
NAPLÓ
EL,LENREFORMÁCIÓ 1969-BEN?

Az alábbiakban magyar fórdításban
közöljükazt a rögtönzött beszédet,
amelyet Johann Baptist Metz müns
teri dogmatika professzor mondott
hallgatóinak a "Heising-ügy" kap
csán. Alkuin Heising bencés apát le
mondott egyházi hivataláról, sőt

laicizálását is kérte, mert nincs meg
elégedve az egyház megújulásának
ütemével. A "Heising-ügy" szenvedé
lyes vitát váltott ki. Metz, aki. ma
negyven éves, tőbb kiváló mű szer
zője és társszerzője, a nemhivők tit
kárságának konzultora, a nemzetközi
Dialog folyóirat társkiadója, nem
Heisinq mellett, hanem a reformtö
rekcések meggyanúsítása ellen szólt.
Szenvedélyes hangú beszédét a
Neues Forum 1969 januári száma
közölte.

"Alkuin Helsing laicizálását kérte. Az
intézményes egyház magatartására, a
tanszabadság veszélyeztetésére. a zsinati
reformkezdeményezések elfojtására és
még sok más egyéb okra hivatkozott.
Nem szerétném hallgatólagosan túltenni
magam azon, ami történik. és ami jel
lemző az Egyház mai állapotára. Néhány
személyes hangú szót szeretnék szólní
ami persze nem választható ell egYS7..e~
rűen és tetszőlegesen attól a teológiától,

.amelyet megkisérlek előadni.

J. A zsinat utáni egyház és a zsinat

A·zstnat problémái nem azonosak a
zsinat utáni egyház problémáival: a
problémák tartaimát illetően a zsinat
voltaképpen nem példamutató a zsinat
utáni egyház szorult helyzetében. Annál
fontosabbnak látom, hogy komolyan ve
gyük és ragaszkodjunk a zsinat formá
ens példaadásához. ahhoz, amit oly gyak
ran és szívesen a zsinat Lelkének mond-
tak. A zsinat Lelke nem fogható gyanú
ba cinizmus nélkül; nem az olcsó alkal
mazkodásnak és a divatos megújulásnak,
hanem a szabadságnak és az őnbírálat

hoz való bátorságnak a Lelke ez.
A zsinat Lelke - meg kell vallanom;

hogy sok gondot okozó szó ez - úgy
,1űniJk mintha veszélyben forogna" A zs1-·
natot meggyanúsító különféle csoportok:
fegyverkeznek, hogy kiűzzék a zsinat
Lelkét. Visszatérőben van az mkvízíó;
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bár álcázott és óváte«, de nem kevésbé
ártalmas és elgondolkoztató módon mint
azelőtt.

Fennáll annak a veszélye is,. hogy meg
gátolják a reformot, mielőtt még elkez
dődött volna, attól kell tartani, hogy
mindent lefújnak, mielőtt egyáltalában
megtörténnék a nagy felszabadító ugrás
előre. Drasztikusan és talán szörnyen
profánul szólva : néha olyannak tűnik az
egyházban/ elkezdődő megújulás, mírrt a
ropülní készülő cserebogár; csak zúg,
zúg, zúg' és amikor éppen felrepülne,
jönnek és azt rnondják neki: az ég sze
velmére ! - csak nem fogsz repülni! ~
az rettenetesen veszélyes!

Annak a gyermeknekesete ez, aki so-:
ha sem tanult meg járni, rnert félt attól,
hogy elesik, és mert túl sokan mondták
neki, hogy ha az ember jár, akikor el is
eshet. Az egyenesen járást nehéz meg
tanulni és nem sajátítható el csések nél
kül, mégis annak a szabadságnak a jele,
amelyet megidézett a zsinat. Nem sza
bad a gyermeket lebeszéirrünk arról,
hogy járni kezdjen. Nem szabad ellen
refo'I1máciába fogni, mielőtt még elkez
dődött volna a reform:

Széltében-hosszában zűrzavarit és
nyugtalanságot ornlegetnek. Olyan hely
zetbe kerültünk, amelyben a dolgok át
tekinthetJeUenebbek és nehezebbek let
tek, mert meg kellene osztani a felelős
séget, és végre bízni keflerre a Lélek kez
deményezésében. A zűrzavar nem jeladás
a visszavonulásra. Úgy tűnik, mintha az
egyházban a1<kati bizalmatlanság mutat
koznék a Lélek szabadságával szemben.
Jézus üzenete míndenkdt megajándéko
zout ezzel a szabadsággaí, Az lsten gyer
mekeineik Szerút Pál által oly nyomaté
kosan hangoztatott szabadsága ez. Mí
más is lenne? Nincs kétféle szeretés,
nincs kétféle szabadság.

Az Isten uralma, amelvet mi Km-esz
ténvek hirdetünk. szabaddá tesz mánket.
Csák a szabadságban és nem anélkül
akar lsten uralkodni. Hogyan cáfolhat
nánk meg másképp, hogy a keresztény
ség nem uralmi ideológia?

Nem színlelhető tartósan a szabadság.
Ezen dől el az, hogy mi történt cl zsinat
Lelil,ével a zsinat utáni egyházban.

Csak beszélnek a rcformokról, valójá
ban azonban nem akarják a fájó változ
tatásokat, amelyek míndenktre nézve



szirkségesek : nemcsak kis csoportokra.
hanem msndenkire, a tagokra is és a
főre.

Nem némul el azonban soha többé a
reform sürgetése. Többé nem semlegesít
hető. Vannak dolgok, amelyek, ha egy
szer 'kétsegbe vonták őket, nem menthe
tők meg soha többé. A monarchia meg
halt abban a pillanatban, amikor először

keltek fel ellene és kétségbe. vonták lét
jogosultságát; meghalt, mert mivoltánál
fogva képtelen arra, hogy feldolgozza a
kritika és a kétely szabadságát. Az egy
ház számára is a gyökeréig hatoló kér
dés: sikerül-e neki a kebelében jele-it
kező, bíráló kérdést és szabadságot mínt
S3ját mozzanatát felfognia ?

Az egyházi uralkodásnak és kormány
zatnak sok formája kíjavíthataólan. Szó
SEm lehet arról, hogy széttört struktúrá
kat tákoljunk össze, hanem csak arról,
hogy az egyház tanulja meg végre mi
ként éljen ezzel a bíráló akarattal és
szabadsággal. S ezt éppen' azoknak kell
hangsúlyoznduk, akik a teológiát tanítják.

II. Az újítók hite

Mostaní helyzetünkre szamos példa
hozható fel az egyház történetéből: az
újítókat - vagy amint hírtelenében el
nevezték őket: a bírálókat _. úgy kell
ártalmatlanná tenni, hogy meg kell tá
madni hítüket. Liberálisnak. csak félig
meddig hivőnek, vagy hitetlennek állít
ják be őket. Vagy bolondoknak, akinek
mindent szabad. Éppen ezen kellene el
gondolkoznunk : nem kísérelte-e meg He
ródes i1; azáltal ártalmatlanná tenni Jé
zust. hogy udvari bolondként akarta ő't

magánál tartani ? A keresztrefeszítésnél
sokkal veszedelmesebb vértelen gyílkc
lás a ttltakozásnak, a szenvedélynek, a
reformnak a semlegesítése: azzal húzzák
kí mindennek a méregfcgát, hogy a kis
hitűség kinövésének mondják,

A.zlt tartom azonban a legrosszabbnak.
hogy maguk az újítók dolgoznak ellen
f'r loik kezére. Ellenfeleiknél emberibben
és tisztesógesebben, megkülönböztetéssel
éinek: »Akonzervatívak és számos egy
h.iz! tísztségviselőnk jószándékú és mé
lven hivő ember, csak polítékaí, társa
dalmi vagy hivatali tevékenységükben
tévednek itt-ott«. Egyúttal megkísérlik
önmagukat is mentegotní az újítók : nem
is vagyunk annyira szabadelvűek. mirut
ahogyan azt szemünkre vetik.

Ez a fajta érvelés minden hitből jövő

és lényegbevágó reformra végzet-es. EL
lentétben ezzel az érveléssel meg kell
mutatnunk, hogy nem míndent támadó
liberális minímalízmusrcl. sem minden

áron való alkalmazkodásról, hanem a hit
szenvedélyes nyugtalanságáról van itt
szó.

Az újítók és a konzervetívok nem a
modernségért vagy a maradíságért, ha
nem a hít esélyéért küzdenek egymással.
Éppen ezért az úiítóknak legyen bátorsá
guk, hogy vísszarordítsák a 'kishi:tűség

nek vagy a látszat-hitnek a vádját és
vonják ök is kétségbe a [óakaratot meg a
jóhiszeműséget. Nem kiséri önműködően

sem a mély hit a reform elűenzőit, sem
a kishitűség az újítókat, Ki kell monda
nunk a gyanút, hogy fordítva is lehetsé
ges ez.

'I'errnészetesen nemcsak az úgynevezett
konzervatívoknak vannak csatlósaík, az
újítók között is akadnak, akik csak a
krítí'káért lcrítazálnak. Olyan konkrét
gondolkodási formákkal is találkozha
tunik az egyházban, amelyek a liberális
minirnalizálás látszatát keltik Nem a
hit megkönnyítése a reform célja: az
újítóknak nem lenne szabad többé olyan
félénken érvelniök ezen a téren,

Új Kierkegaard, új Pascal, új Newman
vagy új Szent Ferenc kellene nekünk.
Azonban egyedüi a példaképek nem se
gítenének rajtunk, mert ma már nem
arról van 8ZÓ, hogy egy-egy kiválóság
bírálja az egyházat: vagy miridenkí be
Iekapcsolódlk a reformba, vagy nem lesz
reform.

Aggódva és szenvedélyesen kell meg
kérdeznünk: nem túl kevés az egyház
jelenlegi intézményes magatartásában a
Lélek erejébe vetett hatékony bizalom?

Attól tartok, hogy az Egyház, mint
intézmény, ma pontosan olyan mínta

. szerínt víselkedlk, mirrt az összes többi
intézmény, amely fenn akarja tartani
magát. ÉJs mivel mínduntalan megkér
dik tőlem: végül is mí a jellegzetesen
keresztény az ön teológiájában? - visz
szakérdezern: végül is mi a [ellegzete
sen keresztény az intézmény viselkedé
sében? Leolvasható világosan egyházunk
megjelenéséből, hogy nem öncélú, ha
nem arra való, hogy szó szerírrtí és dia
lektikus értelemben megszűnjék az Is
ten országáér-t? Kitűnik az, hogy az egy
háznak éppen ebben kellene különbözníe
a többi intézménytől és azoknak öntenn
tartási és fennmaradási törvényeitől?

Az újitók nem engedhetik meg, hogv
a gyakran kifejezetten cinikus értelem
ben használt szavakkal intézzék el őket:

"Csak nem akartok ti is elrnenní ?" Az
újítók nem logadhatják el a kisded nyáj
emlezetését a változni nem akaró egyház
önigazolásául. Ezt ne~ szabad tenndök,
hiszen ezek a szavak az úiítólcnak is
szólnak. Semmiképpen sem szántálc ez~-
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ket a szavakat arra, hogy ideológiai ön
ígazoltatást szolgáltassanak azoknak,
akik többé már azért nem akarnak a
társadalomra támaszkodni, mert nagyon
is jól tudják, hogy ők egy kis elkülö
nített csoportot képeznek. A kereszt nem
a srentek szentjében, hanem a városon
kívül állt. Nem választhatjuk meg a ke
resztrefeszítés helyét, és nem is soka
sithatjuk meg tetszésünk szerínt, hacsak
nem kígúnyolní akarjuk

Nem tehetjük meg, hogyegyszerűen

aszketikusan megszaporítsuk a keresz
tet. Oda kell mennünk, ahol ma feszíte
nek keresztre, és akkor azt kérdezem,
kiben van nagyobb készség ennek a ke
resztnek a viselésére? Hol van az a
szenvedély, amely helytáll fl "keresz,tény
ség botrányával" szemben? Ott, ahol
már csak befelé néznek?

III. Megnyílás a világnak

Jobban hísznek azok az egyház Lel
kében, akik el akarják őt zámi attól,
amit világnak moridunk ? Az egyházra az
jellemző, hogy nem önmagából él, so
hasem lehet elég önmagának, sohasem
fordíthatja szemét befelé. Ez eretnekség
len)le. '

Az egyház alapítása azzal kezdődött,

hogya zsinagóga megszűnt saját meghitt
hagyományaiból élni, hogy kivándorolt
a hazájából és elhagyta atyáinak nyel
vét, kímerészkedett a világ hullámveré
sébe, azoknak a szétszórtságába, akhk
vele együtt kerekedtek fel. Így kezdődött

az egyház, azzal a készséggel, hogy ott
éljen, ahol nem élhet egyszerűen csak az
elébe adott vallási hagyományok máso
lásábóL

Az egyház a Fiúé; csak aikkor az Ö
egyháza, ha fölemelkedik. önmagáig. ha
kírnerészkedrk abba az idegenbe, amely
ről a Fiú azt mondja, hogy ez az Ö tu
lajdona. A világnak való megnyílás kér
dése - ma már ismét lemosolygott és
gyanúsított jele a liberalizmusnak és fl

hitbeli szabadságnak - nem az alkal
mazkodásnak vagy a divatos időszerű-

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

A zsinat kétségkívül korforduló az
Egyház életében. ,A korfordulók azonban
csak a történelem évszázados, vagy év
ezredes távlatából látszanat sírnáknak.
A valóságban többnyire tele vannak
megrázkódtatásokkal, szellemi földren
gésekkel, válságokkal. küzdelrnekkel. Sőt

tragédiákkal is. Azonfelül a korfordulók-
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ségnek, hanem az egyház azonosságának
a kérdése.

Az egyház megszűnnék az lenni, ami,
ha .már nem keresné többé az idegent,
mínr Krísztus tulajdonát, ha nem fe
dezne fel benne valamlt, amivel az egy
ház maga nem rendelkezik, Eretnekké
válna, ha azt hinné, hogy önmagából is
megértheti sajátmagát és kűldetését. Is
mét zsinagóga lenne belőle - szocíoló
gíailag szólva szekta.

Nem járja tehát, hogy csak azok szá
mítanak hívőnek, akik pünkösd előtti

bezárkózottságukban, zárt ajtók és leen
gedett függönyök mögött gyűlnek össze,
és azután alkalomadtán kimennek, hogy
másokat irrkvizíciós beszédben megfog
janak, amiZ1t a szeritírás mondja : "Ut
caperent Jesum in sermone", de ezt nem
a tanítványok, hanem a farizeusok tet
ték.

Nem járja, hogy azokat, akik k.ime
részkednek az idegenbe - hogy ne tör
jék el a lehajtott nádszálat és ne oltsák
ki a flístolgő mécsbelet, hanem mindig
újból felélesszék mínlmaltstáknak
vagy pusztán humanistáknak tekintsék.

Nem járja. hogy csak azok számítanak
hivőknek, aJkik úgy zárnak el minden
nyugtalanságot, mínt a tüzet elzárják a
tűzholyben.

Nem járja, hogy eleve gyenge hitűnek

számítsanak azok, akik maguk is kísér
tést szenvedve felelősnek érzik magukat
mindazokért, akik tíltakozva vagy cini
kusan vagy közőmbösen félreállnak,
hogy hitűkben meggyengültnek számít
sanaik azok, akik megbotránkoznak azon,
hogya fiatalok lelkesedését nem gyújtja
fel az egyházhirdette üzenet.

Mi történhetett ezzel az üzenettel !
Nem segít itt a puszta közvetítés, a

puszta et et "tedd az egyiket - tedd a
másikat: az igazság a középen van",
igen, a középen van eltemetve. Ezt a
mondatot: "az igazság középen van",
mérjük egyszer hozzá az evangéliumhoz!
Ez a mondat oda nem vág! Ezért nem
kérhetek mást, mint elszántságot, el
szántságot és szenvedélyt."

ny. t.

nak nincsenek "pillanaiJaik". Nincs olyan
"perc", amelyben a forduló megtörténik,
a régi lelép a színröl, és elkezdődik az
új. A régi sosem adja árt bölcs megértés
sel, vagy önmegtagadó nemességgel he
lyét az újnak Altalában csökönyösen ra
gaszkodik a helyéhez; lépésről lépésre
adja föl pozícióját, és közben megpro-



bálja, hogy arndt kénytelen-kelleblen föl
adott, lépésről lépésre visszahóditsa. Nem
is mindig a legfeddhe:tetIenebb módon.
Vereségeit átmenetinek tekinti; új arc
vonalat szervez, és az első adandó alka
lommal újra támadásba lendül. Az új
pedig többnyire nem fukarkodik az Hyen
alkalmakkal.

Körülbelül rtt tartunk most, így aztán
kérdőjelet tehetünk Gál Ferenc könyvé
nek" mindjárt az első mondatához, amely
szeránt "a zsinat lefolyása, vitái, a ha
ladó és konzervatív irány méekőzése ma
már csak történelmi emlék számunkra".
Igen: maga a dátumhoz kötött esemény
ma már történelem; de ami ott megin
dult, az tovább folyik, erjed, érik. Ma
talán izgalmasabban és élesebben. mint
a zsinaton és közvetlenül utána. Ma már
egyre többet beszélnek és írnak a zsinat
"reformálását" vísszaszorító "ellenrefor
mációról", '1~i aggodalommal. ki diadal
masan. "A hivő embert érdekelheti a
maradandó eredmény és szereine szem
pontokat kapni annak megítéléséhez, mi
Iyen irányba terelte 'a zsinat az egyházi
életet" - írja Gál Ferenc. Hozzátehet
jük: a hivőt ma már az is érdekli, sőt

aggaszthatja is olykor, hogy a "mara
dandó eredmények" valóban úgy, olyan
hatékonyan, termékenyen, életformálóan
maradnak-e meg, és egyáltalán megma
radnak-e, ahogyan a zsinat akarta. Erre
a kérdésére és aggodalmára pusztán
passzív választ keresnie annyi lenne,
mínt csak növelní .azt, amiből aggodalma
származlk. Felelnie neki magának kell,
mégpedig aktívan, részvétellel és álíás
foglaléssal. Azzal, hogy ó maga segíti-e,
vagy gátolja-e a korforduló beteljesedé
sét. Ehhez pedig ismerni kell a iUényeket,
a folyamatban levő "per" anyagát, ér
veit, céljait,

Gál Ferenc könyvében alapvető tájé
kozeatást vkan. Az előszó s:?Jerint. a mű
nem kíván részletes magyarázatot.adni a
tizenhárom zsinati határozatról ; "inkább
csak azokat a fogalmakat és témákat ra
gadja ki, amelyeknek különös mondani
valójuk van a mai hivő számára, s
amelyekoöl mégis teljes képet kaphat
nak az egyházi reformról". Ez azonban
végül is valamivel kevesebbet mond,
mint amennyit a könyv de facta ad:
nemcsak kiragadott szeletekben mutat
meg valamit az egészből. hanem azt, aki
olvassa, alaposan és nagy körűlteklntés

sel bevezeti, beavatja a zsinat szellemé
be, az Egyház zsinat által megújított
gondolkodás- és életmódjába. Mégpedig

úgy, hogy semmi kétséget nem hagy. afe
lől: egyáltalán nem holmi "árulásról"
van szó, a régi meggondoladan föladá-'
sáról, a hagyományok tiszteletlen kihají
gálásáról, s még sok minden egyébről,

amivel itt-ott tájékozatianok és rosszín
dullatúak ezt a zsinati szellemet vádolni
szekták, hanem ellerrkezőleg, a változat
lan és változhatatlan tanítás korszerusi
téséről. megtísztftásáról a saldangoletól,
visszakapcsolásáról a forrásokhoz. Mint
az előszóban olvashatjuk: "Igyekeztem
minden ú,Í'at összehasonhtand a hagyomá
nyos teológiai örökséggel, hiszen azt is
meg kell látnunk, hogy az. Egyház nem
tagadhatja meg a múbtiát és nem 1Í8
akarja megtenni. El,lenben smbaduini
akar olyan történelmi kötöttségektől.

amelyek akad~ly,ozW!k ~el:adatánaik telje
sítésében, és segítségül hívja míndazo
kat a techníkaí, kulturálís és társadalmi
vívmányokat, amelyek eszközül szclgál
nak a hit megvallásához és a szerétet
gyakorlásához.' Nem arról van tehát szó,
hogy eddig szívósan megőrzött javakat
eltékozoljunk a korszerűség (mint az el
lenzők mondják, amúgyis fölöttébb zsi
zsikes) tál lencséjéért, hanem máI, hogy
"az Egyház .számára a koraordufó az ü~

vösség szolgálatának nagyoQb lehetősé

gei t nyújtja", tehát az _egYháznak' egye
nesen hívatásából következik, hogy eze
ket a lelietőségeket ki is használja, és a
korfordulóban a maga korfordulóját is
végrehajtsa (sót talán elmulasztott ré
gibb korfordulókért is kárpótóljon).

Mert hiszen a hitet megvallani is a
kor nyelvén <kell, és a szerétetet is a kor
eszközeivel kell gyakorolni, ha nem akar
juk, hogy hítünk anakronizmus és sze
retetün'k "retrográd" legyen. Ha a dog
ma meggyőződésünk szerínt, "örök", az
az ~áltozaltlan, akkor épp úgy szól a má
nak, mínt a tegnapelőttnek; a mának te
hát maiul" kell szállnia, nem tegnapelőt

tiül." "A doglmálk - írja Gál Ferenc 
nem változnak az Egyházban, nem is
változhatnak, de hiba lerine, ha érthetet
len rivelven mutatnánk be őket." Elég
huzamosan ragaszkodtunk ehhez a hi
bához, elég kárát is láttuk; ideje leten
nünk róla, A dogma integrítása jottányit
sem fog csorbulní vele, legföljebb az
integristák hermetízmusa rendül meg
kissé tőle. Eöltétlenül a dogmának, a
dogma "életének" a javára, S így is van
ez rendjén: a dogma azért van, hogy él
jen, nem azért, hogy katedrafiókok meg
közelithetetlen holt kincse legyen.

'Gál Ferenc: Zsiinat és kortorduló. S:rent· István Támulat. ]968.
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GáJ. Ferenc könyve ennek az ételnek a
'SZOlgMa1Jában áll. Homályoomt oszlat, fo
gaírnakat tísztáz; alapoktat éPít, látóha
tárt tágít. Olyan .teológía, amely "hocdoz
za a történelem terhét", tehárt szól is
míndazokhoz, akik vele együtt hordják
eat a terhet. És olyan teológia, amely" a
zsinat kitűzte föladatait is vál1a1ja..,A
zsínat - olvassuk végső soraiban - fel
adatokat tűzött ki: az igazság mélyebb
keresését, közlésének módját, továbbá
természet és kegyelem sziJntézisének azon
a széles alapon való munkálását, amit a
természet eddigi megismerése magával.
hozott. Biztos, hogy a vállaLkozás a teo
lógia újabb vi,rágkorá:hoz fog vesetní, de
ez a virágzás más lesz, mint a trentó!i.
zsinat után. Akkor a vita leszűkítette a
problémákat, most az összefogás híhetet
lenül kiszélesíti."
Remélhetőleg nálunk is küszöbön lill.

egy ilyen "újabb virágkor". Legalábbis
Gál Ferenc könyve erre mutai,

* * *
Erre mutat Nyíri T,amás könyve is,"

ez a modern világi és zsinat utáni egy
házi eszmék pergőtüzében sz1tleterlJt izgal
mas rnunka a mai hivő számára legizgal
masabb kérdésről: arról, mi a helye, sze
repe, küldetése a mai világban, "szeret
heti-e a világot anélkül, hogy szereteté
nek kárát vallaná kereszténysége", "le
het-e ugyanolyan értékű tagja a modern
társadalomnak, mint akárki más", és "ha
a mai kereszténynek tudomásul kell ven
nie, hogy egy középpont helyett két gyúj
tópontja van egzísztencíájának, akkor
hol keresse és hol találja azt, ami köz
vetít e két pólus között"? Ezekre a kér
déseikre adja meg a könyv a "iegjobb"
választ - legjobbat annyiban, hogy (mínt
az előszó mondja) szerzője nem "eredeti
megoldásokkal" kísérletezetc (pontosab
ban szólva eredeti megoldásait sem tün
tetí föl eredetieknek), hanem a modern
teológia legjavának válaszait "gyűjtöú1Je

össze": Rahner, Congar, Metz, Ratzinger
és mások gondolataíból. Csákaogy "ÖSISze
gyűjteni" sokféleképpen lehet; lehet tő
vel-heggyel egybehányni olvasmányok
ból kíírtakat, és lehet á kapottat meg
emészteni, újra átgondolni, személyessé
élni s így végül mégiscsak személyes és
"eredeti" szemlélet1Jé formálni. Ezt tette
Nyíri Tamás. Hogyan? "Igyekeztem 
írja - megszívlelní az üdvözítő figyel
meztetését, hogy úgy gazdálkodjam hi
tünk javaival, mint az a házigazda, aiki

régiJt és útat hoz elő kamrajából. A dolog
természetéből következett azonban, hogy
a mai világ nyelvén kell1ett megfogal
maznom a régi kincseket is. Lehet, hogy
ez a nyelv szdkafian s olykor ikemény
beszédnek tűnik. Am a megszekott nem
szükségszerű. ~. A kemény 'oeszéd pedig
nem tévesmendő össze az elkeseredéssel,
mert az nem a fáradt Lemondás, hanem
a remény, bizalom, az Isten sürgető ke
gyelmének szülötte,"

Amí eet a "kemény beszédet" illeti :
nem annyira a beszéd kemény, mint in
kább azoik az igazságok, amelyeket Nyíri
Tamás mínden kertelés nélkül a nevükön
nevez. És míre van nagyobb szükség,
mínt a kemény Igazságok enyhítő "cso
magolás" nélküli kímondására? Ne ál
tassuk magunkat: helyzetünk alaposan
megváltozott a világban, és ha ennek
megfelelőleg nem változtatnánk meg a
szemléletünket (szemléletünket ! nem pe
dig a dogmáinkat l), akkor a saját tehe
tetlenségünk bizonyítványát imánk alá.
Szeréttünk például azzal hivalkodni, hogy
a modern ember gondolkodását ha akar
ja, ha nem, a kereszténység determinálja.
Ezzel szemben jó tudomásul vennünk ai
kemény valóságot: "Az egyházi érték
rend egyre [eíentéktelenebbé válik a mo
dern ember hétköznapi életében. Rész
ben magánaik köszönheti ezt az Egyház,
mert a mai világ kialakulása kezdetén
emigrált a társadalomból és magas fa
lakkal vette magát körül. Az Egyház a
maga választotta kisebbségi .helyzetben
él." Ennek pedig le kell vonnunk a kö
vetkezményeít; míndenekeíött le kell
tennünk arról, hogy kísebbségí voltunk
ban többségnek képzeljük magunkat és
úgy is víselíkedjünk, vagy pedig (ahol
lehet) hatalmi segédleteket vegyünk
igénybe többségi Illúzíóínk fönntartása
érdekében, Egyáltalán le kell tennünk
minden privilégiumról (és minden privi
légium íllúzíójáról), mégpedig mínd tár
sadalrní, mint kegyelmi téren, annál is
inkább, mert - a történelem tanúsága
szerint- a kegyelmi privilegizáltság
hangsúlyozásának óhatatlanul az lett a
következménye, hogy áttevődött társa
dalmi térre, .beletükröződött a társada
lornba: a hit privilégiuma alapján kíván
tak társadalmi előjogolkat, vagy próbál
tak Igazolni már megszerzetteket, mások
.rovására. Annak, hogy "az Egyházon kí
vül nincs üdvösség", nem egyszer úgy
vonták le a társadalmi következményeit,
hogy az Egyház tagjait (elsősorban te
hetős tagjatt) 'Következésképp több tár-

'Nyíri Ta,rn.{ls: A keresztény ember küldetése a világban. szcnt István 'I'ársujat, 1968.
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sadalmi jog is illeti meg, mint másokat.
"A második vatikáni zsinat óta azonban
biztosan tudjuk, h0ID" láthatatlanul sok
kal többen tarto~ Krísztushoz, mint a
látható Egyházhoz ..." Persze jobb lett
volna, ha elóbb tudjuk, illetve tudatosít
juk magunkban, de úgy, hogy ennek
eredményét aztán a gyakorlatban ís
megvalósítjuk ; akkor most bizonyára
nem kellene olyan keservesell eltűnöd

nünk a Nyíri Tamás fövetette kérdésen,
hogy "mi lett volna, ha a fiatail Marx
nem azzal a retrográd Eg)"házzal találja
magát szemben, amely körömszakadtáig
védelmezte világi előjogait".

Ez a kényes füleknek "kemény beszéd"
egyszerűen csak igaz beszéd. Mint ahogy
Ilyen igazul "kemény beszéd" az is, hogy
a hit nem egyszerűen holmi passzív, he
tente egy-egy templomi félórával vagy
órával tanúsított "odatartozás", hanem
egzisztenciális döntés és személyes élet.
"A hit nem ritualízált viselkedés az em
ber ősi, mágikus igényeinek klelégítésé
re. Nem arra való, hogy elűzze a félel
met, megbűvölje az ijesztő emlékképe
ket, levezesse a felgyülemlett agresszíví
tást, Nem stírnulálószer a hit, nem az a
célja, hogy gyönyörködtessen azzal az
izgalommal, amit az. ismeretlen kelt. De
nem is nyugtató létünk szorongásaíra,
nem mákony az emberi lét fájdalmaira,
bármilyen sokan is vannak,aJkik még
mindig erre a célra használják."

A hit nem jegyváltás valamiféle ké
nyelmes túlvilági (vagy esetleg már evi
lági) páholyba. A hit az egész emberre
és minden kapcsolatára kiterjedő, sze
mélyes elkötelezettség, személyes elha
tározás alapján. És mínt élet (azaz nem
mint tan, hanem mint "gyakorlat", mint
a tan életbeli megvalósítása) nem kész;

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Felújította a Pesti Színház Joseph O;
Kesselring nagysikerű bűnügyi vigjáté
kát az "Arzén és levendulá"-t. Ezt a da
mbot 1941-ben mutatták be Amerilcában,
és azóta valahol mindig műsorra ke
rül a világ színpadain. Nálunk 1947-ben
kerűlt először előadásra a maí Thália
színház helyén miíködött Művész szín
házban Várkonyi Zoltán ígazgatása
alatt Apáthy Imre rendezésében.

Külvárosi viHájukban k(jztisztelettel és
szetetettel övezetten él a' két bűbájos és
jóságos Brewster-nővér, Abby és Mártha.
Jótékonykodásuk, társadalmi segíteni
akarásuk köztudott, éppen ezért gyakori

előre kídolgozott, foldiikttált receptek gé
p>iesw,k:a:1Jmazása, hanem személyes fele
lősségvállalás, és ezt afclelősséget senki
nem háríllhatja át másra. "A zsinat ki
fejezetten tanítja, hogy az Egyház nincs
semmiféle politikai, gazdaságí, társadal
mi berendezkedéshez. vagy életformá
hoz kötve. E7Jért szól.h:ait. . . az egész em
berdséghez, az egészemberi.séget érmtó
kérdésekrőll. A keresztény hivőnek azon
ban nem nyújtott konkrét modelilJt, amit
cssk másölnduk kellene, hogy eleget te
gyenek földi és örök hívetásuknalk. Ez a
kérdés olyan nehéz és olyan bonyolult,
hogy a hívek ne is várjlanak a papoiktól
válasat azokban a világi problémákban.
feladatokban, amelyek megoldása meg
hailladja a papok szakértelmét. A zsinat
számol azzal, hogy a keresztények
ugyanabban a kérdésben, ugyanolyan
lelkiismeretes megfontolás után, külön
böző eredményekhez jutnak, A zsinat el
veti ezzel a keresztény íntegralízmust és
elfogadja a pluralizmust az Egyházon be
lül is ... Az Egyház a mai korban nem
ad modelit ahhoz, hogy hogyan éljünk a
világban, hanem felajánlja Lsten erejét
és kegyelmét, hogy modell nélkül is meg
álljuk a helyünket."

Kemény beszéd ?_-.1ehet. D~ ígaz be
széd. Bár mínél többen olvasnák ezt a
könyvet, hivők, nemhívők egyaránt." A
hivők megtudnák belőle, mi a zsinat szel
lemében küldetésük a világban (és ho
gyan éljék hitüket abban a tág, szabad,
széljárta légkörben, ahová a zsinat a kö
rülbástyázottság korábbi merstalitásából
lcíhelyezte őket); a nemhivők pedig meg
ismerkedhetnének benne a modern, hi
teles, mai és valódi keresztény gondol
kodással.

RÚNAY GYÖRGY

vendég házukban mind Harper tiszte
letes, mínd pedig a helyi rendőrség em
berei, akik a nővérek összegyűjtött ado
mányait osztják szét a rászorulók között.
Ve1ük lakík a vmában testvéröccsük
Teddy is, amolyan ártatlan őrült, Theo
dore Rooseveltnek képzeli magát, aki
1901 és 1909 között volt az Egyesült· Al
lamok elnöke. Látogatóba érkezik egyik
uno?caöccsük Mortimer színkrítíkus, ő

Harper tiszteletes lányának, Elainenek
udvarol. A fiatalok már régóta szeretik
egymást, most kerül sor az eljegyzésre s
ezután színházba készülnek. A leány
boldogan hazaszalad átöUözni, mialatt
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Mortimer rias~tó felfedezést tesz: az ab
lak alatti ládában egy ismeretlen halott
fekszik.

A fiatal újságíró, aki őrült nagybáty
ját, Teddyt gyanúsítja gyilkossággal, szó
ra veszi a két idős hölgyet. Hatalmas
megrőkönyödésérea nénik szemrebbenés
nélkül bevallják, hogy ők magUik a tet
tesek; Kiderűl az is, hogy nem első íz
ben gyilkolnak, a pince valóságos teme
tő, ott ásták el ugyanis Teddy segitségé
vel áldozataikat. Kisül továbbá l1z is,
hogy a rémtettek sorozatá,t merő jószí
vűségből követték el . . . Tekintettel a há
borús nehézségekre, villdjukban kíadó
szobát hirdettek. Betoppant egyszer hoz
zájuk egy teljes magányos öregember a
szoba ügyében. Alig ereszkedett le azon
ban a szalon foteljébe, szívrohamot ka
pott s ez csakhamar végzett vele. A ha
lott arcán végtelen nyugalom tükröző

dött, mintha a társtalan magány réme,
az emésztő gondok kínja egyszerre eltá
vozott volna róla. A nővérek rádöbben
tek: a halál jó, megszabadít minden szo
1'Ongástól, rettegéstŐl ... A halottat, hogy
elejét vegyék minden kérdezősködésnek,

eltemették a pincében, de megadták ne
'ki a végtisztességet, a methodista vallás
szertartása szerint. Ezentúl, ha magányos
öregember tévedt be hozzájuk, lakp.sügy
ben, - és csupa ilyen jött a villába 
megmérgezték, hogy ne kelljen tovább
szenvednie, hogy megszabadítsák az élet
gondjaitól.

Bonyolítja a helyzetet, hogy váratlanul
megérkezik a család fekete báTánya, Mor
timer bátyja, akitagadott, kéfiesmúltú
Jonathan, aki feltűnően hasonlít Fran
kenstein fiára, a közismert rémfilm alak
ra. Vele van bartája, Einstein doktor
is, egy meglehetősen fura orvos.
Ok is hullát rejtegetnek aut6juk
ban, . amitől szeretnének megszabadul
ni. Az újabb holttest, számos félreér
tésre ad okot, s kiderül, hogy a hánya
tott múZtú kitagodott pontosan ugyan
annyi embert tett el a láb a161, mint
köztiszteletben áll6 nagynénjei. Holtver
seny!... Mivel az újonnan érkezett
gangsterek a villában akarják felütni
hadiszállásukat, s mert·Mortimer minden
áron gátat akar vet!}i a további rém'tet
teknek, Jonathán elhatározza, hogy vé
gez öccsével. Hogy a helyzetkomikum a
végletekig kiaknáz6djék, egy titkos drá
maír6 rendőrtiszt is színre lép s ostoba
sága csaknem az újságír6 életébe kerül.
Végül megjelenik a rendőrség s elviszik
Jonathánt, aki a tébolydából szökött meg.
Ugyancsak elmegy6gyintézetbe szálUtják
Teddyt s a két nővérre is ez a sors vár.
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Közben a rendőrség mindent elhisz.
csupán azt nem, hogy a pince valóságos
temető. A két nővér így még az utols6
pillanatban meggyilkolja az elmeorvost
is, csakhogy ne legyen holtverseny. Tab
leaul

Nos, Kesselring bűnügyi vígjátéka, no
ha sokszor nevetőgörcsöket vált ki a né
zőkből, cottaképpen. hátborzongató da
rab. Már mint krimi is eléggé rendha
gyó, hiszen a színpadon a gyilkos min
dig isme?'t, a feszültséget tehát nem a
nyomozás teremti meg, hanem a képte
lenségükben is nagyon valószerű hely
zetek sorozata. t:ppen ez avalószerűség
riasztja meg az embert és csupán a tör
ténet bonyolításának a módja, a számsze
rűség eltúlzása változtatja a rémdrámát
komédtává. Am a hatalmas kacagások, a
sziporkázó gagek sem képesek elmosni
azt a nyomasztó érzést, ami a darab meg
tekintése u-tán támad a nézőben, s ami
végül gondolkodásra készteti.

IDdeiul ugyanis, hogy a leg hátborzon
gatóbb rémtett, az iszonytató tömeggyil
kosság alapjában véve roppant egyszerű

dolog; nem kell hozzá gigászi hatalom,
terrorszervezet, mint amilyen ama bi
zonyos Mr. Hitleré volt, akire a szerző
egy odavetett megjegyzéssel már darab
ja elején utal. A tömegirtás lehetősége

úgyszólván mindannyiunknak rendelke
zésére Gll. Riasztó felismerés ez annál is
inkább, mivel azt szugerálja, hogy po
tenciálisan mindenki tömeggyilkos. A
bűnök nagy része, mint ahogy a jelen
történet is bizonyítja, a jó tragikus félre
ismeréséből fakad. Lám, a Brewster-nő

vérek is szánalomból, valami torz eutha
nasia-szemlélet következtében váltak tö
meggyilkossá, nem valami gonosz indu
lat, könnyen felismerhető elvetemültség
folytán. Ez ut6bbinál Jonathán a példa,
a kegyetlen, a vérszomjas gyílkos, aki 
bármilyen nevetséges képtelenség legyen
is - ilyetén szinte erkölcsi ellenpontja
a nővéreknek, a "j6" gyilkosoknak. Men
tőövet is dob ugyan a szerző felénk, /J
darab szereplői szin"te kivétel nélkül
őrültek, noha nem mindig viselkednek
háborodott m6djára. Ez a ment6öv azon
ban igen gyengének bizonyul, mivel vol
taképpen senki sem tudhatja teljes bi
zonyossággal, hogy mi lakik benne, s
mert mindenkit érhet baleset.

Ami a színpadi megval6sítást illeti, ez
a darab a fiatal Kapás Dezső eddigi leg
sikerültebb rendezése. Nagy érdeme, hogy
a krimi-komédia drámai felhangjait, /J
hátborzongat6 val6szerilséget erőteljesen
érvényre juttatta anélkül, hogy ez a mu
latságosság rovására ment volna. Hibája



viszont, hogy még mindig nem tud elég
gé pergő előadást produkálni, nem elég
gé szigorú önmagával szemben s olykor
a könnyebbik megoldást· valasztja, üres
járatokat iktat a da·rabba. A szereplő

színészek szinte kivétel nélkül tudásuk
legjavát nyú;tják, nekik köszönhető el
sősorban, hogy az említett uresjáratok
nem válnak szembeötZőkké, hogy a kö
zönség végül is kitűnöen szórakozik. Kes
selring a remek szituációkon felül, pom
pás szerepeket is írt, s ez mindenek
előtt Sulyok' Máriának és BulZa Elmának
ad alkalmat átlagon jóval felüli, élmény
nyé emelkedő alakífásra. Bűbájos idős
hölgyeket jelenítenek meg s eppen szim
patikus voltukkal 10rmálják huetessé,
teljesen elfogadhatóvá a nővérek logi
kus őrültségét. Bárdy György Jonathán
szerepében az izzóan gonosz, Csákányi
László doktor Eínstein figurája pedig a
riasztóan kegyetlen tébolyt formflZja meg
torz mulatságossággal. Benkő Gyula rop
pant intelligenciával és ugyanakkor re
mek komédiázással érzékelteti az őrült

és a bolond közötti különbséget. Igen

KÉPZŐMŰVÉSZET

HAROM BUDAPESTI KIALLfTAS. A
Fiatal Műveszek Siudiója - funnállásá
nak IO-ilk évfordulója a:1Jkalmáiból - [u
ibiláris tárlatot rendezett december-ja
nuár hónapokban a Műcsarnok 1JerIl1lei
ben. A IciáNíltá5ról a láto~tó jó száj
ízzel távozott; a zsűri ugyanis - ellen
tétben a XI. Magyar KépzŐiIIlűvészeti

KiáLlítás rendezésekor vét6joguk:kla1 élő
személyekJkel - Iehetővé tette a legkü
lönbözőbb stílusirányzatok jelentkezését,
nem állva útját annak; hogy a közönség
elé keriiljenek: mindazok az izgalmas kt
Slélrletek, amelyek napjaiIlJk,ban a fiatal
allmtólk rnűhelyében folynak. Posztírn
pressziondstálk, újrealisták, szürnatura
~táik., nonflguratívok, szentendrelek és
hódmezővásárhelyiek, a pop-arIt és az
op-art követői s a fiatal festő- és szco
rász-generáció körében megtalállhaJ1Jó
egyéb tendenciák hívei egyaránt meg
sz61al:hattak ezen a kiállításon, azt doku
mentálva, hogy a művésretpo1itillm ma
már nemcsak megengedhetőnek,de egye
nesen SZÜlk:ségesnek tartja a ~önféle

esztlétiikai szemléletek és áramlatok sza
bad megnyi[a1JlrozáS'át és akadálytalan
versengését,

így azután, habár SO~ fe[ületes, nagy
pipájú....kevés dohányú művel is illaIM
koztunik (így Szarcsík .János munkáival,
Ballár József "Kosál"halász" című esú-

nehéz a dolga a darab szeTelmesparjá
nak, hiszen ők az egyedül normálisak a
sok őrült között s így szerepük eléggé el
lentmondásos. Dicséretükre szolgál, hogy
kitúnően oldják meg ezt a feladatot. Kü
lönösen Tordy Géza, aki néhány halvá
nyabb teljesítménye után szemlátomást
magára talált ebben a darabban. Noha
szerepe eléggé "strapás" - hosszú per
ceket tölt betömött szájjal, összekötö
zött tagokkal - végig bírja erővel, ami
magában véve sem kis teljesítmény. Sze
repfelfogásában mindvégig mértéktartó,.
pedig Mortimer alakja eléggé magában
hor(lja a modorosság vagy a túljátszás
veszélyeit. Venczel Vera kedves, üde bá
ja ezúttal is érvényre jút, mindig kelle
mes jelenség, valahányszor csak színre
lép. Kozák László az ostoba rend6rtiszt
dTámaír6 szerepében kitűnően mulattat,
Prókai IstvánI Fonyo JózsefvPethes Sán
dor, SzatmáTi István, Márton András ég
Nagy István korrekt a!akítást nyújtanak.
Fábri Zoltán díszlete és K'emenes Fann'lf
jelmeze i hiteles k6rnyezetet teremtenek.

BITTEl LAJOS

nyán kemlrt;, maszatos akvaeelljével, Koch
Vilmos épígon festményével stJb.), - _a
kiállítás légköre biztató, az aiIlY'Qig egé
széről alkotott összbenyomásunk kedvező

vodt; A legsikerilltebb műveik közül hadd
eme!.tuk kIi Kováts Albert "Feljárat a
paddásra" című festményét, BeI'kIi Viola
"KiSltemplom"-át, Galambos Tamás hu
moros-naív "Orásbolt"-ját, Deím Pál
"Szentendrei kereskedők jelképe" címú
temperaképét, Orosz János három nemes
vonalú tusraizát, Patay László "Esthaj-.
nalosíllag" dma kompozícióját, Iros:!Jk Jó
zsef "Apám a ravatalon" című rna.r;káns
művét, samu Katalin "KÖlyök:Jrotya" ef
mű IOOszobrát, La'kner Lás?J1ónak a pop
aI'ithoz és a neo-dadaízmushoz közelálló,
nagyon :fli'gyelemreméLt6 munkáit. Bár
nem egészen eredeti mű, mégis a táJrllat
java dolgai iközm való MOilnár· Sándor
hatalmas méretű (2x 5 méteres) nonfi
guratív üv~~blakteTVe.Atárlaton reszt..
vett geometrikus ~bsztmikto!k (Baik IIM'e,.
Keserű Ilona, Nádler István) k<5zülmun
káínak ér'ettlS<égével, sZÍIlJbeli és kompo
zíeíós el'ényeirvel B képeinek szép faktlí
rájával Fajó János tt1nt ld.

•
Az Union dell Arts Plastfques elneve

zésa hnoia művészeti egyeeület Mon-
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treiul-i csoportja tagjaínaJk munJkáib61
januárban ikiá1lítás nyíilott a Nemzeti
Ga[ériábaiI1. A tárlJaton természetelvű

(Jean Thomas, Dollet, Ríval, Dorían,
Teicher, a magyar származású Simonka
munJkái) és elvont képek (U11i Bruno:
"Szonáta cínóbervörösben" stb.) egyaránt
szerepelteíc, - sajnos azonban, a kiállí·
tott davabok nem emelkedtek felül a
tisztes középszerűség szilIltjén. Igazán ki
váló mávész csupán egy volt a francia
együttes tagjai között: Auguste Harzic,
aki tiszta színekből ép~ti fel nonfigura
tív munkáít, amelyekből mozgaímasság,
játékos fantázíe árad.

'"
Ugyancsak a Nemzeti Galériában lát

tuk Dinnyés Ferenc (1886-1958) emlék
kiálHtását. A bemutatott nagyszámú
festmény ~ túlnyomórészt győri, erdélyi
és szegedi város- és tájképek, kisebb
részben figurális munkák - szűkös ih
letrŐil, egyhangú kolorítról, a művészi

képességek szerény fokáról tanúskodnak;
a festő míndössze egy-két művében volt
képes maradandót alkotni ("Színharmó
niáJk", "Aranyhajó").

Ha arra gondolunk, hogy Máttís-Teutsch
János. Czigány Dezső, Galimberti Sán
dor, G.' Dénes Valéria, Perlrott-Csaba
Vilmos, Hrabéczy Ernő, Crouy-Chanel
László és a közelmúlt több más jó mű

vésze hagyatékának összegyűjtése és ki
állítása egyre késik, - nehéz megérteni,
hogya Galéria Igazgatósága .míért éppen
Dinnyés Ferenc tárlatának megrendezé
sét tartotta sürgős kötelességének ...

* * '"
Művészi könyvek. A "Minerva zseb

könyvek" 'olcsó és magas példányszámú
sorozatában látott napvilágot Kampis
Antal "A magyar művészet a XIX. és a
XX. században" című könyve, amely át
tekintést ad - 1. Ferenc 'korszakától nap
jainkig - a magyar építészet, szobrá
szat és festészet történetéről. Bár a ren
delkezesére álló terjedelem korlátozott
volt, a szérző mégis talált módot arra,
hogy néhány kevésbé közísmeet, de az
utókor megbecsülésére érdemes művész

egyéniségről - így például Páchk János
reformkori építészröl v-« is megemlékez
zen. (A pannonhalmi főmonostor Páchik
építette könyvtárterme - mint Kampís
joggal állapítja meg - "egyike hazánk
legszebb klasszicista tereinek.")

Múlt századi! művészetünkön végígptí
Iantva, a iki~elkedó képességű, európai
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rangú rnűvészek (Pollaok, Munkácsy,
Paál, Székely, Szilnyei-Merse, Lechner)
me1Jlett - nagyon helyesen - nem fe
ledike:Ziirkmeg Kampís a becsületes, jó
szándélkú kismesterek (Tikos A1be1l't, Li
bay Károly Lajos, Györgyd. Alajos stb.}
működéséről ' sem. Ök voltak azok, aJkik
- nagy mesterségbelí gondossággal ké
szített munlkáilkkal - koruk közízlését
pa1lérozták, és mcstoha körűlményekkö
zött folytatott tevékenységükkel önfeláf
dozóan táplá1ták a hazai művészetí Kúl
túra - sokszor gyenge lánggal égő 
tüzét. Aránytalannak tűnik azonban,
hogya ,kis könyv egy teljes oldalt szen
teljen Deárk Ebner Lajosnak (két repró
dukelót is közölve tőle), akinek munkás
sága Kampis szerírrt is erősen másodia
gos jelentőségű.

A XX. századi magyar képzőművészet

bemutatásával is nagyjából elégedettek
lehetünk; Kampis tárgyilagosan méltatja
Kassák konetruktívtzmusát és Vajda La
jos, Korníss Dezső, Amos Imre szürrea
lízmusát csakúgy, mint a hagyományos,
realista-naturalista utakon járók (Glatz,
Kisfaludi Stróbl, Pásztor János, Szerit
györgyi István stb.) működését, Nem sze
renesés viszont a "DeiI"kovits és kortársai"
címet viselő fejezetben a Dózsa-farrietsze
tek és a "Szőlőevők" nagyszerűalkotójá

nak az egészen más esztétikai ideálokat
képviselő MattyasovszkyZsolnay László
val és Perlmutter Izsákkal való társítása.
Avval, hogy Ferenczy Noémi egyetlen
semmitmondó mondatot, Czóbel Béla
munkássága pedig fanyalgó mínősítést

kap ("Czóbel munkái egyenletes érték
színtűek, de már-már egvhangúak"), 
nem tudunk egyetérteni. Úgyszintén saj
nálatos, hogy Farkas Istvánról, Bálint
Endréről és a kiváló grafikusról : Szalay
Lajosról (akinek "Gen'ezis" című rajz
ciklusárt 1966-ban díszes kötetben adta
ki New Yorkban a Madison Avenue
Church Press") említés sem történik, 
pedig míndhárman időtálló műveknek
adtak életet.

Kampis Antal egyik munkáját pár év
vel ezelőtt Lukácsy Sándor irodalomtör
ténész - mind nyelvi, mínd tartalmi te
kíntetben - sztgorúan megbírálta. Lu
kácsy kri,tikájánalk élessége - vélemé
nyünk .szerint - túlzott vol t, bizonyos
azonban, hogy jeles. művészeti írónk stí
lusa sokszor valóban modoros, szükség
telenül bonyolult. Csontvárv Tivadar 
rnínt a 122. oldalon olvassuk - "a lá
,t9t1i vtlág letapogatott valóságát félre
bi11enrt személyíségének emberfeletti lép
tékével tömte meg ..." Az ilyen és ha
sonló körülményes mondatok á,uogalma-



zása, Ieegyszerűsítése feltétlenül javára
Vá:Lt volna a különben igen hasznos és a
szerző nagy rnűtörténetí erudícióját bi
zonyító könyvecskének.

*
Jean Renoillnak, az idős, kiváló fran

cia filmrendezőnek édesapjáról : Auguste
Renoirról. az Impresszionista pi'Múra
klasszikusáról kott könyvét _.a mester
halálának (1919) ötvenedik évfordulójá
ra - G. Beke Margit fordításában,
"Apám, Renoir" címmel magyarul is
megjelentette a Gondolat kiadó,

Jean Renoir bemutatja az "intranzi
gensek" (mielőtt az "ilmpresszionista"
terminus technicus megszületets volna,
így nevezték Monet-t, Píssarrót, Renoíet,
Sisleyt, Dégast és e kör többi tagját)
egyik vezető egyéniségének őseit, Rencbr
porcelántestőloént eltöltött ifjú éveit, a
művész párizsi és délfranciaországi éle
tét, baráti körért (Cézanne, Vollard, Cho
quet), rokonszenves, bölcs, puritán, a
festői tevékenységnek míndent aláren
delő egyéniségét, s - bevííágítva Renoir
műhelyébe _. elmondja a mester sok
mumkája keletkezésének történetét.

Az "Apám, Renoir" külön éI'téke a mű
vész számos - jórészt nem (vagy alig)
Ismert - írásbeli és szóbelí megnyilat
kozásának közlése. A mester szavaira
ma is érdemes figyelnünk; íme, néhány
gondolata; "Én azt szeretem a művészet-

ZENEI JEGYZETEK

(B a c h: h - m o II m i s e.) Ritka do
log, hogy egy hangverseny értékelése kö
rül valóságos kritikai háborúság kezdő

dik, aki azonban Karl Richter budapesti
vendégszereplése után egyvégtében elol
vasta a két fellépéséről szóló értékelése
ket, a soro k között érezhette az ellentétek
[esziilését, s olykor az lehetett a benyo
másunk, hogya vita máT nem is egy
hangverseny, egyetlen műalkotás felépí
tése körül folyik, hanem egy egész zenei,
korszak értelmezése kapcsán. Nem is le
het vitás, hogy Karl Richter, a münche
ni Bach-zenekar vezetője a barokk stílus,
de kivált Bach művészetének kiváló is
merője. Nem csak egy Bach műveit újra
alkotó zenekar vezetése tette azzá, ha
nem a Günther Ramin mellett Lipcsében
eltöltött esztendők, amikor a Tamás
templomban orgonálv a a legmélyebb és
leghitelesebbtradiciókat szív hatta ma
gába. A hagyomány persze még nem
minden. Ha interpretációnkban megelég-
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ben, ha érezteti az örökkévalóságot, -
anélkül, hogy hirdetné." - "Hogy az el
múlt korszakot újra teremtheted a mű

vészetben. sohase hidd." (Másutt - más
szavakkal - ugyanez a felismerés: "Amit
egy régebbi ikor teremtett, azt ma nem
Ultánozhatjuk.") - "SzerénY véleményem
az, hogy al~o1íni oSi8lk alázatos szívveí le
het ..." - A mai embereket az utolsó
száz év csodálatos felf1edezései annvíra
elvalkítjáik, hogy azt hiszik: velük kezdő

dtk a világ. Nem-árt figyelmeztetni őket,

hogy elődeik is voltak, mégpedig nem
megvetendő elődeik." - "Mihelyt a mű

vész zseninek érzi magát, Vége á művé

szetének." - "A vaílás mindenben ott
VIaIl: ágyadban, szívedben és a szerétet
ben, amit munkádba beleadsz."

Jean RenoirkJönyve - amely olvas
mánynak is roppant élvezetes - hitele
sen, él,etteljesen, álpátosz és mű-'~egye

let nélkül álilí1t j a elénk a Jeanne Sama
ry-arckép, "A páholy", a női aiMokJ, a
virág- és szamócás csendéletek, a víz
parti jelenetek, a budapesti S21épművé
szetí Múzeurnban őrzött bájos leány
pontré alkotójának emberi lényért és a
mester életörömöt, harmóníát sugárzó
oeuvre-jét, amelynek szuggesztíója alól
nehéz szabadulni, talán elsősorban azért,
mert a Renoír-művek sokasága - mint
a művész fia oly szépen és találóan ír
ja - "a míndenség rendíthetetlen, örök
egyensúlyának igazságát tárja a xx. szá
zad romboláshoz szekott embere elé."

D. r.

szünk a múlttal, félő, hogy porossá vá
lunk. Mauersberger professzor például
egyike korunk kiemelkedő Bach-karmes
tereinek, a h-moll mtse vele készült fel~

vétele mégis meglehetősenunalmas. No,
persze Karl Richter esetében egy pilla
natig sem fenyeget az unalom, a meg
szokás veszélye. Még a hallgató ís any
nyira rabjává válik zenei elképzeléseinek,
annyira lenyűgöző, ellentmondást nem
tűrő akarattal vezényli hatalmas együt
tesét, hogy óhatatlanul inkább az értel
mezés kérdése vetődik fel mindenkiben:
vajon ez a kivételes felkészültségű mes
ter a maga ·poroszos tábornoki kemény
ségével az egyetlen lehetséges megoldást
választotta-e, 'hagyott-e még elég helyet
a bachi muzsikában rejlő emberközelség
nek, s képes volt-e ezt a nagyon is em
beri réteget félemelni abba a magasság
ba, és arra a szintre, amelyikre Bach
tette.



Nevetséges dolog volna kétségbe von
ni, hogy létezik egy másik Bach és egy
másik h-moll mise is, amelyik talán va
lamivel egyszerűbb, nem ilyen fényes,
ilyen pompás, ilyen szinte emberfölöttten
nagy és tökéletes. De az is tény, hogy
ilyen előadásban még talán sosem hall
hattuk a miseirodalom e remekét. Az Al
Iam i Hangversenyzenekar és Budapesti
Kórus (kariga!:gató: Forrai ,MikI6s) az
első eladás kisebb' bizonytalankod4,sai
után valósággal megtáltosodva kivételes
teljességgel muzsikált. Persze aki közel
ről látta Karl Richter legapr6bb részle
tekre és frázisokra is érzékenyen reagál6,
kicsit talán túlságosan is részletező kar
mesteri magatartását, s maga is a lényé
ből kiáradó kérlelhetetlen erő és erély
hatása alá, kerűlt, önkénytelenűl is úgy
érezte, hogy a muzsikusok nem is mer
nek hibázni. Amikor a kűrtösök egyik
másik nyaktorő akkordban nem találták
el pontosan a hangot, Karl Richter te
kintetébe viharfelhők költöztek. S bizony
csak ritkán lehettűnk tanúi a megnyug
vás nyájas pillanatainak. Richter köve
telt de ugyanakkor adni is tudott, hiszen
kiv~teles szépségű, izz6, benső hitellel
kiáradó muzsikálással ajándékozott meg
bennünket, amelynek akadtak mélye:n
egyszerű pillanatai i~, p'~ld~ul a C?ru~if~
xusban, és az istem fonseg telJesseget
megragadó részletei is, a Cum San~to

Spiritu felszárnyaló fúgájában. Csak 1.8

mételni tudom, hogy ez a h-moll mise
tökéletes építmény hatását keltette mind
nyájunkban, egy befejezett remekműét,

amelyet csak nagyon nagy mesier tehe
tett ilyen széppé. Karl Richter ilyen me~

ter. Századunk egyik legnagyobb muzst
kusa aki úgy hozza közénk a hagyo
mányt, hogy korunk nyelvén tolmácsol
ja. Bach bizonyára másképp képzelte el
a Gloria inditását. Az-a végletekig kidol
gozott lebegő staccato, amellyel Karl
Richter kezdte ezt a tételt, valahogy még
is teljes plaszticitással tárta elénk az
angyalok kórusát, s abba a hatalmas gó
tikus székesegyházba vezetett bennünket,
melyről William Cart ír a h-moll misé~
vel kapcsolatban. Car t szerint a mű "ha
talmas gótikus székesegyház, amelyben
mindkét felekezet hivői kezet nyújthat
nak egymásnak". Korábban divat volt a
h-moll mise kettéosztottságát elemezni,
egyes méltat6i szerint Bach e műve ko
rftntsem egységes, még Albert Schweit
zer is kétféle vallásos szemlélet találko
zásaként elemzi, A.,korszerű" s a val
lásos korszellemnek is megfelelő Bach
felfogást mégis csak inkább Karl Richter
képviselte, aki egyetlen, mindent átölelő
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és magába forraszt6 érzés dokumentu
maként vezényelte és értelmezte Bach
kompozícióját.

A 'h-moll mise 7civételes szépségű elő

adása arra is jó példa lehetett, milyen
áldozatos munlca kell ahhoz, hogy Bach
ot híven tolmácsolhassuk. Ami látsz6
lag szinte akadémikusan kiszámított mű
vészetében, az valójában olyan poétikus,
annyira telítve van érzelmekkel, hogy
még a legegyszerűbb fúgákat is csak az
tolmácsolhatja hitelesen, aki nem csak
mesterségóeli oldaláról közeledik hozzá
juk. Ncilunk valahogy nem honosodott
meg még ez a "költői" Bach-Icultúsz.
Nagy örömmel hallgathattuk a Rádió
zenekar matinésorozatán a lipcsei tnester
alkotásait, de csak némelyik hangver
seny vitt az igazi lényeg közelébe. Külö
nösen a kantáták megszólaltatásánál hiá
nyoltuk a benső tartalom kifejtését: az
olaszos áriák és tömören fénylő németes
kórusok ellentétéből egy egész kor tel
jességre törekvő szintetizáló igényét is ki
lehet bontani. Sajnos nálunk még in7cább
a megsz6laltatás problémáival való küz
delem jegyében hangzanak el a kantáták.
Visszatérve K,arl Richterre: tőle a ha
gyomány kezelésének szabadságá?'a s
ugyanakkor alázatos tiszteletére kaphat
tunk példát. S ezt a példát érdemes vol
na megszívlelni.

Vendégünk sajátos vezénylési módja
talán leginkább a szólistákat zavarta,
akik közül a búcsúzni késziilő Maria Sta
der amúgyis némi indiszpozícióval kiiz
dött. A második előadásban azonban is
mét megcsodálhattuk Réti József kivé
teles stílusismeretét és hangjának hajlé
kony zengését, de magasszÍ1wonafú telje
sítményt nyújtott Barlay Zsuzsa és De
me József is.

(L e m e z f i g Y e l ő.) Világl,iszonylat
ban is figyelmet .keltő vállalkozása a
Qualitonnak az LPX 11366-t61 11270-ig
terjedő sorozata. Öt fiatal, de máris nem
zetközi hírű művészünk felvételeiből je
lentetett meg válogatást öt szépen kivi
telezett lemezen. Némelyikük - mint
Mező László vagy Sirokay Zsuzsa - már
nemzetközi zenei versenyek győztese.

Mások - mint Kiss Gyula - kitűnő te
hetségek, akiktől méltán várhatjuk a
magyar előadói lwltúm újabb felvirá
goztatását. Mindenképpen jelentős zenei
vállalkozásnak tarthatiuk tehát a Ma
gyar Hangleme;zgyártóf?t. amely ezeket a
fiatalokat most az egész ország nyilvá
nosságával is megisme'rt~ti, s "hátteret"
teremt tehetséaüle kibontakoztatásához.



Kóté László. fiatal hegedűművészünk
még nincs harminc esztendős sem, de
tehetségére már a Szovjetúnióban is fel
figyeltek, ahol Vajman professzor irá
nyításával formálta képességeit. Leme
zen Sibelius ritkán hallható d-moll he
gedűversenyét játssza, Saint-Saens és
Ravel egy-egy művének társas6gában.
Elsősorban játékának áradó dallamossá
ga ragadja meg a hallgatót, s heqediilé
sének meleg tónusa, amely bizonyára a
Tomantikusok előadására predesztinálja
majd. - Mező László hangversenyre va
ló hatalmas műsort ad lemezén. Ki
eme17,edően szép Sztravinszkij Olasz
szvit jének tolmácsolása. Mező különben
már nem egészen fiatal művész, tudását
és rátermettségét pedig nagyjából az
egész zenei világ ismeri, hiszen olyan
mesterek egyengették kibontakozása út
ját, mint Pablo Casals és Grecor Pjati
gorsky. Ezen a lemezen különben Sziics
Loránd kiegyenlített, szépen alkalmaz
kodó zongora művészetét is megcsodál
tiatiuk. (Bizonyára örömmel forgatná ke
zében ezt a kiadványt a híres zongorista,
Gerard Moore, ő ugyanis mindig azért
lcnrdoskodott, hogyazongorakísérőt ne
csak mint kísérőt, hanem egyenrangú
társat tűntessék fel a műsorok. Érdemes
lett volna ezt az elvet a tasak betűtervé

ben is megvalósítani.) - A híres Liszt
versenymű felvételek között is megállja
a helyét Kiss Gyula lemeze, amelyen az

FILMEK VILÁGÁBÓL

Mészáros Márta: Holdudvar. A szolíd
polgári filmgyártás téma- és környezet
választását gyakran jellemzi a [ólszabott
előkelőség. Vitathatatlanul sokat számí
tanak a válogatott színészek is, akiknek
szabályos vagy szabálytalanul szép áb
rázuta jelentősen hozzájárul a nézőtéri

transz állapotának kialakításához. Azon
ban éppen az elegáns (ma már többnyire
intellektuúlisra vagy enyhén bohámsze
rűrc igazított) Iakberendezések, a decens
ízlessc! kivnlasztott tóparti nyaralók, az
a la mode öltözékek (vagy adott esetben
panyókára vetett huligán hacukák) , és a
technika soronlevő korszeru vívmányai,
mint a hűtőszekrény, fehér telefon és
automobil, az általános vágy céltáblái.
melycknek látványa is bizonyos fokú vi
gasz és kielégülés már. Az ásatag kon
fliktuseszmény alkalmazása, a kicenti
zett dramaturgiai szabályok segítségével
alaposan megjátszatott színész-összeütkö
zések ráadásul még azt is elhitetik, hogy

A-dúr zongoraversenyt adja elő (néhány
egyéb alkotás kíséretében). Kitúnően al
kalmazkodik robbanó temperamentumá
hoz a Pál Tamás vezette Allami Hang
versenyzenekar. Ez a lemez technikai
szempontból is kifogástalanul sikerült, a
mű indításának "élőben" is kényes ef
fektusa hibátlanul szólal meg. - Szintén
öröme lesz a lemezgyűjtőknek Mozart'
két zongoraversenyének előadása Sirokay
Zsuzsa lemezén. (Breitner Tamás ve:::ény
li a Hangversenyzenekart. Ezen a felvé
telen sajnos nem egészen' tiszta az első

tétel zenekari kíséreJe.) Kivált szépek a
lassú tételek, de az A-dúr zongoraver
seny egésze is mesteri tolmácsolás. A
hangversenyen is ritkán hallható C-dúr
versenymű (K. 415) pezsgő, színes elő

adása is maradéktalan örömet szere.z a
hallgatónak. - Szegedi Anikó Schumann
Karnet"álját és a Kreislerianát adja elő.

loenucs, lényegretörő művészete számára
talán néhol még idegen a schumanni
költőiség, s a merész hangulatváltozáso
kat sem követi mindenütt, lemeze azon
ban egy ígéretesen felivelő tehetség mél
tó dokumentálása.

A lemezek kioitelezése is szép, kár,
hogy nem egységes elvek szerint való
sult meg, érdemes lett volna vagy mind
az ötük képét a címlapra hozni, vagy
olyan szép tervet kellett volna találni
mindegyikhez, mint Koncz Máriáé a
Shumann-Iemezen.

RÖNAY LiÍSZLÖ

a vagyontárgyakkal együtt a lelki gaz
dagság is gyarapodik, és a kommuniká
ciós folyamatba bevont néző ösztönsze
rű vágya, hogy neki is ekkora lelke és
nyaralóla legyen.

Mutatóskeretvilágért a filmipar dolgo
zóinakamúgy sem kell a szomszédba
menniök. Benne élnek; egész környeze
tük - a díszletektől a munkamódszere
kig - eleve exkluzív a közvélemény
szemében, és ha valaki végre bejutott,
úgy nem kell sok hozzá, hogy egy potern
kinvilágot higgyen valóságnak; a techni
kai aparátus minden látszattal ellentét
ben olyan messzire távolítja el őket a
szüi-ke hétköznapoktól, hogy számukra
"lemerülni az élet sűrűjébe" többnyire
vérátömlesztés számba megy, akárcsak
lapszei-kcsztőknél. Filmesnek . lenni ma
már társadalmi rangot jelent, nagyvilági
dolog: olyan, mínt egy-egy Citroen az
Opelek között. A gyalogosok innen még
messze vannak.
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Mi is történik, ha egy közgazdász-funk
cionárius felesége megözvegyül ? A Hold
udvar tehetős (lásd a bevezető sorokat)
özvegy "úriasszonya" 1945-benmég har
cos kedvű, lelkes gondolatokkal foglalko
zó fiatal, férj;e hatalmi gondolkozása rnel.,
lett azonban állandó megalkuvás volt az
élete; mi sem természetesebb hát, mínt
hogy most végre fölszabadítja magát, Ie
mo:nd a vagyonról, a magas életbiztosí
tásról, a kiemelt nyugdíjról. Egyik gyer
meke hippi-huligán, 'a másik azonban
apja fia: nem tűrí a nemes emlék meg
gyalázását, s erőszakhoz folyamodik,
hogy anyját comme il faut magatartásra
kényszerítse,

Mi ez? Egy családba beleférne egész
Magyarország? Nemzeti sorskérdéseket
feszeget a súlyos jelkép, a gyávaság,
megalkuvás és újratermelésének folya
matát, vagy esetleg az emancipált nő

problémájának, helyzetének vizsgálatáról
van szó? Leheime ugyan bármelyik, hi
szen nem a tárgyválasztás határozza meg
a művet, hanem az alkotói állapot.

De éppen ennek az állapotnak 11 "sót
lansága" okozza a Holdudvar s zol í d
hollvwoodiságát, ezt a jólfésült koriform
környezetleképzést, melyet Kende János
gondos képtechnikájával akaratlanul is
véglegesít; A mondén, jól szítuált film
beli életforma persze már nem az a tel
jesen régi; a férfiak nem gyártulajdono
sok, hanem műszaki-gazdasági funkelo
náríusok, egyes jelenetekben fölsejlik a
közvetten .varas2Jti leszármazás nyoma, s
az utódokban a később kirajzolódó var
gabetűk, a virágokat dobáló elégedetlen
kedök sorsa. Egyszóval: sok minden vál
tozott.

Nehéz megmondani, hogy mi az oka a
fiImeiknél elég gyakori környezot-exklu
zivitásnak, (rnely adott esetekben éppen
ellenkezőleg, ezoterikus elzárkózásba is
fordulhat l), Valószínű, hogy néha éppen
a könnyebb ellenállás útjárt jelenti, (bi
zonyos mértékig a film-kereszcreitvénvek
esetén is). A forgatáshoz technikailag
nem nehezebb divatos díszletekét össze
válogatni, s előkelő dolgok mindig lát
ványosabbaík,

Mészáros Mártarnásodtk filmjében két
dologgal foglalkozik: az emancipált nő

sorsávalvatcí egyenlősége ellenére elront
ja életét, és a totalitás, a hatalom igé
nyével, mely az új nemzedékben is
ugyanúgy jelentkezí'k, akár az előzőben.

Egy pillanatban fölvilIan a "vegetatív út"
is, a Balaton parton kószáló fiatalok ké
pében. Látjuk, elég sok ez így együtt; ha
nem társul hozzá megfelelőre méretezett
koncepció, ha a probléma-fölismerés és
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a megformálási állapot között hiányzik
az összhang, miriden darabokra esí'k, be
fejezetlen marad, félmegoldásnak fest.
Egy-egy részmegoldás sejteti, mennyivel
többet tudott volna nyújtani a rendező,

ha 'kevesebbet akart volna; Törőesik ala
kítása nemcsak azért jó, mert tud ját
szani, hanem azért is, merc szeropében
valóban van valami, ami esetünkben egy
nő életében jelentős és nehéz kérdés. A
Iorgatókönyvi elgondolás azonban nem
félelot meg a film túlméretezett proble
matikájának, az adott díszletvilágon be
lül egy maroknyi jómódú réteg látszóla
gos kiábránulását hozták csak mutatós
közelségbe az egyszerű nézőhöz, akinek
mindez legfeljebb pillanatnyi élmény
pótlékot jelent és hamis vágyrczonanciá
kat. Az, ami a rendezőben tényleg "dol
gozott", a kellő redukció híján nem bon
takozott ki. A Holdudvar olyan film,
amely tele van kitölterlenül hagyott hé~

zagokkal. Az indító jelenet olyan el
nyújtott, száibarágós, akár egy oktató
film, a két nő parasztosan mulatós ivá
szata irreális jclké po lehetne legfeljebb
a jómódban magukra hagyott asszonyak
ra leselkedő vcszélveknek, a halotti tort
helyettesítő koktél-parti alig több stili
zált kameraimozgatásigya:ckorlatnál. él re
mek záróképet pedig a körbe táncoló
Eiatalo'kkal akár egy Fellini-filmből is ki
Iohetet.t volina vágni. Talán az ebben a
megnyugtató, hogy jó rendezőknek is
szük<ségük van időnként rossz filmekre,
hogy lássák magukat.

.A. Koncsalovszkij: Az első tanitó. Egy
elmaradott vidékre Iíatal tanítá kerül:
leszerelt katona, éppen annyít tud, hogy
míndenki ér'deke a tudás. A tanulásra.
mí nt kollekiív cselekvésre, az embert
áltnlában a gazdasági körülményeik kész
tetik. Ha az embereik kolleletíven nem .
akarnak valamit, úgy valószínű, hogya.
gazdasági élet fejlettsége alapján tény
{eg nem jött még el az ideje, különben
ugyanis maguktól is megtennék. Ilyenkor
nvilvánvalóan kényszert kell alkalmaz
nia annak. aki mégis változást akar.

Az alkotok konflikt.usck at hoznak létre
a filmben, társadalmi ellentéteket alaki
tanak ki a szerenlők között, hogv bizo
nyítsák, hogyan találhat szövetséaest a
katona, hogyan vonhatok be a harcba az
ern berek.

A film erénye, hogy formailag tömör,
közvetlen, felesleges képe:k és pátosz nél
küli. A tartalmi szándéktól független
nyers stílus és az ismeretlen kirgiz világ
ábrázolása élményt is jelent.

UNGl7ÁRY RUDOLF



AKIK MA
könyvtárak, tanári szobák, szerkesztőségek·biztonságában, vagy ott

honunk melegében könyveket forgatunk, vagy gyermekeinket tanítjuk a betű szere
tetére, álljunk meg egy pillanatra. Emlékezzünk a halott költő, Radnótí Miklós so
1'aira:

De aki egyszer egy hajnaloil. arra ébred,

hogy minden összeomlott s elindul mint kísértet,

kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,

annak szép, ];;önnyűléptű szívében megterem

az érett és tűnődő kevésszavú alázat,

az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről,

az mál' egy messzefénylő szabad jövő felé tör.

szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel,

a világ újra épül, - s bár tiltják énekem,

az új falak tövében felhangzik majd szavam; . . .

E sorokat olvasva emlékezésünk ne legyen a szokványos, fejbólintásos meren
aés. Ne mondjuk, hogy igen, igen, a költő előre megérezte társai és a maga sorsát,
megérezte nz .eseményeket, lám meg is írta, - előre. A költőnek nem kellett meg
látnia semmit e l ő r e. Nem váteszség vC/U az, ami Radnóti soraiban tükröződött, ha
nem a napok, az órák valósága, az események és sorsok realitása, amely a költővel,

pálya- és embertársaival életük minden pillanatában történt.
Huszonöt éve, 1944. március 19-én, az orszáa német megszállásával véget ért egy

illúzió, amely egy közép-európai Svájcot igyeke.zett látni az országban, és azt sugall
ta, hogya háborút át lehet vészelni pusztítás és emberirtás nélkül. Nem lehetett át
vészelni. Ezt tudja mindenki, vagy onnan, hogy átélte, vagy onnan, hogy tanulta a
történelemből.

1\76gis, az cmléke.zés kapcsán villantsunk fel néhány eseményt az akkori időkből.

A megszállás után az új T'Ormány államtitkúri rang.ban Twrmánybiztost rendelt
a sajtó. a rádió, a könyvkiadás élére. Ő néhány héten belül minden polítikai és idő

szaki lapok betiltott, amely a békéről, a függeilenségről. a szabadságról tett emlí
tést működése során. Betittották egyebek között Illyés Gyula irodalmi lapját, a
Nl a g y ft r C s i II a g ot, erre a sorsra jutott Az O r s z á g Ú t j a, és még kétszáz sai
tóorgánu,m. Beszüntette megjelenését a Possonyi László felelős szerkesztésében meg
jelenő V i g i l i a is.

A betiltások után a kitiltások következtek. Háromszáznál több magyar és kiil
földi író művei tiltattak ki a nyilvános, az iskolai és a magánkönyvtárakból. Sorsuk
a me~emmisítés lett. Huszonkét vasúti tehervagonban félmillió könyvet szállítottak
a zúzdába. A zúzó-malom megindítása előtt ünnepséget rendeztek. Ezen a kormány
biztos így kezdte ünnepi szónoklatát: "A március tizenkilencediki események után
vállalom·u könyvégető ezerepét ..."

Más miniszterek és kqrmánybiztosok olyan. döntéseket hoztak, hogy nemcsak a
könyveket, hanem az embereket is vasúti teherkocsiba kell zsúfolni és a könyvek
sorsérc kell juttatni, anémeteknél bevált móds.zerek szerint. Kezüket néhány hat
hatós tiltakozás kötötte meg: az államfőnél tiltakozott XII. Pius pápa, Európa né
hány keresztény uralkodója. Erre ideiglenesen felfüggesztették az emberirtást.

.tl nyilasok azonban nem hallgattak sem isteni, sem emberi törvényekre. Gyer
mekek, asszonyok, férfiak kerültek a zúzdában elpusztított könyvek sorsára. Emlé
l:ezziink: az út ehhez a szellem megfojtásán, a könyvek égetés én át uezeteti. Agyil·
kosol: a szellem gyilkolásával kezdték,
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A KATOLIKUS SAJTÓ AFRIKÁBAN

A mlsszionáriusok voltak az elsők,

aktk a fekete kontínensen nyomdákat
építettek és újságokat jelentettek meg.
Az első lépést azonban nem követte má
sodik. Szent X. Pius pápa híres felhívá
sa: "Építsetek inkább egy templommal
kevesebbet, és alapítsatok egy katolikus
lappal többet l" az afrikai püspökök kö
rében is is gyönge visszhangra talált 
állapítja meg az Alle Welt, a bécsi hít
terjesztési központ lapja. - A mísszio
náríusok ma is csak úgy mellékesen szer
késztenek lapokat. Szerkesztőségeikben

amatőr újságírók ülnek, aktlcnek a jó
szándék mellett többnyire csak nagyon
halvány fogalmaik vannak a hír, a tu
dósítás, a riport, vagy a kommentár mű

faj áról.
Egy-egy katolíkus lap megalapítása

meglehetősen véletlenszerűen történik.
A független Malawí köztársaság első ka
tolikus folyóiratát például harmadma
gával hozta ÖSS2Je egy német misszíoná
rius, akit Malawí püspöke azért talált
alkalmasnak erre a feladatra, mert na
gyon szellemes leveleket tudott írni. Ezt
a kópességét bizonyítja az említett "Mo
ni" című folyóirat megalapításáról szóló
beszámolója is: "A Limbe-i rnissziónak
volt egy szerémy nyomdája - írja 
amellyel senki nem tudott rnít kezdeni.
A püspök erre kijelölt három pátert,
hogy lendítsék föl az üzletet. Hármunk
közül a legidősebb a szerkesztőség főnö

ke - a felelős kiadó -, másikunk a
nyomda 'technikai vezetője; én pedig,
mirnt legfiatalabb, a következő munka
köröket töltöm be: ügyvezető igazgatá,
szerkesztő, kífutófíú, könyvelő, gépírónő,

újságárus, fotoriporter és utazó-szericesz
tő. Tennivalóban tehát níncs hiány 
nem panaszkodhatom." Minden nehéz-,
ség ellenére a háromtagú szerkesztőség

lapja azonnalolvasótáborra talált. Első

száma 4000, a második már 8000, a har
madik pedig 12.000 példányban jelent
meg, és pár nap alatt elfogyott.

Az afrikaiak tudásszomja kielégíthe
tetlen - de csak olyan újságót vesznek
meg, amelyet fillérekért megkapnak.
Ugyamakkor egy lapkiadónek Afrfkában
rendkivüli meglepetésekkel kell számol
nia. Az újságárus időnként "kölcsön"
veszi az eladott lapok árát, ha például a
felesége beteg és orvosságra van szük
sége, A "kölcsön" vett pénzt aztán rit
kán lehet viszontlátni, Megesik, hogy a
taxisofőr, akinek szét kellene hordania
a napilapot. napokig egyszeruen nem
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jőn el érte. De az is előfordult már, hogy
az igazhitű muzulrnán sofőr egy útszéli
bokorba kézbesítette a keresztény "kon
kureneía" újságját,

Hasonló nehézségekikel természetesen
a világi sajtószervek is szembekerülnek.
De míg az egyház csak viszonylag jelern
téktelen összegeket fordít a katoli:kus
sajtó fejlesztésére, addig külőnböző po
litikai csoportok semmilyen áldozatot
sem sainálnak, csakhogy a közvéleményt
megnyerjék Egyre nagyobb összegeket
fordítanak nyomdák és kiadóvállalatok
alapítására ; nem elégszenek meg "ama
törökkel", hanem európai és amerikai
szakembereket alkalmaznak - kerül,
amibe kerül. A katol.ikus hierarchia
mindez iránt csak kevés érzéket mutat.
A missziók komoly összegeket áldoznak
arra, hogy iskolákat építsenek és meg
tanítsák a négereket olvasni, de arra már
nem marad pénzük, hogy megfelelő 01
vasrnányokról is gondoskodjanak. Joggal
panaszolta néhány évvel ezelőtt Walbert
Bühlmann, az ismért tudós misszíonáríus:
"Mi vetettünk, és mások aratnak". P. van
Dam. az 1962-es tanganyíkai püspöki
konferencia sajtófőnöke rezignáltan álla
pitotta meg: "A lakosság 65 százaléka
katolíkus missziós iskolában tanult meg
olvasni, de az ország sajtójanak mind
össze 6,5 százaléka katolikus. Így a mi
iskolaügyünk támogatta az ellenünk szó
ló propagandát. Munkánk nélkül az af
rikaiak el sem tudnák olvasni, a vallás
ellenes sajtótermékeket."

A legtöbb misszionárlus püspök ma is
előnyben részesíti az igehirdetés hagyo
mányos eszközeit. Ezért - legalábbis
látszólag - egyre inkább háttérbe szo
:rít ja őket minden más, nem vallásos vi
lág/nézet, amely a modern hírközlő esz
közök felhasználásávul gondolatait milli
ó'k számára teszi hozzáférhetővé.

Miridemellett nem lebecsülendő ered
mény, hogy a katolikus sajtó ma Afri
kában négy saját 'hírügynökséggel ren
delkezik Ezek léte az 1962-es nagy püs
pöki konferencia 'kezdeményezésének kö
szönhető. De megvalósulásink - egyalta
lábam. míndaz, amit a katolíkus saító Af
rikában a szűkös erkölcsi és anyagi tá
mogatás ellenére elért - egyes szemé
lyek vagy szervezetek egyéni leleményes
ségének és kitartásának az eredménye.
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