjti szél első
re-génye az írónak." Az "első regények" szokványos hibái nélkül. Nem kezdő

próbája; érett íT'Ó munkáíának Iátszík. És rní.nden jel arra vall benne, hogy
nem holmi véletlen ráhibázás, egyszeri találat, melyet aztán több nem is kö
vet.

Témája nehéz és IkoClkázatos. Ottlik Gém remeklése az Iskola a határon
után katonaiskoláról. hadapródokról, a 'két háború kö~ti kor Ieílegzetes és
átlagos tiszti mentalításáról írni már-már vakmerőség, Mensáros Zoltán
nak mégis slÍkerÜ'1tt a bravúr. Elsősorban alighanem a fegyelmének köszön
heti. Annak a szígorú szűkszavúságnaík, amely a mallékessel is többnyire
mindíg a Iényegeset tudja ábrázolní. "Negyvenéves múltam" - valdja ma
gáról. Egy negyvenéves kezdő rendszerint gyanút !kelt, és rendszerint jogo-

• Mell$ároo Zoltán: Böjti szél. Szépirodalmi KÖlllyvkiadó, '1968.
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c sim. Mensáros Zoítán azonban hem "I~ezdő". Megtanulta. és jól tudja a mes
terségét,

Ahogy megrajzolja a nyomasztó, sivár kisvárost, ahová az újdonsült had
nagy, Tahy Gáspár a második viílágháború vége táján lekerül, elsőrangú

teljesítmény. Nem míntha vadonatúj Ierine ; ezt a magyar .kisvarost jól is
merjük az irodalomból. Annál becsülendőbb az érdem: úgy ábrázolni az is
mertet, hogy ne Iegyen benne semmi klísészerű, és mindenestül valóságnak
hasson, A második világháború végének felemás, kietlen levegője elsősor

ban ennek a kasvárosnak az atmoszférája a Bőjti szélben; az író nem 1101
be történelmi kulisszákat, hanem egy társadalmat élet előttünk, és ez min
den kulísszánál hiteíesebb, Annasc érzékeltetése, hogy itt, városban, emberek
ben, életforrnákban a lalktanyán belül és kívül mínden a régi, és ugyanak
kor igazában már semmi sem az, mert az egész már pusztán csak formális,
csak egy Iejártán túl még míndíg forgó gépezet: talán ez a regényben a leg
kitűnőbb. El lehetne rontani szavakkal, betoldobt, szájbaadott magyaraza
tokkal; hogy Mensáros Zoltán nem mondja ki ezeket a szavakat, és nem
rontja el velük regénye igazságát: ez mutatja, hogy bírtokában van az
eszközeinek, hogy nem "kezdő", hanem egyszeruen író.

Érett íróra val'l az is, hogy sosem idealizál; nem túloz se fölfelé, se
lefelé. Hősei "olyandk, amilyenek": ez a romlékony [ellemű Jcis hadnagy, alki
végül is, általános elképedésre, és mínden hősi póz nélkül, majdnem gyáván
kijelenti, hogy nem akar katona lenni; ez a tedd-ide tedd-oda Kömlődi, akit
soha nem fognaik igazán befogadni a ,,'tiszti világba". mert mímdíg megér
zik mögötte azt a világot, amelyből a kispolgári ambíció az "umk" közé tol
ta; Barlay ezredes, a "puha," parancsnok, aki úgy elnéző, hogy nem vállalja
a felelősséget azért, amit elnéz, és soha nem áll a sarkára, mert maga is ér
zi gyöngeséget;" a lapító, a stréber, a krakéler meg a szürke tisztek és pol
gárok, a dörgölőző váüalkozó, a lányát míndenáron férjhez adni akaró, kol
dusszegény dzsentri asszony: mínd jó, valóságos alakok, többnyire jó, hite-
les valóságos helyzetekben. .

Nem Lehet azt mondant, hogy Kömlődinek a pesti költővel és társasa
gával való kapcsolata ne lenne "valóságos"; ismertünk a háború végén ilyen
társaságokat is, kapcsolatokat is. A regényben azonban az egésznek mégsincs
kellő hitele, vagy inkább kellő súlya; vagy Hilib kellene belőle, szervesebb
beépítés a cselekrnénybe, vagy semmi; mert igy se meggvőzően nem hat, se
szükségét nem érezzük. Talán ez az egyetlen pont, ahol az író engedett 
sejthetőleg - a "valóságnaJk", az életrajznag személyes élménynek és ta
pasztalaúnak; de tudjuk: ami az életben igaz és hiteles, nem mindig lesz
igaz és hiteles a eegénvben. így, amint van, egy kicsit "bohémélet" az egész,
inkább osak betétszerű, s így alakjai is súlytalanok, szokványosak, túl egy
rétűek.

Ez az egyik vkífogásom. A másik a következő. Kömlődi öngyilkos lesz,
ami helyzetéből és jelteméből következík is (ésahogv ezt az író a tudtunk
ra adja, ismét csak iki'tűnő a maga inkább osak utaló szűkszavúságában);
tíszttársaí vközül egyedül Tahy Gáspár vesz részt a temetésén. Szállodában
tölti az éjszakát; előre borzong a másnapi temetéstől. nem bír elaludni; a
szeba másik, üres fekhelye felé fordul, és magában hosszú "tisztázó" be
szélgetést folytat a halottal. Tisztázó, és magát leleplező, néma beszélgetést.
Csakhogy rnít tisztáz, és mit leplez le? Azt, hogy Kömlődi mílven volt? Ezt
már tudjuk, Kőmlődí cselekedeteiből. Hogy ő maga milyen ? Ezt még job
ban és még messzebbre visszamenőleg 'tudjuk, ugyancsak Tahy Gáspár ose
Jekedeteiből. Az egész\ szembesítésnek akkor lenne értelme, ha nem "reika
pitulácló" lenne, összefoglalása az eddigieknek. hanem valóban leszámolás,
ami befejez, és tovább visz. De nem az" Iegalábbis nem úgy, hogy nyomon
lehetne követnünk folytatását akár a Iölszínen, akár a mélyben, egészen ad
dig, amíg bekövetkezik a végső fordulat, a "nem akarok katona lenni". Mert
föltehetőleg annak előzménye ez az egyoldalú beszélgetés a rideg szállodai
szebában. Föltehetőleg, mondom, az író szándéka szerínt. A szándék azOU1
ban nem "realizálódik" ikellő valóságga. Alighanem azért nem, mert végül is
ennek a Tahy Gáspárnak nem vág a jellemébe ; ennek nincsenek olyan mély-
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rétegei legalábbis egyelőre, ahol egy ilyen párbeszéd egyáltalán lefolyhatria;
ebben'a saját hitványsága, romlékonysága még nem tudatosult ennyire. Igy
hiába is van az egész; mert amikor fuhy Gáspár kimondja a maga meg
hökkentő, és korníkumba, vagy inkább tragíkomnkumba rnerített "nem" dön
tését, az olvasó írrkább érzi ezt valamiféle action gratuite-nek, tudat-de
fektnek,m1Il1tsem előzmények kiérleJ.tkövetkezményének (és hitelesnek is
így érzi, nem keres hozzá semmilyen előzményt, vagy índokolást). Maga a
temetés: ez a pár kopár sor, ez a szökszavú beszámoló nagyon jó, színte egy
neorealista filmjelenet nyomasztóan szugesztív erejével hat (pedig valóban
csak pár sor az egész); ennyi elég is lenne; a rá következő négylapos "ma
gyarázat" többé-ikevésbé fölösleges. Az író ezúttal mírrtha nem bízott vol
na eléggé a takarékos ábrázolás minden szónál többet mondó erejében.

De a Böjti szél igy is, és ettől eltekintve is jó regény, és nyomatékosan
fölhívja a figye1mÜJnlket írójára. A bíráló a mű és író rangjának és rni
nőségének tartozott vele, hogy öröme és elismerése mellett kifogásadt se
hallgassa €IL

* * *
Ha Szántó Tibor novelláit olvassa az ember Elet, halál, cigaretta cím-

mel jelent meg legujabb gyűjteményisk - első benyomása az, hogy vérbeli
elbeszélővel áll szemben." Olyannal, akinek "m:inden téma", mert miriden
ben meglátja a témát: azt a jellernzeteset, amit érdemes megírni. S ez a jel
lemzetes Szántó Tibor számára nem a különlegesben és a rendkivüliben
van, hanem a rriindermapioan, Még akkor is, ha a történet különlegesnek
tetszik. Az elbeszélés modora ezt a különlegeset még ilyenkor is megfosztja
rendkívüliségétől; még ilyenikor ís valami mindénnapí, közvetlen közegbe
merítí a sajátosat. Az egész 'kötetben talán a "legkülönlegesebb" a Titoktar
tás círnű elbeszélés, a különös keleti klubról és "infrakamerás szupernyíl
vánosházáról", így kezdődik: "Este a Kobta negyedben engem leütöttek. Az
tán cipeltek ide-oda. Másnap hajnalban tértern magamhoz a rendőrségen..."
Már az első rnondat akartan ügyetlen fogalmazása megadja a hangot: a kü
Ionlegeset ,egy primitív tudat észleli a maga primitiv módián. Nyilvánvaló,
hogy az írót nem az egzotikum és a prkantéría izgatta, hanem míndennek
ez a leszoeítont tudatszíntű észlelése: az igazi író feladat. - Vegyünk egy
kevésbé rendkívüli példát, a Macskák a tornácon című novellát. Ha magát
a témát nézzük: közönséges szereLmi történet arról, hogyan csalja meg egy
leleményes asszony a férjét. Elküldi az orvos telkére "bütykö1ni", és míg a
férj odakíru építkezik, hálából, addig ő pásztorórára hívja az orvost. Ami
a "mesét" illeti: ezt már jóformán nem is érdemes megirni. Miért írta meg
mégis Szántó Tibor? Nyilván nem a maupassantí rnese kedvéért. Hanern
nyilván az ábrázolás lehetőségéért: megmutatni az elcsépelt helyzetben azt,
ami friss, új, egyszeri: ezt az élvvágyó, mohó, kispolgárian édeskés ízlésű és
beszédű nőt, és mellette a túlságosan éleselméjűnek igazán nem nevezhető

orvost - ismét két meglehetösen prirnítív érzésvilágot, két "lecsavart tuda
tú" életet, a szerelrní kapcsolatnak ezt a 'sajátosan zagyva ízlésű "műfaját"

és "micrlőségét". Ez 'teszi érdekessé az érdekrelent. Mert voltaképpen semmi sem
érdektelen, csaJk meg kell találni hozzá a kellő szemszöget.

És természetesen a kellő hangot. Azt, amit ezeknek a szűkre srófolt tu
datoknak a hangvjlüáí adnak. Olvassuk el a címadó Elet, halál, cigaretta
indítását: "Öreges ember az ifjabb Ludvig, a trafikos. Ahitattal kártyázik,
megadóan. Kezében nem a nagy tét míatt vibrálnak a lapok. A társaság
hazárdot játszik, ,tiltottat, magas alapon..." - Nyomban megérezni belőle,

és nemcsak 'a "trafikos" miatt, hanem az egésznek a lejtéséből, modorából,
pontosan kűszárnított, de spontánul ható szirnplaságábóí, hogy rnílyen kör
nyezetben. vagyunk: megint csak lefokozott tudatú, primitív lelkivílágú kis
polgárok közt. Részletesebb leírásra, körnvezetrajzra, jellemzésre nincs szük
ség: mínden eleve benne van a hangban; mégpedig elsősorban nem is ab
ban, ahogyan az elbeszélő az alakjait beszéltetd, a "stilusu1k'kal" jellemezve
őket (amí elemi föladat), hanem az elbeszélőében.

• Szántó Tibor: Elet, halál, cigaretta. Ma.gvető, 1968.



Vérbe[i novellásta tehárt Szántó Tibor; félreismerhetetlenül saját hang
ja és vdága van. Élesen rögzít, pontosan ábrázol; hitdes és takarékos. A kö
tet java írásaiban azt, amit ad, kifogástalanul adja. Hogy talán ugyanezeknek
a primitív tudatoknak vannak mélyebb rétegei is, még íszaposabbak, még
Iáposabbak; ugyanezeknek a sorsoknak még örvényesebb áramlataí ; ugyan
ezeknek az alakoknak véresebb. sajgóbb zsigerei ? Szántó Tibor kutató lám
pájának van olyan jó leneséje, hogy előbb-utóbb ezekbe is jobban bevilágít
son,

* .. *
Thurzó Gábor A szent után míntha pihenésül, szórakozásból írta volna

UJ regényét. .Nk:ik ismerik, azokat aíígha lepi meg, hogy az, ő számára a
legszórakoztatóbb az, ami groteszk. Csakhogy a groteszkben többnyire lap
pang valami ~eserű. Ezért TIhurzó Gábor játékaiban rendszerint van valami
fanyarság; szórakozásaí örömébe míndíg vegyül üröm, hol több, hol keve
sebb; s az is megesik, hogy arnikor már-már az, érzelmességig viszi olvasó
ját, egyszeriben gúnyosan míndent a fonákjára fordít, mégpedig úgy, hogy
néha nem i'S tudjuk, mi a dologban az igaza: a színe-e, vagy a fonákja.

Valahogy így vagyunk új regényével is. "Egy ember vége: vagy hogyan
tesz el egy öregembert láb alól a lánya. Öregedő lány, csupa elszalasztott
atkalommal az életében, És tele kielégítetlenséggel. Nem nagy szenvedélyek
kel, nagy vágyakkal ; emlékei siralmasan kisszerűek, mint ő maga is, mínt
egész 'élete is. Em a jámbor öregembert, az apját úgy öli meg, hogy olyas
mit ad neki enni, amit nem bír a gyomra, és olyan edényben tartja az ételt,
amitől megrnérgeződík. Tudatosan csinálja ezt? Félig igen, félig nem; hi
szen íköZJben dédelgeti az öreget, szereti, vagy úgy tesz, mintha szeretné ; vi
gasztaíhatatían, arnikor mégis sikerül kimulasztani a világból, vagy úgy tesz,
mintha vdgasztaűhatatlan lenne; és az-e, nem-e: em alíghanem Ő maga sem
tudja igazán. 'I'hurzó Gábor fölényes rutinnal ábrázolja ezt a furcsa, tipikus
ázaléklényt, s azt a Iápvülágot, amelyben tenyészik.

Osakhogy szerepel a regényben egy bizonyos Berkovics is: egy házas
ságszédelgő, aki nYÍ!1V'án a megszédült- öreg lány lakására, nyomorúságos kis
vagyonára spekulál; és mint Iwiderül, nemcsak az övére. Rendőrség, külön
féle !kínos vizsgálatok. végül egy várva-várt külföldi utazás elmaradása: Jo
lannak "befellegzik", és Ikudarea végleg beteljesül, amikor egy kárpótlásul
kapott meesekí üdülésen még egyszer, utoljára megpróbál vkinyúlní "a bol
dogság" után. Megszégyenülten tér haza, egy utolsó éjszakára még; ezen
mintegy összefoglalja a történteket: "Papácska sokat hányt, szédült. Akkor
romlott el a 'lift. Panaszkodott, hogy nem bírja azt a négy mercdek emeletet.
rossz a szíve... Attól kezdve míndíg Ieküldte, kétszer legalább... És kimondta,
amire eddig nem akart gondolni - megölte papácskát, mert szabadulni
akart tőIle, egyedül lenni, boldog 'lenni, vagyis önmaga lenni, és nem papács
ka gyermeke..." És utána öngyilkos lesz.

Csakhogy az ilyen utólagos önelrnarasztalások sokszor épp olyan ke
véssé hítelesek, rnint az utólagos őnigazolások. A dolog sokkad bonyolul
tabb volt, mint amilyennek Jolán látja (vagy az író láttatni aJkacrja?), és ép
pen ez volt a jó benne: Jolán apja iránti érzebmeinek ez az "ambivalenciája",
ez a zavaros doétértelműsége.

Az utólagos· egyértelműsítés határozottan árt neki, lefokozza, Jolán, aki
leküldözgetí apját a lépcsőn, valami olyan, elfojtott sejtessel is, hogy ez
végleg tönkreteszi a szívét, de azért is, hogy ne neki kellj-en leszaladgálnia.
és mert a papríkásoa végül is tejföl kell: ez a Jolán minderrképpen igazabb
és hitelesebb, mínt az, aki a regény végén a lassú gyifkolás bűnét veszi ma
gára - egy bűnt, amit így, ilyen tudatosan el sem !követett. Jolán nem ar
zénes asszony; Jolán csak az, aiki és ami, s akiből és arruből" ezerszám
szaladgálnak az utcán, sütnek-főznek, a lakásokban, és dolgoznak a külön
böző hivatalok alsóbb régíóíban. EZlt a Jolánt elhiszem ; amazt, a végsőt, l:eg
alábbis így, nem.

• Thurzó Gábor: Egy ember vége. Magvető, 19,68.
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Egyáltalán, mírrtha kJétmenetben írta volna Thurzó Gábor ezt a. regényt,
két különbőző tollfogássaí. Val,aJhol a közepéri kissé túl, az apa ha[aia után,
a Berkovics-üggyel, majd mégtnkabb a mecseki nyaralással és nem egészen
hihető eseményeivel rníntha az elbeszélés más vágányra térne, és míntha a
hősnő alakot, lelket ecserélt volma ; a kispolgár Jolánban olyan vonások je
lennek meg, amíilyenek j1nkáJbb egy vénülő kokotthoz illenének, vagy legalább
is egy olyan vénláriyhoz, alki egészen más világban és környezetben nőtt

föl. Az embernek az az érzése: az író vallahogyan műfajt váltott magában,
s ha 'addig elbeszélést írt, még dramatizált formában is, mostantól, egy fo
nákra fordító mozdulaótal és fintor rad komédíát ír; színpadoan lát és gon
dolkodik akkor is, ha elbeszél. És így már érthetőbb, hogy Jolán a továb
biakban Jolán néven sem Jolán. hanem a fedőnév alatt más valakí : egy
színésznő talán, akire az író ezt a furcsa szerepet szabja és elképzelt.

Mi 'történt voltaképpen? Az író megragadott egy alakot, egy igazi, élő,

létező figurát; talpára ádlította és útjára indította a papír kockázatos meze
jén. Az alak ment is, hiszen kapott hozzá elég életet, energiát, valóságot;
ment a maga útján míndaddíg, amíg az író engedte. Az író azonban egyszer
csaikeIunta a dolgot; megpenderítette az alakot, átperdítette valami más vi
lágba, és közben át us öltöztette, ki is üresítette belül; ezt az üres ruhát, ezt
a torzítottan rajzolt maszkot laztán az ujjaira húzza és elkezdi mozgatní
úgy, ahogyan a kedve tarja, és a szeszélye diktálja. Mi pedig átkerültünk
észrevétlenül aregénylből a bábszínházba ; voltaképpen nem is tudjuk, mi
történt, groteszk varázslás-e, vagy kaján tréfa. (Rónay György)

SZÍNHÁZI KRONIKA. A Vígszínház műsorán .szerepel Jean-Paul Sartre
"Altana foglyaí" című színműve, melyet megelőzőleg nagysíkerű mozidarab
ként vetitettek filmszínházainkban. A színpadon egy nagyiparos család tagjai,
a Gerlachok megbeszélésre jöttek össze s ennek során a rákbeteg, halálra
ítélt apa arra akarja kötelezni fiatalabbik fiát, Wernert, hogy életfogytig
lan a ház lakója maradjon. Menye, Johanna küzd a megállapodás ellen, mivet
tudja a családi titkot: a padlásszobában az idősebb Gerlach fiú, Frantz él tizen
három esztendeje önkéntes rabságban - az ő érdekében, az ő szolgálatára
kellene maradniok. Hugán, Lénin kívül senkit sem bocsát be a remete, akihez
a vérfertőző szerelem kapcsolata fűzi. Furcsa és egyben iszonyatos logikára
épül ez a padlásszoba-világ. Teremtője voltaképpen Léni, aki elhiteti el
tűntnek híresztelt bátyjával, hogy a győzők a német nép kiirtását határoz
ták el; éhség, nyomor és járványok tizedeltk alakosságot. Frantznak így
mintegy erkölcsi alapot szolgáltat bujdosásához: remeteségével elhatárolja
magát a reális és éppen ezért bűnös élettől. A hazug világ hazug életszem
léletet sziil, Frantz igazolva látja általa háborús bűneit s magnószalagra
mondja a nácizmus védbeszédjét, melyet hol a jövő emberiségéhez, hol a
"padlásterek lakóihoz", ízeltlábúakhoz, rákokhoz intéz, akik alatt valamiféle
képzeletbeli égi lényeket ért.

Közben odalenn az apa mégis kicsikarja az igéretet Wernertől, ,Tohan
na akkor elhatározza, hogy felkeresi Frantzot. A találkozó létrejön, sőt több
izben megísmétlődik - Frantz és Johanna egymásba szeremek. Mikor erről
Léni apjától értesül, féltékenységtől tombolva felfedi titkát Johanna előtt
és beszámol bátyja háborús rémtetteiről is. Az asszony összeroppan a lelep
lezések súlya alatt és elhatározza, hogy elhagyja férjét és az annyira gyű
lölt házat. Tizenháron év után még ugyanazon az éjszakán találkozik apa
és fiú. Szembe kényszerülnek nézni magukkal, múltjukkal s miután abban
nem találnak gyűlöleten és utálaton kívül egyebet, elhatározzák, hogy ön
ként mennek a halálba. Már nincsenek az élők sorában, amikor a család
hátramaradt tagjai magnetofont lelnek. Beinditják és aszalagról Frantz
hangja szólal meg, hogy elmondja végső véleményét a világról.

Valahányszor megöltem valakit, szeméből mindig a bestia tekintett
rám; ez a vadállat az ember volt - ilyesféleképpen kezdődik a posthumus
szentenciázás. Ez a gépmonológ, mely már szinte független a drámától volta
képpen azért került a darab végére, hogya filozófus szócsöve, fórt!.ma le
gyen. Ebben összegezi tételeit, azt, amit egzisztencialistaként kíván summáz-
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ni, mintegy útravalóul a közönségnek: az élet reménytelen és értelmetlen,
htszén az egyén életbevetettsége, elhatároltsága a döntő tényező, s az eleve
elrendeLt és pontosan meghatározott ketrecből kitörni lehetetlen. Mindezek
felett pedig üres az ég, nincs ott senki és semmi, nem is várható tehát tőle

semmiféle megnyilatkozás. Sem ítélet, sem felmentés.
Lám, Frantz Gerlaeli is mennyi emberszerető idealizmussal indult az

életbe, saját szobájában rejteget egy szökött rabbinust, ám az SS első po
fonjai milyen hamar észretéritik. A háború "realitása" azután szörnyeteggé
változtatja őt is, gyilkol és gyötör, hogy életben maradhasson. A maga szem
pontjából, az élet által a számára ácsolt ketrecből tekintve látszólag igaza
van. És hányszor, de hányszor bömböli ezt az igazságot hasztalan a padlás
terek lakói felé, ám a "felettes tér" néma marad, legfeljebb a pókhálókat len
geti meg a légvonat ... Ugyanakkor miért akar tisztának, ártatlannak lát
szani szerelme, Johanna előtt? Vagy mégis van bűntudata? Tudja, hogy van
titkolni valója? Tisztában van azzal, hogy a hazugság"világ s a való élet
nem férhetnek meg egymással? .

Nos, Sartre nem sokat törődik ezzel a belső ellentmondással. O az egzisz
tencialisták jólismert tételeit bizonygatja. Ezért agyalta ki, szinte lombikban
állítva elő ezt a már már abszurdum számba vehető határesetet, hogy min
den helyzet és minden utalás a tételeket támassza alá, igazolja. A filozófiá
nak kell itt diktálnia az életet és nem megfordítva. Am az élet mindig kifog
az ilyen szándékon, még a színpadon elővarázsolt élet is. Csorbítatlanul kö
veti a maga logikáját, nem tűri az eleve ketrecbe zárás t. Éppen ez, az élet
lázadása tulajdon teremtője ellen, a homunkuluszok megelevenedése tesz min
den tézisdrámát felemássá, engedetlen gólemmé. Mindjárt, első lépésével ösz
szezúzza az ál-logikát s kitör a papirosízű okoskodások gyenge rácsa mögül ...
Lehetetlen ugyanis a szereplők párbeszéde mögül ki nem érezni Sartrenak. a
filozófusnak, Sartreral. a drámaíróval folytatott öntudatlan, szinte gondolat
hasadásos dialógusát. És ebből az ádáz szócsatából nem a filozófus került
ki győztesen.

Minden művisége, kiagyaltsága ellenére a dráma hallatlanul érdekes és
izqaimae;" mondhatni írói bravúr. Mesterséges ugyanis, de nem mesterkélt.
Ebben a világban, amely a színpadon tárul elénk, más játék,~zabályok ér
vényesek s még a belső ellentmondások is mintha a feszültséget fokoznák.
Az ALtona foglyai mégis bukás - az egzisztencializmus teljes csődje. Meg
kell buknia, hiszen a nagy kérdésekre, az élet, a s.zületés, a halál miben
létére, tartalmára nem tud feleletet adni. Elmúlt, eljárt felette az idő, lom
tárba került. Sartre, a filozófus kudarco t vallott, de Sartre, az író még ezt
a' fiaskót is kibírja - mi sem bizonyítja jobban tehetséqét és nagyságát.

Páger Antal hitelesen alakítja a halálraszántan is konok, ridegen szá
mító nagyiparost. Frantz von Gerlach. szerepében Darvas Iván félelmetes erő

vel kelt életre egy olyan őrültet, akit voltaképpen a gyűlölet és a bűn tart
egyensúlyban. Parádés szerepében tndása legjavát nyújtja, fő részese a da
rab sikerének. Szintén hiteles Bánky Zsuzsa Léni szerepében, Pap Éva Jo
hannája azonban már egy fokkal halványabb teljesítmény. Bitskey Tibor
Werner figurája szereposztási tévedés - ez a csupa.erő színész valósággal

. csetlik-botlik. az akaratgyenge, szolgalélek Gerlach fiú testidegen alakjában.
Horvai István rendezése nagyjából híven követi az író szándékát. A díszle
teket Fábri Zoltán, a jelmezeket Kemenes Fanni tervezte. (Bittei Lajos)

KÉPZÖMÜVÉSZET. Rippl-Rónai-kiállítás Tihanyban. A Veszprém megvei
múzeumi Igazgatóság - az elmúlt esztendők emlékezetes Egry-, Bornos Miklós
és Bene Géza-tárlatainak folytatásaként - az idei nyáron Ríppl-Rónai-em
lékkiállítást rendezett Tihanyban, a volt bencés apátság épületében létesült
múzeurn termeiben; a kiállításon a magyar posztírnpresszíonizmus és szecesz
szió vezető meaterének míntegy ötven olaj- és pasztell-festménye, vallamint
harminc rajza, akvarellje és Ii'tográfiája szerepelt,

A tárlatról hiányzott ugyan a művész néhány chef-d'oeuvreje (igya "Kair
csú nő vázával", a "Kalil.lkás nő", az "Öreg dáma ibolyacsokorral" vagy a
"Modelljeim a szabadban"), mégis gazdag áttekintést kaptunk a mester pá-
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Ivájának mind a négy korszakáról. Az első, ún. "fekete" (pontosabban : fehér
-szürke-fekete) pertódusból megcsodálhattuk az l889-es "Nő fehérpettyes ru
hában" című actísztikus, dekoratív kompozíciót, gróf Andrássy Tivadarné
finom portréját (a modell és férje Rippl-Rónaával terveztette meg a budai
Andrássy-palota ebédlőjének teljes berendezését) s az "Önurckép széleskari
májú barna keJaplban" rímű festményt, amely Kaposvár nagy festőfiát atelier
jában ábrázolja.

Az l890-es éveket átfogó "fekete" korszaknak egyik csúcspontja az "Öreg
anyám", amely színtén bemutatásra került 'I'ihariyban. Emlékírataiban azt
mondja Rippl, hogy e kép "ho21va őt össze Gauguin-nel" és a "Nabis"-csoport
("próféták", "megvHágosítottak") tagjaival. A mcster nem túlzott: Thadée Na
tansonnak, a "La Revue Blanche" círnű folyóirat egYIkori szerkesztőjének a
rnásodik világháború után megjelent memoárjaiban ("Peints a leur tour") ezt
olvassuk: "MHyen boldog meglepetést és örömet szerzett a Mars-mezei Sza
lonbanegy sápadt, élénkszemű, öreg parasztanyóka arcképének, egy nagy
anya portréjánlak fölJ1edezése... Idegen név állt rajta, senkise hallotta ad
dig. Boonard, Vuiűlard, Ker-Xavter Roussel s - gondolom' - Mauríce Denis
is egyemberlként ismerte el az ismeretlen festót..." Az ismeretlen festő Rippl
volt, a kép pedig az "Öreganyám". (Natanson csak abban téved, hogya fest
ményen látható öreg hölgy nem "parasztanyólm".)

A művész 1900-ban Neuillyből hazaköltözik Magyarországra. Szülőváro

sában telepedik meg; patettaja fokozatosan kivilágosodik, s elkezdődik mun
kásságáJnakmásodi,k szakasza, amelynek jellegzetes darabjai a csendesen
folydogáló kisvárosi élet meghitt atmoszféráját sugárzó életképek és színes
enteriőrök ("Szundikálas kettesben", "Öregúr és mandolinozó asszony", "Pe
hér fal, barna bútorok"). Aiképek címadása is - összhangban a festmények
hangulatával - derűs, jóízű: "Jön a vihar, jön, Scblestngerélcnél már esik. .."

Az "Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett" című 1907-es főmű vezet
át a művész következő, harmadik korszakához. amely Seurat, Signac. Cross,
Rysselberghe poiribil'lizmusának, divizionizmusának egy igen eredeti változata.
Rippl ekkor festi apró színfobtok mozaík-kookáiból összeálló ún. "kukorica
szernes" (másként "cvekedlis" vagy pöttyögetett) képeit, amelyeken már ön
feledten izzanak a tiszta, 'keveretlen színek, az élénk sárgák, pirosas; kékek.
Feltehetően a "F,auve"-ok színforradalrna is hatott a művészre ezekben az
években, amelyeknek reprezentatív termékei a "Női akt teraszon", a mester
családjának nőtagjairól készült "lJazarine és Anella" című kettős portré, a
testvéreit megjelenítő "Lajos és Ödön" vagy a "Medgyessy Ferenc Rípplt
rníntázza",

A világháború éveiben (a mester egy ideig francia internálótáborban volt)
és a háború utáni esztendőkben a megfáradás jelei mutatkoznak Rippl mun
kásságában. Ez az időszak életművének negyedik periódusa; főleg pasztell
képeket fest -, ezek tetszetős, elegáns, ám korábbi munkáinak színbíét, kon
centrációját el nem érő munkák, Az 1915-ös "Okulás néni" cfmű olajfest
mény és iró-, művész-barátaíról készült portrét (elsősorban Vágó József épí
tész, Feleky Géza művészetí író, Osvát Ernő szerkesztő arcmása) emelkednek
ki a kései művek vonulatából.

Ríppl-Rónai munkásságánaik számottevő részét alkotják grafikai alkotá
sai; ezek kora legkülönb rajzmüvészeí között biztosítanak neki helyet ("Mun
kácsi Mihály arcképe", "Anó női akt" 1909-rből). A kíállitás grafikai részlege
azonbank:iCSlits2Jegényes; nem a kiállított művek számát keveseltjük -, minő

ségí tekintetben vannak kifogásaink. Néhány magángyűjteményben (Völ
gyessy, Bedő) igen SLJép Rippl-rajzok vannak -,kár, hogy ezekből nem kértek
kőlosöna kiál!lítás rendezői.

A tá.J1l<lJtm azonban szerencsere nem a negatívumok nyomtáJk rá bélye
güket; a tihanyiemlékkiJárUí'tás végül is úgy hatott, mint egy gyönyörű virág
csokor, amelyet festészetünk egyik klasszikusának nem hervadó munkáiból
kötött egybe az anyagót összeválogató Bodnár Éva művészettörténész,

A kíálhtás helyiségeit annak a mestemek élő szelleme töltötte be, aki
,.mindenképén az embeni lét titokzatos rezgését törekedett megrögzíteru''
(Francoís Gachot), aJki "a testi és lelki élet nagy fígyelőjé volt" (Petrovics
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Elek), a'ki "a legjobb franciák mellett is - ott ahol jó - megállja a helyét"
(Czóbel Béla) -, alki a magyar festészetet a teljes felszabaduláshoz vezette.

*
Bob Ciaessens belga szerző .Seeretem. Brueghelt" című könyvecskéje

amelyet a Corvina Ikiadó jelentetett meg magyarul - a XVI. század nagy
flamand rnestere tevékenységével foglalkozik. A történelmí materialista Cla
essens meglehetősen tüzetesen ismerteti a kol' politikai és gazdasági viszo
nyait (még azt is megemlíti, hogy ebben az időszakban találták fel a mes
terséges keltetőket.-:.), majd id. Pieter Brueghel alkotásait veszi sorra -,
rámutatva a művésznek (Iestménveíről és grafikáiról leolvasható) szociális
érzületére és hazafias magatartására. Nyilván igaza van Claessens-nek, ami
kor azt állapitja meg, hogya mester (aiki.t gyaloran emlegetnek Paraszt-Brueq
heIneIk, bár A. E. Popham és a magyar származású Talnay Károly profesz
szor kutatásaí szétoszlatták a művész paraszti szemleletének legendáját) eese
tével és karcolótűjével "részt vett népe harcaiban és szenvcdéseiben."

A kötetkét, mínt 'alapfokú ismeretterjesztő művet, mint Brueghel világá
ba való szerény igényű bevezetést az érdeklődő haszonnal forgathatja. Za
varóaJk viszont a szöveget elborító közhelyek (pl.: "Hogy egy kép szép legyen,
ehhez elsősorban az kelJl, hogy jó festmény legyen"), a kor lelkéneik megnem
értéséről tanúskodó szimplifíkálások (pl.: "A németalföldi képromboló moz
galrnat aspanyol király agent- provooateur-jeí szították") és azeről<tetett, tör
ténetíetlen aktualizálásole. Ezek közül az egvik Icgkirfvóbb a következő: "Bru
eghel bátram küzdött a tudományos világnézetért, a teológiai és mágikus ha
gyornányok ellen,"

A valóság azonban az, hogy - mínt ezt a német Michael Auner, a ma
gyar Katona Imre és mások meggyőzőerr bebizonyították - Brueghel koránt
sem "a tudományos világnézet't-nek, hanem az a.nabaptizmu.s melchíorita
irányzatának volt a híve. Melchior Hofmann követőinek, a chiliasta újrake
resztelőknek hiedefmei, a közeli világvégével ,kapcsolatos várakozása kap
megfogalmazást Brueghel Budapesten őrzött rernekrnűvében, a "K,eresztelő

Szt. János prédíkácíójá't-ban, amely - mint ezt Katona Imre egy igen ér
dekes és alapos értekezésben (Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts,
1963, No. 22.) ~ifejtette - valójában prófétikus víziója a vílágvégének, amelyet
a melchioriták (közöttük Brueghel) küszöbön állónak véltek.

Elaboráturna utolsó passzusában Katona joggal szögezi le, hogy a Ke
resztelő Szt, .Iános-ücompozíciót is (és Brueghel legtöbb más művét is) "a mé
lyen átélt vallási élmény intenzitása" hatja át.

Úgy véljük, e szavak jellemzik hitelesen Brueghel mísztíkus (sok voná
sában: mágikus) ví.lágíképét -, nem pedig Claessens meglehetősen felületes,
vulgarizáló kommentárjai.

*
A "Művészeti Lexikon" zárókötete. . 1965 tavaszán került a könyvesboltok

ba az új Művészeti Lexikon első kötete, s néhány hónappal e2ielőiJt a negyedik
az utolsó - kötet. A magyar folyóiratok - közöttük a Vigilia is - el

mondották már igen kedvező véleményüket az első három kötetről; a meíeg
elismerés a zárókötetet is megHlleti.

Raffaello, Ravenna, Rembrandt, Rodin. Róma, Georges Rouault ... Salz
burg, spanyol müvészet, szentendreí festészet, szürrealízmus... Toulouse-La
utrec, Veronese, Velázquez, Watteau... Zen-buddhizmus, Zsámbélk. .. S még
hosszan sorolhatnánk a lexikon új kötetének megbízható ismereteket nyújtó,
élvezetes stílusú cikkeit. Persze, takéletes l-exikon nem létezik; e negyedik
kötetben is vannak apróbb tévedések (Szüle Péter festő születésí helyét, So
ulages francia absztrakt festő nevét hibásan találjuk; az író Mirbeau neve
helyett a forradalmi politikus Mirabeau-é áll az 58. oldalon), egy-két fele
dékenység is .'akad (kimaradt például a címszavak kőzűl Somogyi Antal mű

vészettörténész. a modern egyházművészet kíváló szakembere, értékes köny
vek és száznos becses értekezés szerzője); a Texlkonra azonban nem e szór
vánvos fogyatékosságok a [ellemzőek, hamem a példás erudícióval és eszté
tikai. szenzíbtlitással megírt ciklkek, tanulmányok sokasága,

,
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Az új magyar Művészetd Lexikon magas sz1nvonMáért k~zÖne1let erde
me! valamennyi mumkatárs, kiváltképpen azonban a szeríoesztést irányító
triász: Zádor Anna, Genthon István és Sz. Lajta Edit. (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK (Károlyi-kerti hangversenyek.) Újabban elharapód
zott az a korántsem rokonszenves divat, hogy az előre jelzett közreműködők

helyett az utolsó pillanatban mások lépnek dobogóra, s gyakran bizony nem
feledtetik azt, akinek érkezését közönségünk ugyancsak várta már! Csep
pet sem örvendeztünk, hogy Ferencsik János, akinek két nagyon szép est jét
is ígérte a műsor, egyszer sem lépett fel, s annak sem örülünk, hogy Dmo
Ciani helyett a tehetséges, de korántsem kiemelkedő tudású Gloria Lanni je
lent meg a pódiumon. Ráadásul Chopin igen rítkán hallható Rondo alla
Krakowiak című műve egyszerűen lekerült a műsorról, Liszt Haláltánca he
lyett ped'ig az A-dúr zongoraversenyt hallhattuk, ez pedig nem épp előnyös

csere, hisz a zenei versenyek óta Lisztnek ez az alkotása valósággal "slágerré"
vált. Végezetül pedig illenék ilyenkor a közönség elnézését kérni, hiszen elő

fordul, hogy egyesek éppen Ciani miatt vették meg a bérlete,t.
Néhány szinvonalas karmesteri teljesítményre figyelhettünk a szeszélyes

nyárban. Kemény Endre például igen hatásosan, élvezetesen, szuggesztiven
vezényelte Beethoven IV. szimfóniáját, kellő gyakorlattal, s jó zenekarral
gyakrabbán találkozva bizonyára kevésbé emelí majd ki a taktusok egymás
utánját, s nagyobb gondot fordíthat a zene belső fejlődésére, amely kissé egy
hangú volt értelmezésében. Igaz, a IV. szimfónia nem kínálja azokat a ha
tásos lehetőségeket, mint az előtte lévő Harmadik hatalmas gyásza vagy az
utána következő Ötödik félelmetes, sorsot hívó és azzal perelő dübörgése.
Amolyan megpihenés ez az alkotás: lélegzetvétel két hatalmas erőpróba kö
zött, de a fantáziaforma szabad csapongásában is észrevenni a zeneí formá
lás biztonságát, [risseséqét és erejét. Kretzshmur szerint:"... egyik fő jelleg
zetessége a romantikus félhomály, mely a finálé kivételével valamennyi tételt
jellemzi. Ennek a romant'icizmusnak külső ismertető jelei: bizonyos titokza
tosság a dallamok felépítésében, hosszan kitartott harmóniák, váratlan disszo
nanciák közbekeverése, szabálytalan, hol éles kontrasztokban kirobbanó, más
ko'r megint álmodozó dinamika: mindez olyan jelenség, amely Beethoven
egyetlen más szimfóniáját sem jellemzi olyan világosan, mint ezt a Negye
diket". Valószínűleg ez a fel-felsejlő költőiség is ösztönözte A1'nold Scherin
get, aki a szimfónia programjában több Schiller-vers hangulatát vélte felfe
dezni. A romantikus szellemű líra kétségtelenül átszövi a mú első három té
telét, s a versek néhány részlete meglepően egyezik a zenealkotás hangulatá
Dal. A főtémát és a melléktémát'összekötő zenei szövet például az Erwartung
című vers egyik részletét idézi; a III. tételhez pedig szintén találni megfelelő

párhuzamot Schiller lirájában. Tény, hogya szimfónia romanticizmusa, a
költői látással összefonódó hal'móniavilága Beethovennek ezt a művét na
gyon közelíti a költészethez (akár a VII. szimfónia fináléját, melyet Homé
rosz dübörgő dak~yluszaival szoktak összehasonlítani). A IV. szimfónia persze
azért jelentős elsősorban, mert Beethovennek azt az arcmáscí-t villantja fel,
amelyről ritkán beszélünk: a partitúra lapjairól ugyanis sugárzik a humor
és a kedvesség. A zárótételben eljátszik egy-egy népi motívummal, és nyilván
szándékosan villant ja fel Haydn 102. sz. londoni szimfóniájának hatásmecha
nizmusát is, így akarva tisztelegni a zenei humor legnagyobb képviselője előtt.

(Mint ahogy jónéhány év múlva az A-dúr szimfónia del"ŰS témáiban Men
delssohn villantja majd fel Beethoven IV. szimfóniáját mintegy műve elő
képéül.)

Meg kell vallanunk, hogy a Károlyi-kert jelenlegi akusztikai viszonyai
T~özött aligha beszélhetünk a zenei formálás finomsága iról, inkább a karmes
teri és zenekari szándék értékeit foghatjuk fel, mint a rrtú hangzásvilágánaTe
gazdag változatosságát. Évről-évre olvashatjuk a nyári idény kezdete előtt,
hogy .snost aztán már tényleg .. .", és tényleg - nem történik semmi. Még
igy is értékelni lehetett Kemény Endre szerencsés elképzeléseit, azt a törek
vését, hogy kiaknázza a mú humorisztikus elemeit. Az Allami Hangverseny
zenekar is sokat tett asikerért.
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Az est igazi szenzációja a vissza··visszatéró Stefan Ruha hegedűjátéka
volt. A magyar származású művész annaka régi boszorkányos iskolának
egyik képviselője, amelyik a zene szárnyán emelkedett a zenén túli világ irra
cionális régióiba. Ezúttal Lalo meglehetősen ritkán hallott Spanyol szimfó
niájának hegedűszólamát adta elő virtuóz tökéletességgel. Az embemek ön
kéntelenül is az a gyanúja támadt, hogya végsősoron nem is kiemelkedő al
kotás a remek hegedűs kezében hirtelen metamorfó.zison megy át, üres részei
csillogni kezdenek, és a hangok egymásutánjából feltárnl az a mélység, ame
lyet csak ihletett pillanatokban érzékelhetni bennük. Edouard Lala semmi
képpen nem volt kiemelkedő alakja a francia zene történetének, amolvan
ó-"zenetörténeti jelenség", akire illik hivatkozni, amikor az impresszioniMa
zene eZőzményeiről esik szó. A Spanyol szimfóniában mindenesetre szeren
csésen sikerült felidéznie a spanyol szellemiséget, jobban mondva azt a szel
lemiséget, amelyet mi spanyolnak hiszünk. S ha egy szimfónia ajánlása a
hegedű koronázatlan királyának, Sarasetenak szólt, akkor bizonyára meg
voltak benne azok a hatáslehetőségek, amelyek ma is sikerre viszik egy-egy
ritka előadását. Inkább amolyan "nyári" muzsika ez, ame!!! hangversenyte
remben talán kisebb hatást keltene, mint a hatalmas faóriások és a gyengéden
s1thogó levelek alatt, meluek: amúgyis a romantika lelkes hírnökei . . .

Neves vendége volt Sulyok Tamás zenekari estjénele is. Lev Vlas,l:enko
személyében. A kiváló zongorísta tőbb mint tiz esztendeje rendszeres láto
gatója a magyar hangversenytermeknek, s ma is megcsodálhatjuk remek
technikai [elkésziittséoét; de a művek belső lényegéhez ma sem jutott sokkal
közelebb. Beethoven Esz-dúr zongoraversenyében például káprázatosan, a
bűvész könnyedségével birkózott meg a technikai nehézségekkel. de a lélek
belső rezdüléseit is csupán technikájával igyekezett érzékeltetni, hol lelassi
totta játékát, hol mérhetetlen módon felgyorsította, silyesformán ol'yan be
nyomást keltett, mintha mélységeket tárna fel, holott a harmadik dimenziót
gondosan kikerülte. Sulyok Tamás Ba'rtók Concertóját vezényelte, s nála is
elsősorban az ellen lehetett kifogásunk, hogy csak a hangszerek pontos be
lépésére ügyelt, ezeket a pillanatokat beintette, de a bartóki mű mélyebb
összefüggéseinek feltárására nem vállalkozott. Persze, lehet, hogy amit fel
tárt, az a mikrofonok jóvoltából nem, vagy csak torzitva jutott el hozzánk.

Az idei nyári hangversenyévad egyébként nagy közönségsikert aratott.
Tihanytól elkezdve Martonvásárig mindenütt telt házak várták;. és fogadták
az előadókat, s így volt ez a budapesti események alkalmából 1S. KüZönösen
szépen' sikerültek a martonvásári esték, ahol a hely varázsa fokozta a mű

vek hatását. A Károlyi-kertben sajnos elmaradt a varázslat. Igaz. nem is vár
tuk. Csak reménykedtünk... (Rónay László)

FILMEK VILÁGÁBÓL. Nanni Loy: A családapa, Évenként több tucat ilyen
film készül Olaszországban; számszerűleg ebből áll az olasz filmtermés na
gyobbik fele. Nehéz volna pontosan meghatározná, hogy mí jelJlemzi közép
szerűségüket. Talán leginkább az, hogy nehéz kivetini valót találni bennük.
Jóformán mrndenből tartalmaznak valamit, a legtöbbet azonban kétségtelenül
a realízmusból, rnelyet mondhatrrí klasszikusan iskolás természetességgel val
kalmaznakLetagadhatatlan nevelő szándékuk nemcsak együgyű emberekhez
szól, jól !követhető rendezői szerkesztésük úgyszólván rnindenkí számára fo
gyászthatóvá teszi a már alaposan megrágott anyaget. s filmtechnikai eszközeik
is megtelelnek a klasszikus filmformanyelv középiskolában tanított előírásai

nak. Még valamí forradalmi, harcos ízt is beléjük lopnak, hogya világ minden
részében egyforma haszonnal forgalmazhassák. Kri tíkaí visszhangjuk se kü
lönb: az dlyen filimeket általában afféle ",elismerő méltatásban" részesítik, hogy
utána a feledés legyen a sorsuk Ez a felejtés míridenesetre hasznos dolog: le
hetőséget nyújt a következő "elismerő méltatásra" -anélkül, hogy írójának lel
kiismeretfurdalása lenne, amiért rníndíg ugyanazt írja.

Loy filmjében forradalmi eszményektől lelkesült építész ismerkedik meg
egy S2Jtálin-képektőltarkálló,háború utánitüntetésen monarchísta fölfogású
kolléganőjével. s a 1iilm azt mutatja be, mílyen harcot folytat a házaspár ké
sőbb az elfásulás ellen, mely végül is - a realista hagyományoknak megfele-
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lően - ellentmondásosan ugyan, de "sajátos" formában felülkerekedtk. Mind
ezt természetesen jó színészekkel játszatják el. Leslie Caron például a minden
munkát hősiesen vállaló családanya szerepében há1ásal:any arra, hogy alakí
tását kifejező jelzőkkel Illessék. S tegyük hozzá, hogy ezek a jelzők igazak is:
jó szerepekben jó alakításokat láthatunk, helyes tanulságokat megfogalmazva
rnűvelt és kevésbé művelt nézőnek egyararit. A családapa tanulsága például
az, hogy 8 túlterhelt szülőktől (eszményeivel viaskodó, elbtzonytalarskodó apa,
gondokkal küszködő, de eszményeihez ragaszkodó anya) elidegenednek a gye
rekek, akiket elhódít majd az autókkal zsúfolt világ forgataga. Ennek a neo
realizmusból kinőtt 0181sz filmtermésnek az elődeit a 30-as években is könnyű

szerrel főlfedezhetjük már világszerte (A Menderley-ház asszonya), a különb
ség csupán annyi, hogy korábban még nem gondoltaik annyi szempontra, rnínt
mcstanában. Az indíték azonban régóta ugyanaz: készítsünk valószerű, hasz
nos, jó alkotást, rnelyből barát és ellenség egyaránt okul.

A realizmus azonban - és ez Iílmre ugyanúgy érvényes, mint az iroda
lomra - kevésbé rendszeres, mint inkább történelmi kategóriaként fölfogva,
sajátos pel' és szembenállás egy-egy lezárt hagyománnyal: dialeiktiJkusan szólva
egy-egy hagyomány tagadása. A dialektika azoniban - tegyük hozzá - nem
a realizmus prrvilégíuma. Van egy bizonyos pont, amely után a dialektika
kényelmetlenné válik, mert nem zárja kli semmiféle tagadás lehetőségét, A
realísta művészet bírálja a hagyományt, amennyiben ezt ösztönszerűen egy
új, érzelmileg fölfogott történelmi realitással állítja szembe. Ezért minden
realizmus a következő nemzedék szemében idealizmussá válik. Ebben a film
ben a régi tagadás már régen értelmét vesztette, éppen ezért rendkívül jál
elviselhető, vacsora utáni téma lesz, mintha a tagadás tagadása nem fordul
hatna önmaga visszájába. Loy filmjével így látszólag minden rendben van;
senki sem írhatja róla, hogy rossz, hiszen valójában nem rossz, senki sem
írhatja róla, hogy valótlanságokat állít, hiszen hasznos tanulságokkal szolgál
öregnek, fiatalna!k. Olcsó dolog volna azt mondaní, hogy éppen ez a gyanús.
Inkább aról van ISZÓ, hogy ezek a müvek jelentik a művészet töltelékanyagát,
mely fölszív minden egykori haladót, már nem oSZJt, nem szoroz, csak jó ha
van, hogy azok a művek, melyek az "ideát", a hegeli eszmét hordozzák, annál
jobban feltűnjenek.

.Jaroslav Mach: Kétszemélyes ketrec. Az egyén magánycssága leginkább
a társadalom törnegméretüvé vált keretei között ismerhető föL A csehszlovák
filmek hagyományos Ioiindulópontja ez a fölismerés. Mennél szűkebb ihatárok
között ábrázolják a személviség elídegenedését az ipari világban, annál Vilá
gosabban jelentkezik 'az elesettség és tehetetlenség tragédiája.

Végső soron Mach filmjében is az a gondolat fejeződik ki, hogy nem lehet
különbség az egyéni sors és a történelmi sors fontossága között. Valójában az
egyenlőség eszméjének tiszta, előítéletektől mentes fölfogását hirdeti, ugyan
úgy, mint például Karel Kachyna: Szekérrel Bécsbe című filmjében. Forradal
minak is mondhatjuk ezt a szemléletet, hozzátéve, hogya problémafölállításon
és a terrninológíán kívül nincs kőzössége a hivatásos forradabmárok gondol
kozásával. A nyomdai segédmunkás és elmebeteg anyjának összezártsága fel
oldhatatlan tragédia ebben a filmben, s az emberit nem a megoldás jelenní,
hanem maga a föloldhatatlan magány. A főszereplő és a züllött lány rövid
ideig tartó szerelene osak ennek a tragédiának a mélységét hivatott fokozni.
Jellemző egyébként, hogy ebben a filmben is újra rtalábkozhatunk a kispolgári
világ ábrázolásának olyan rnotívumaival, melyek egy sor más cseh filmben
is előfordulnak (mint például az apa egyikon hívatalának ünnepélyes hangoz
tatása. 'a szinte szószerint egyező családi tradíciók kíemelt kezelése). Ezeknek
az elemeknek a rendszeres, és rnímden valószínűség szeránt tudatos ismétlődése

napjaínk cseh művészetének jellegzetes közös életérzéséről tanúskodik.
(Ungváry Rudolf)

MODERNISTAK ÉS REFORMKATOLIKUSOK. A múlt év augusztusában
a Szeritszék eltörölte az "antimodernista esküt", s helyébe egy egészen rövid
és általánosságokban mozgó esküszöveget iktatott, Az eltörölt esküforma 60
éven át érvényben volt, mínt annak a harcnak kifejezője, amelyet X. Pius pápa
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és a római Kúria a .modemszmus'' ellen rndítött. Nem csoda igy, hogy élénk
meglepetést keltett az eskü eltörlése, amire eddig minden katoljkus pap 
káplántól a püspökig - kőtelezve volt. Hogy erre a fordulatra magyarázátot
találjunk, míndenekelőtt meg ik;elJl vizsgálnunk, mi is volt valójában az az
irányzat, amelyet Róma annak idején a "moderni~us" névvel illetett.

Mint Karl Farber, a Christ in d.er Gegenwart főszerkesztője is kiemeli
I vísszapítlantó ci'kikében, errnek a modemízmusnak az eszmevilága lényegében
két forrásból táplálkozott. Egyik alapvető forrása a szeritirás racionalista kri
tikája volt. A francia Loisy -akiJt általában a modernizmus "atyjának" tekin
tenek - úgy állította be tanítását, mint a szinoptikus evangéliumok történeti
kriti'Imjának biztos eredményét. Loisy felfogását kitűnően foglalta össze né
hány mondatoan Karl Pjleqer, amikor 1964-ben átvette teológiai díszdoktori
oklevelét afreibuI1gi egyetemen. Az égvház - Loisy szerínt - olyan intéz
mény, amelynek léte Jézus működésének szükségszerű következménye. De az
egyház Jézus akarataellenére jött létre, vagyis nem tartalma az evangélium
nak, csupán következménye, "Jézus Isten országát hirdette meg, és jött az egy
ház", 'amely azután átértelmezte az evangéliumot, hogy fenntarthassa. önma
gát. "A dogmák nem az égből pottyantak le". Ezeket a nézeteit az egyházról
és a dogmákról Loisy legalaposabban "Az evangélium és az egyház" című

könyvében fejtette ki. Az első "antLmoderniS'ta" pápai megnyilatkozás, az 1907.
július 3-án közzetett Lamentabili dekrétum fől'eg Loisy könyve ellen irányult.

Néhány IhÓIliappaJ később, 1907. szeptember 8-án megjelent a Pascendi do-:
minici gregis encikhka, amely a modernizmus másik forrását [elölte meg. Az
enciklika a modernízmus legfőbb alapjának azt a felfogást tekinti, amely a
hitet mínden természetrölöttí eredetétől megfosztja, és kizárólag a személyes
istenélményből, az ember természetes belső tapasztalatából vezeti le. Ez a fel
fogás - a hit termés:retd'ölötti eredetének tagadása - az enciklika szerint
"minden tévtan foglalata", például olyan bölcseleti rendszereké is, mint az
agnoszticizmus, a monizmus és a panteizmus. Az enciklíka kibocsátása után
hamarosan nemcsak Loisy, hanem az angol jezsuita Tyrrell és az-olasz vallás
történész Buonaiuti hasonló elméleteit is téves tanításnak minősítették, és
mindhármukaJt - mínt a moderndzmus legfőbb hangadóit - kiközösítették
az egyházból. Loisy ugyan megpróbálta tisztázni magát "Egy kis könyv
ről" című írásában - többek között azon az alapon, hogya könyvében
.kífogásolt 65ki,tétcit az összefüggésekből kiragadva vizsgálták -, de a
történteken ez nem változtatott. A modernízmussal való küzdelem osalk ek
kor kezdődött el igazán.

MIvel a modernisták eLméletei mögött főképpen az általuk helyesnek
talált szentírásmagyarázat állt, 1907. november 18-án megjelent egy pápai
breve, amely "lelkiismeretben kötelezett" mindenkít, hogy a pápai szcmtírás
bizottság döntéseit és a római kongregációknak a pápa által jóváhagyott dek
rétumait elfogadja. Ez azután jó időre meg is bénította a katoliitus szent
írástudományt; Míg a protestáns biblia'kritika mind az ó-, mind az újszövetséget
szavanként földolgozta, s közben olyan problémákat vetett fel - forráselmé
letek, szerzőség és sugalmazcttság kérdései -, amelyekkel a katolikus bib
li:kuso'knaJk is számonok kell, addig a katolikus szentírástudomány nem sok
ra ment. Szabadabb kutatásra osak XII. Pius pápa Dü,ino afflante Spi
ritu szavakkal kezdődő, 1943. évi körlevele adott bíztatást, mível kifejezet
ten 'ajánlotta a foranatőrtémeti módszer alkalmazását. A tübingeni Theologi
sche QuartaZschrift egyik közlése szeránt 19'~8-ig nem akadtkatoli'kus egze
géta, 'alki a Genezisben szóhoz jutó hagyományok különbözőségét figyelem
be vette volna. De még ezután is jó ideig minden biblikus intézkedés a mo
dernízmus elle:nirányult. A Szerit Officium még 1960-ba,n is fölmentette hi
vatalából éppen a római "S7Jentírástudornányi Intézet" két professzorát, ami
ért "gyanús tanokat hirdettek". 1965-ben viszont egy neves teológus, Gagern,
már nem riadt vissza attól, hogy a freíburgí Der Christliche Sonntag szá
mára írt ci'i<'kében kijelentse: aJki ll. szentírásrnagyarázat formatörténeti mód
szerét "mint termeszek a(knamunkáját" pellengérre állítja, az végeredményben
árt az egyháznak Az új szentírástudományban - írta Gagern - "a kinyi
latkoztatás mélyebb és ezért érvényesebb- értelmezése érezhető; nagyobb vi-
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lágosság ragyog föl,amelyben az elrejtett lsten érhetőbben. kivehetőbben

lép elő". A II. vatikáni zsinat, mint tudjuk, elismerte a formatörténeté ku
tatás módszerét, és a hívő, de egyben tudományos szentírásmagvarázat előtt

szabad utat nyitott.
A modemízmussal való küzdelem azonban nemcsak a szentírásmagya

rázatterén folyt. Hogya modernista tanok terjedését megakadályozzák, a
Szemszék elrendelte, 'hogy 1910 szepternberétől fogva a nagyobb rendel> föl
vétele előtt miriden papjelöltnek "antimodernista esküt" kell tennie. Az ak
kori hberálís világ "leHtiismereti kényszernek" fogta fel ezt és a sajtó éle
sen kezdte támadni a rendelkezést, az előfeltétel nélküli tudomány és la lel
kiismeri szabadság nevében. Adolf Harnack, a kiváló protestáns teoló
gus ekkor jelentette ki: "Vagy nem tudja a pápa, hogy mi az, ami a tudo
mány névre méltó, vagy azt nem tudja, hogy mi a Ielkítsmeret," A pápáinak
is bizonyára megvan a maga [gazságérzete - fűzte hozzá -, de az "non
nostri saeculí est (nem a mi 'korunkból való), már nem a mieruk, és sohatöb
bé' nem is lesz az". Ebben a légkörben az egyetemek kezdték idegen testnek
tekinteni a teológiai fakultásaikat; amelyeket szerintük az antimodernista
eskü kényszere szembeállított a tudománnyal. A német egyetemeken olyan
erős volt ekkor a til1Ja!kozás, hogya pápa jobbnak látta az ottani teológiai
tanszékek professzorait fölmenteni az eskü kötelezettsége alól. Gyakorlattlag
persze a hibtudományi karok később megüresedő tanszékeire úgyis csak
olyan teológusok kerülhettek, akik az esküt az egyházi rend fölvételekor
már letették.

Az eskü azonban magukat a katolikus teológusokat is nyugtalanította.
Annál is irukább, mert közülük azokat, akik a teológia és az új tudományos
ismeretek összehangba hozásán fáradoztak, szintén modernistáknak kezdték
minősíteni, annak ellenére, hogy ők előbb láttak munkához, semmint az
úgynevezett "eredeti moderruzmus" megjelent. A századfordulón az egyház
még úgyszólván "elefántcsol1lttoronyban", merő defenzívában élt. Csak 1903
körülkewte meg Németországban Karl Muth - akihez csakhamar Julius
Bachem csatlskozott - a harcot azért, hogy az egyház és a modern kultúra
egymásra találjon. Ennek a gondolatnak a nevében követelt aztán reformo-

. kat a würzburgi dogmatikus Schnell és az egyháztörténész E1'hard is. Erhard
1906-ban "Kereszténység és modern kultúra" című 'könyvében szembeszállt
azokkal, akik szerint a jelen kultúrájátóí, annak fogvatékosságai míats "un
dorral 'kellene elforduln!". "Ezeknél a hangoknál - írta Erhard - erőseb

ben cseng fülünkben a jó pásztor feLhívása... Nem fordulunk el a rnodern
világtól, ésawktól a sebektől, arnelvek 'képét elrútítják A keresztény sze
rétetet sohasem a kor erényei és szépségeí teszik indokolttá, hanem sokImI
inkább azok IH bajok, amelyekben a kor szenved, az a szükség, amelynek ter
hét nyögi, s azok a tévelygések, amelyeknek odaadja magát." Nem nehéz
felismerni, hogy ezekből a hatvan esztendős mondatokból már a II. vatakám
zsinat szelleme sugárzik. Aikkor azonban, mível az "el'edeti modernísták"
szóhasználata sok hasonlatosságot mutatott az övékével. Erhardot és Schnellt
is - más reforrnloatol.í'kusokikal együtt - sokan "modernistának" bélyegez
ték. Mondanurrk sem kell, hogy ez az azonosítás merőben jogtalan volt. A
reformkatolikusok ugyanlis elsőkként ismerték fel azt, hogy összhangot 'kell
teremteni koruk tudományos és kultúrálís eredményei és a teológia között,
de ők nem kívánták a teológiát a tudomány függvényévé tenni. A reformte
ológusok elhatárolták magukat a rnodernistáktól. Nem vonták kétségbe a hit
terrnészetfölöttí és az egyház isteni eredetét. és semmiben sem ferdítették
el a katolrkus hit igazságart, Von Hiiqel, a:kJ. egyébként 'I'yrrell és Loisy ba
rátja volt, 1921-ben a leghatérozottabban vonta meg a különbséget az "ere
deti modemísták'' és a reöormkatoíjkusok között, A medernisták - rnon
dotta - a vallást olyan belső, természetes emberi jelenségnek tekíntették,
amely a tisztán emberím túl semmit sem vár, a reformkatolikusok pedig mín
dig lis egy olyan természetfölötti, kinyilatkoztatott valóságnak, ami az em
berben többletet hoz létre ahhoz képest, amit az ember önmagától birtokol.

Karl PEleger szerint "eredetileg" a modernístákat sem vezette más, mínt
az az önmagában jogosult kívánság, sőt kötelesség, hogy a kereszténység hit-
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tartalmát koruk emberének megfelelő módon közvetítsek. Ezt a célt azon
ban ténylegesen a reformkartolilku:sok szolgálták, akik merésznek látszó tö
rekvéseik közben serrrtévelyedtek el a hit dolgaiban. Bizonyos, hogy azok kö
zül, aJ<-i'ket az elmúlt hatvan év folyamán modernístának mínősítettek, na
gyon sokan nem modernísták, hanem olyan haladó katolikusok voltak, akiket
a II. vatikáni zsinat 'teljesen igazolt.

Ami az antimodernista eskü eltörlését illeti, ez nem azért történt, mintha
a .mcdernlzmusnak" elnevezett. tanítás tulajdonképpen nem létez:nék, vagy
ma már nem lenne veszélyes. A reformkatolikusok valójában mindig is az
evangélium igazságát szolgálták, az '"eredeti modernísták" nézetei viszont ma
éppoly távol vannak ettől az igazságtól. mínt bármikor. A tudomány abszo
lutízálásának és a vallás "mHosztalanításának" veszélye ma is !kísért., Az
egyház azonban kezd rájönni arra, hogy az általa tévesnek ítélt tanítások
kal szembeni mél'tó magatartás - a szerétetben való párbeszéd - szelle
mével nem fér össze a kényszerű eskü, a kbközösités és az egyházi tekintély'
megszekott értelmezése. (S. Gy.)

TRÁGÁRSÁG ÉS IRODALOM. "Olyan lények vagyunk, kik erőnket

folyton kívülről kapjuk, mert amiilyen mértékben kapjuk, erőkifejtéseinkben

ki is merítjük. Ha erőnk naponta meg nem újul, erőtlenné válunk, és moz
gásra képtelenné" - mondja Simone Weil, amikor az ember éltető táplá
lálékairól beszél. Az embert tehát kívülfekvő forrásaik tartják életben és táp
lálják, s ha e források közül - melyek megszekott táplálékukkal az ember
testi és szeliemí Iétének gyökeréig hatolnak -', egynémely kiapad, az embert
halál fenyegeti. Szellerní-Ielki, vagy testi halál.

E forrásaink a Iegkülönbözőbbek, Forrásunk maga a világ, a világmin
denség mért és ma még rnéretlen távolságaívaá, fény-idő üzeneteível. célt adó
csillagképeível, kozmogóniaí titkai'val. s maga a Föld is az, búzájávaí , szán
tott s szántatlan területeivel, a vizek, hegylejtők a passzát szelekkel, s min
den, ami az egyém életében imotíválódík, az elismerés, pénz, siker, bizalom,
a szerétett lények társasága, a békesség ideje, izgalma a játéknak, a séta örö
me, ,,!mindaz, ami cselekvésre megőriz. s képesít". Mindaz, ami olyan, mimt
a víz s a kenyér, 'tehát a hit, igazság és kegyelem is, A szellem is:tehá,t
annak egyik aspektusa, az ige és az irodalom is. Természetes, hogy a keresz
tény ernber hiteből fakadó értékelés szerínt minősfti a forrásokat, s így is
mer nélkülözhetetlen és leülönösebb megrázkódtatás nélkül elveszíthető for
rásokat: csak felesleges forrásokat nem ísmer. Az alázatosság v-; erényeinek
erénye - megértette vele, hogy az a szomorúság, amely az önkéntesen nem íz
lelt források nyomán támad benne, növekvő vákuumot teremt, a szerivedé
Iyes szomjúságtól szi kkadásig is türelmessé téve őt, hogy azután szfnűltíg

töltekezhessert a nél'külözhetetlen források vizével: itt, s majd örökiétében.
Másrészt: ugyanez az alázatosság tudatja vele, hogy rniriden létező forrást, a
szomjazó visszafoj-tott ínségével közelítse meg, mert tudja magáról, hogy
a Iélek "a változás viszontagságainak van kitéve". S mit jelent a nagyfe
szültségű [emondásnak s a vágynak e rugalmas rítmusa, amellyel érinti az
őt iltörülvevő világot, s a világ forrásai t? Azt, hogy becsüli magát annyira,
mint e forrásokat, mert ő és, a forrás között nem is emberi, vagy nemcsak
emberi méltóságú vonzódás van, s azt is, hogy a forrásoktól elvárja, isteni ih
letésű szomjúságának kielégítését: magyarán szólva, jól megfogalmazott kö
vetelményei vannak Elvárja a forrástól, hogy forrás legyen.

Az irodalom forrás. A valóság, a valóságnál több, s áttetszöbb mintának,
s az igazságnak a Ik'everéke, amelynek sok tulajdonsága, törvénye, s elve vál
,tozó, de egyetlen "afffinitása" változatlan : annál jobb étek. minél roko
nabb az időtlenséggel. S md az, ami ezt az affinitás t növeli? Nem mondunk
újat: igazságértéke, tehát egyetemes bátorsága; mélysége tehát általánossága ;
szépsége, tehát viszonya a jóhoz.

A ,trágárság, ami az Ertelrnező Szótár szerínt "a szemérmet durván, kö
zönséges módon sértő szóbeld, vagy írásbeli, megnyilatkozás" - a trágárság
tehát mrlyen mértékben járul hozzá e forrás "ihatóságához, ehetőségéhez"?

Semmilyen mértékben, nyüvánvalóan, a lényeget tekintve. Hiszen ha egy
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mű lényegát a trágárság elízetleníthetd, nincs szó forrásról, következéskép
pen műről sem. Azt állítaní viszont, hogy az ember olyan lény, akínek a
trágárság dús adagoíásban fenntartó étke, képtelenség.

Itt azonban álljUlIlk meg. Érdetnes körüljámunk a trágárságot, mint nap
jaink egyik ilgen gyakori [elenségét, s az ezzel kapcsolatban felmerült leg
lkülőnfélébb állásfogűalásokat.

1. Az' Ertelmező Szótárból is kiderül, hogy létezik ma is szemérem. ami
ről ugyan eléglii'tJkán esik szó, akárcsak a szüzességről, de azért van, sőt

mi több, az ember egyík legszebb, s legméltányosabb arculatát mutatja - a
félreértések özöne .közepett is. Asze'mérem mímdenesetre nem az, amíre
.,századunk fittyet hány", s nem azok tulajdonsága "akik még ma is tud
nak vagy szeretnének néha elpirulni", Eltekintve attól, hogy egészséges lel
kületű emberből nem gúnyt, hanem inkább együttérzést vált kd azok ér
zékenysége, akik trágárság hallatára vagy olvastán elpirulnak, eltekintve
ettől, tudjuk, hogy századunkban is van még elég "arcpirító" jelenség. Hogy
csak néhányat említsünk: a hazudozás, képmutatás, hűtlenség, erőszak, gyá
vaság, megalkuvás, gyengék elnyomása, brutalitás,. kizsákmányolás, viszály,
ravaszság, porhintés. A szemérem ősi önvédelem. Riasztó hálózata az ér
zékenység. Felháborodásának jele például az elpiruló arc (van úgy, hogy
pofon is). S [eleritése az, hogy elutasít minden olyan tolakodót, aki a lel
kiség legrejtettebb parcellájába kíván önhatalmúlag belépni. A szemérem
tehát az egyén személyes szabadságának külső sártcrendszere.

Az álszemérem olyan, mínt függöny az alagút bejáratában : már régen
nem ablak a bejárat, de annaik akar látszani a gyakorlatlan szemében. Hogy
lírai példával éljünk: ha a szemérem üde kép, az álszemérem klravaszkodott
képzavar. .

2. De éppen az igazi szemérem. az igazi meggyőződés a jóban az, amelyik
nem botránkozdk meg ott, ahol érzi, hogy nem öncélú durvaságról. ob
szcenitásról van szó, hanem egy nagy jó, egy nagy mü, vagy nagy indulat
szclgálatában alkalmazott reprezentációról. Viszont kell, hogy az ilyen helye
ket .is átfűtse az egész mű erkölcsisége, megfoghatatlanul és mégis nyilvánvalóan,
hogy a trágárság ne kelnessen önálló életre, hanem mirut a megfogott s kár
tékony vad, ott vergödjék a ikeIepcében: s így éppen az önoélú igyilíkosságot
kárhoztassa. Jól rnondja Ungvárd Tamás: "még a trágárságnak is" (csak)
"akkor van értelme. ha egy erkölcsi jelzésrendszer üzenetet közvetíti. Hi
vatkezunk itt olyan torrásokra, amelyek Shakespeare és Dante tollából va
lók: múveiknek féke nem érthető erkölcsi sodrásában kövek a trágárságok,
hogy a habzás felfokozva mutassa az eredeti szándék sebességet" .

Keresztény olvasónak sincs más igénye: hogy érzékenyen rezonál az er
kötesi kérdéseket érintő részletekre, az vallásának, hitének természetéből fa
kad, mely az erkölcsi vetületeket elsődlegesnek tekintl. S az a kívánsága.
ha a trágárság elkerülhető, el jkell kerülni. Ha az ábrázolás trágárság nélkül
elérhető - a valóságábrázolás maximumáttartva szem előtt - trágárság nél
kül 'kell ábrázolni. Ezt a szigorúsagot a forrás fakasztóiától. a művésztől

kívánja meg, mert olyan le~kjj,smeretet tulajdonít neki, amelynek alapján meg
is kívánhatja, De a döntéseit nem feltétlenül fogadja el, s ha trágársággal
találkozik az irodalomban, igenis rnérIegel : s ha úgy találja, hogy a trágár
ságfunkciótlaln, netán gyengeség, felszínesség, vagy tudatlanság szülötte,
annak a [ele, .,hogy az író a mélyen rejlő igazságot nem tudja, vagy nem me
ri kifejezni, s így fedheti el, felületi nyerseséggel tehetetlenséget, vagy gyá
vaságát." (Benedek Marcell), akkor nem a trágárságot veti el, hanem a mű-

vet, mely nem tudott forrássá válni. .
3. Ha az -ernber egyvégtében olvassa el a Nagyvilág hasábjaln a

"trágárság és ,irodalom" összefüggéseliről leírott véleményeket, 'kérdések
ötlenek föl benne: valóban ennyire fontos e jelenség ,körében a rendterem
tés? Valóban ennyire összetéveszthető az erkölcs az álerlkölccse1, a jóízlés
a modorossággal, a bátorság az ízléstelenség fitogtatásával ? Ker~enkJ.mond

juk, nem hisszük, hogy ennyire fontos, nem hihetjük, hogy irodalmi életünk
ben ez az, ami nagyon fontos, és nem hisszük. hogy összetéveszthető az igazi
a hasonlóval.
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Azt a fajta (kényelmes, mert számonkérő utóhatásokkal nem járó) ,,8z6
kimondást", amí ma irodalmunk ligeteiben szép számmal dívik, nem tart
juk burkothasogató, elkerülhetetlen szükségszerűségnek,ami - "a nehéz idők"

ellenére is - vaskövetkezetességgel megszületett. Zömében irodalmi nyegleség
ez, a legkisebb ellenállás irányában ható "vakmerés", s jobb híján 'kapkodó
felzárkózás a világméretű "korszerűség" elsiető élvonalához. - egy szempont
ki vételével.

4. S ez a szempont valóban fontos: a művekben folytonosan újra felfe
dezett ember arculata árnyaltabb és nyíltabb lesz, szexuális életének feltá
rásával, s erotdkájának természetessége, édessége és tragikuma lemezteleni
ti ugyan, de teljesebbé rajzolja sorsát, De mí köze ennek a trágársághoz ?

Hogy mi a trágárság, azt már tudjuk az gl'telmező Szótárból. A szerel
mí élet, a szexuális élet? Avatott író szemében és 'tollából az nem lehet más,
ami a valóságban: megrendítő. és titdkkal terhes, ennél fogva egyszerűen nem
lehet trágár. Mínderrt el kell rnondanunk az emberről. Fran~ois Mauriac egy
ízben így nyilatkozott a hálószoba-tíekok leírásáról : "Bánom, hogy nem men
tem a lehető legmesszebbre. Ma már tudom: Istennek mindegy, hogy mít
írunk - Ö csak felhasználj1a azt". Isten mindent felhasznál céljaira. Isten
nek tehát míndegy: a bűn is lehet boldogító, következményeiben. Csak em
bernek nem mindegy, hogy mrt írunk Az ember emberi arcát akarja látni
testének forróságában is: ment az ember szerét. Megköveteli tehát Iróítól,
hogy erobikájában sem üzekedő nyúlként, hanem erotikus emberként áb
rázolják őt. Az emberről ugyanis azt hinni, hogy állat, vagy állati, gyökeres
tévedés.

5. Ez az ábrázolás végűl is nem ,trágár szavakon, a trágár szavaik meny
nyíségéri rnúlik: a valóságon és az író erkölcsi töltésén. A valóság pedig olyan,
hogy hűséges ábrázolása okot ad az aggodalomra: általánosan szexuálls nyomo
rúságról beszélhetünk. Szexuáhis ' nyomorúságról ott, ahol hosszasnak szánt
szerelmi kapcsoratok jöttek már létre, 8 lehúzó, éretlen, elapado vagy túl
burjánzó tendenciákról ott, ahol a két nem tapogatózva keresi egymást. Ha
az irodalomnak az a feladata, hogy regisztráljon. ezt regi sztrálja, mert ez a
valóság. Ha ennél több a feladata, akkor azt trágársággal, trágárságként alig
ha tudja teljesíteni. Ha a trágárság tömeges jelenség Irodalmí műveinkben,

az nem bizonyít mást, mint önmagát: rnennyiségí jelenséggel állunk szem
ben. Egy beduin közmondás jut eszünkbe: "Sok a skorpió, mégsem háziállat."

6. Az író a közéletben magasszintű erkölcsi hitelt élvez. Néha azt is
elvárjuk tőle, hogy eligazítson erkölcsi kérdésekben.

Pedig ,ehhez nincs meg az író ",abszolút" erkölcsi fedezete. Tudjuk, hogy
az "Íirástudók" árulók is lehetnek. Hogy nem tévedhetetlenek, s hogy a té
vedhetetlenség ellen 'legjobban ő'k tiltakoznak, az jó ösztönükre vall: a sza
badságuk - s benne a nagyot tévedés joga is - forog kockán. Az író nem
igazíthat el erkölcsi kérdésekben, csak a mű, S a művek közül is csak a re
mekrnű. A remekmű is elsősorban azért, mert magán viseli az egyetemes
erköles evídencíájának jegyeirt.

Ezért van igaza Simone Weilnok : az irodalom cselekedeteit - cl mű

veket - éppen úgy alá kell vetni a jóság erkölcsi törvényének, mint minden
más 'emberi cselekedetet, amely épít, vagy átalakít. A mű csak alókor jó,
ha formájában szépsége és lényege szerint erkölcsi. (Vasadi Péter)

KEREKASZTAL KONFERENCIA AZ ORSZÁGUTAK BIZTONSÁGÁ
RÓL. "Technika és erkölcs az o1'szágutak biztonságának s.zolgálatában" címmel
tanácskozott az a mílánói 'kerek'asz:tal konferencia, arnelvről nagy elismeréssel
emlékezik meg Leonardo Azzoilini j,ezsuita atya a Civiltit Cattolica hasábjain.
A kerekasztal konferencián orvosok, pszichológusok, jogászok és közlekedésí
szakemberek vebbek részt, Az elhangzott hozzászólásokat egy füzetben is kiad
ták, s Azzol1iJni 52le11Í'Dlt ebben a tárgyban eddig nem hangzott még el annyi
fontos mondanívaló, rnínt ezúttal.

Talán a leglényegesebb az a megállapítás, hogy a közlekedés problémája
nem közeli1lh.ető meg eredményesen sem a technika, 'sem az erkölcs oldaláról,



hanem e lkiét megköze1íMsi mód közé oda kell remi a leglényegesebbet : a pszi
chológiát. A gépkocsjt használó ember áLl a probléma középpontjában és 
noha más-más €'lő}elI1el - az ő függvénye ateOOnika.~tehát a jármű, az or
szágút. a jelzőberendezések), és a közlekedés erkölcse is, amennyiben ő az,
aki felelős és aikitadOltJtetS€ltben nemcsak erkölcsi, hanem bírósági felelős-

ségrevonás is terhel.
"Osak laz emberi személyíség globális értékelésével juthatunk el a he

lyes diagnózdsra és a helyes prognózísra is" - állapította meg Cesa-Bianchi
professzor a kerekasztal megbeszélés egyik résztvevője. Szerínte ha a közle
\kedés követelményeinek szempontjából tesszük rnérlegre a gépkocsr vezető
teljes személyiségét, e követelményeknek négy síkját állapíthatjuk -meg, ame
Iyek a következők: a teljes biológiai egészség (orvosi sík): az alany szenzo
motoríkus berendezéseinek hatékonysága (ez az úgynevezett pszichotechnikai
sík); a vízsgált iszemély áJl:talános érzelmi adottságai és értelmi képességei
(pszichológiai sík); 'társadalmi betlleszkedés, erkölcsi érzék, ítélőképesség, val
lásos magatartás (enkölcsí S'~k}. Bármídyen sok elemet tartalmaz is e síkok
rnindegyike, önmagában egyi'k sem elegendő ahhoz, hogy a gépkocsivezető

egész személyíségét megragadhassuk.
De az sem elegendő, ha a négy sik eredményeit egyszeruen egymásmellé

helyezzük, Szükséges még az is, hogy egymáshoz való víszonyukban, míntegy
strukturálisan állítsuk összefüggő egészbe őket, mert hiszen a valóságban, a
konkrét emberben kölcsönhatásban vannak egymással. Ennek megfelelően, ha
egy bizonyos síkon valamdlyen hiányosság mutaükozík, (például, ha orvosi
síkon megáLlapítjáJk, hogy látási zavarból kifolyólag valaki bizonytalan a tá
volságok becslésében),eZJt ellensúlyozhatja az egész személviség kiegyensú
lyozottsága (az emlftett esetben például a pszichológiai és erkölcsi síkba tar
tozó nagyobb óvatosság és 'a sebességgel szemben tanúsított mérsékíet), Más
részt a gátíástalan agresszívítás vagy a 'gyermekies exhibicionizmus (pszicho
lógiaí sík) a veszéíyességig fokozódóan semlegesíehetík - éppen az egész
személviség kiegyensúlyoZJaJtlan volta miatt - az egyébként jól működő szen
zo-motoríkus reflexeket. Az országutak élete naponta rnutatja fel az ilyen
és hasontó példák tömeget, és éppen ezért a megbeszélés résztvevői között
az a megállapítás lalaikult 'ki, hogy mánden gépkocsívezetőtegyémleg keli meg
közeliteni és óvakodna kell a kategorizálástól.

Ami már most azt a kérdést iLleti, hogy rendelkezik-e a modern lélektan
olyan rnódszerekkel és eliárásokkal, amelyeik lehetövé teszik a vizsgált ala
nyok tudományosan megbizható értékelését, az erre adott válasz sajnos ko
rántsem megnyugtató. A beszámolóban ,ilyen mondatokat olvashatunk: "Még
nagyon 'keV'és történt azon a téren, hogy teszt-vizsgálatok segítségével tanul
mányozzuk az emberi személyíséget az autóvezetés szempontjából." "Még csak
a tanulmányozásnál tartunik s bár érdekes és sokat igém eredményekre ju
tottunk, még nem állíthatjuk, hogy megnyugtató és megbízható eljárás bir
tdkában vagyunk."

Mindenesetre azonban a lélekitani vizsgálatok már ebben a kezdetleges
stádiumban is néhány fontos eredményre vezettek. És ha a teszt-vizsgálatok
ma még csaík az egyes embemek [eíenthetnek segítséget, de nem teszik le
hetövé a végérvényes díszkrírnímácíót a vezetőjogosítványok kiadásánál. any
nyi rnindenesetre bebizonyosodott, hogy mern igaz a régi föl te vés, meil.y sze
rínt vannak a balesetre különösen diszponált személyiségek. Mínden joel arra
mutat, hogy ,amegsZOlkott emberi tevékenységek elvégzését lehetővé tevő

képesség magában foglalja a képességet az autóvezetésre is.
Ez utóbbi megállapítás azért fontos, mert a nagy tömegeknek a közle

kedés problémájával szembeni magatartását egy olyan előítélet jellemzi,
melyről a szóbanforgó 'kerekasztal konferencián ds szó esett. Az általános
vélemény szenot ugyanis a gépkocsivezetők ~It kategóriára oszthatók: a
jókra és a rosszakra, És csak a - viszonylag csekély számú - .,rosszak" len
nének felelősek az országutakon uralkodó bizonytalanságért és a közlekedési
balesetért. A közvélemény szeránt ezeket kell megnevelni. megbüntetni vagy
esetleg egyszerúri kiiiktatni a közlekedésből ; míg "mi", személyesen, terme-
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szeteserr a ják többségi csoportdához tartozunk, a;k'ik kellóképpen jólneve1:tek
'Vlagy'l1n'k az országutak 'használatában is.

Beszélnek például az országutak 'kalózairól, akik "dZlSungeHé változtatják
az aszfaltot". ÁltaLában em[egetjüik őket, de konkréten kikről ~S beszélünk
voltaképpen? Nyilván nem a gépkocsivezetök nagy tőbbségéről,aIDík közé mi
is tartozunk, hanem arról 'a maroknyi társaságról, aki szeríntünk megzavarja
az országutak nyugalmát. ök azok, .aki'k eleve hajlamosak a balesetek oko-

"zására és ezért aíkalmatlanok II vezetésre, vagy ami még rosszabb, rosszin
dúlatúak. A közvéíemény szerímt ezektől kellene megvonni a [ogosítványt és
alkkoregyszerre mínden rendben lenne. Ezzel a téves fölfogással szem
ben állapította meg az egyik kőzlekedési szakember, hogy; "Minden megleü
Iönböztetés a jó és rossz vezetőik 'között Illuzórikus. Van néhány egészen rossz
vezetői, a nagy többség azonban egyszeruen nem osztályozható." A valóság
ban nem is lehet jó és rossz vezető között különbséget tenni, csak helyes és
helytelen magatartás között. Minden gépkocsivezetőben vannak jó és rossz
tulajdonságok is, és számtalan vizsgálat azt tanusítia, hogy egyéni maga
tartásuk valamilyen adott esetben nagymértékben függ ll. körülményektől és
attól, hogy mílyen állapotban van az egyén, mermyire fáradt, mennyíre
figyelmetlen. Nem QOOúséges - ezt állapították meg a kerekasztal konfe
rencia résztvevői -, hogy míndenkível előfordulhat baleset, nemcsak az
országutak ·"lmlóza;iva1". És az sem igaz, hogya baleset főszereplője míndig
"rossZJindulatú alak".

A balesetek, egy elenyészően csekély százaléktól eltekintve, míndíg vala
milyen kőzlekedési szabály megsértéséből származnak. S a tapasztalat azt mu
tatja, hogy e s7JaJbálysér:1Jések, helytelen magátartások mögött a leg,több eset
ben vagy fígyelmedenség, vagy túlzott magabiztosság rejtőzik. S ez él körül
mény leülönös jelentöséget kölcsönöz mindarnnak,aJmit, e témával kapcsolat
ban az erkölcsi felelősségről mondunk. S ezért kell újra meg újra rámutat
ni a fentebb említett előítéletek veszélyességére. Mert ha míndenkí magáévá
te1'7.í azt a hamis meggyőződést, hogy az országutak bízonytadansága és a
közlekedésí balesetek a néhány rakoncátlan vezető rovására írhatók, akkor
elkerülhetetlen, hogy a többséget kitevő "jók" abban a hamis bizton
ságbrun ringatjálk magukat, hogy ők senkit és semmit sem veszélyeztetnek, te
hát nincs szükség arra, hogy leülönösebben óvatosak legyenek. Míriden fegye
lemre és óvatosságra intő szó kilátástallan addig, ameddig meg nem válto
zik ez az alapvető magatartás a közlekedési problémákkal szemben.

. A kerekasztal konferencia vésztvevői is megállapították, hogya kérdés vég
érvényes és tökéletes megoldása utópia. De bizonyos [avulásra van lehető

ség s ennek egyik legfontosabb előfeltétele, hogv n helyes kőzlekedésre okta
tás és nevelés ne alkalomszerű legyen, hanem médszeres és állandó, és ebben
az oktatásban aa autóvezető-Iskolákori kívül ki kell vennie részét az egész
közolotatásnak, a sajtónak és a vallási közösségeknek is. Meg ken győzn! az
embereket, hogy a nevelésre és a figyelmeztetésre ezen a téren mmdenkínek
állandóan szüksége van, és hogy mély felelősségérzettel kell eltelve lenriíe
annak, aki a közlekedésben résztvesz. (d. k.)

-
Az Isten-probléma mindig sorskérdés az ember számára, akkor is, ha át

menetileg más problémák tűnnek föl sürgetőbbnek. Lelkiink nyugtalansága és
ingerültsége mutatja, mennyire fájó az űr, amelyet az Isten távolléte váit ki
bennünk.

Hermann Zeller

Ha az egyház Jézus Krisztus tolmácsa kíván lenni a mai világ számára,
akkor meg kell találnia a módját annak, hogy szava valóban evangéliumként,
örömteli üzenetként hasson. Olyan nyelv, amely technikailag helyes, egyma
gában még nem elegendő,

Guy Léger
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