
csülhetnénk magunkat Aldozatot hozunk
azért, hogy állásunkban megmaradjunk,
sőt előbbrejussunle. Helyes! De ne féH
silk: magunkat, ha lelkünkért kell vállal
nunk áldozatot. Ne gátoljon az a belénk
settenkedő gondolat, hátha az egészsé
günk rovására lenne. Ne legyünk kényel
mesek, habozók. Gondoljunk arra az
apostolra, aki fiatalos lendülettel fárado
zott, pedig amikor ezt írta, hatvan év kö-
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rül járt, s nem is volt teljesen egészsé
ges.

Ez a kijelentése világosan mutatja,
hogy nagy cél nem érhető el erőfeszítés

nélkül, hogy az óvatos kerülgetése a
tennivalóknak, megbosszulja magát. Szent
Pál életében a kimondott szó és tett tö
kéletesen egyezett. Az igazi keresztényt
nem az jellemzi, hogy nagyokat ígér,
hanem nagyokat tesz. Kik vagyunk?

SZALÚCZI PELBAR'l

SUENENS BIBüH.üS AZ EGYHÁZ BELSŐ VÁLSÁGÁnÓL

A Brüsszelben megjelenő Le Soir egyik januári számában érdekes
interjut közöl Suenens bíborossal. A bíboros elvi jelentőségű nyilatkozato
nagy visszhangot keltett a katolikus sajtóban és szósze'rint átvette a töb
bek között a Bolognában megjelenő Il Regno is. Az alábbiakban mi is
teljes egészében közöljük Suenens bíboros válaszait a lap által föltett
kérdésekre.

KÉRDÉS: Fennáll-e a skizma vagy a
válság veszélye az egyházban?

FELELET: Erre így válaszolnék. egy
általán nem hiszem, hogy a skizma ve
szélye fenyegetne ; válságról már inkább
beszélhetünk, függően attól, hogy mílyen
hangsúllyal használjuk ezt a szót és mit
kívánunk leírni vele.

A skizma, az egyházszakadás, ez egy
ház egy 'részének, a pápa tekintélyének
visszautasítása lenne, a megtagadása an
nak, hogy elismerjük eredetét.

Sem a zsinaton, sem azután senki sem
tette kérdésessé Szent Péter utódjának
elsőségét.

A zsinat neuralgikus pontja az volt,
hogy ezt a főpapi prímátust, amelyet az
I. vatikání zsinat határozott meg, jobban
elhelyezzük a pűspőki kollegialitás kö
zépporitjában, amely kollegialitást viszont
a . n. vatíkáru zsinat hangsúlyozott. A
probléma az egyensúly megteremtése a
két, egymást kiegészítő aspektus között,
amelyeket párhuzamosan kell tíseteletben
tartani.

K.: Fennáll ez a probléma a zsinat
után ·is?

F.: Fennáll, még pedig olyan mértékben,
amíaven mértékben a zsinati szövegek és
még inkább a zsinat egész szelleme nem
tudtak még az egyház míndennapi életé
ben kellőképpen megtestesüfní. Nem si
került még megtalálni az egyensúlyt.

Míndenkí megegyezik abban, hogy el
ismeri az egyház látható egységének
szükséges voltát, azét az egységéname
lyet II legfőbb szinten a primátus bizto-
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sít, Eltérő nézetek "annak azonban azzal
kapcsolatban, mílyen utakon és módokon
lehet ezt az egységet a mindennapí élet
ben gyakorolni.

A "cen'bra:lizáció"-ra irányuló törekvé
sek szerínt az egységet egyetemes érvé
nyű és egyöntetű törvényekkel keH biz
tosítani (,kIvétel csak a keletiek esetében
lehetséges), amelyek az egész egyházra
érvényesek, és ez az irányzat mindenféle
a pluralizmusnak tett "engedménytől"

fél, mert az anarchia veszélyét látja
benne.

A "decentralizációs" törekvés - ame
lyet a zsírtat többsége tett magáévá 
azt vallja, hogy lel 'kell fogadni 'bizonyos
piuraliamust, előnyben kell részesíteni a
kerettörvényeket a túlságosan részletezett
jogi előírásokkal szemben, hogy mínde
nekelőtt az egyes részegyházak helyzete
vell és az élet törvényeivel kell számolni,
az angolszász típusú empirikus bölcses
ségből kell ihletet meríteni és minden
szinten alkalmazni kell a szubszidíaritáa
elvét.

Az első törekvés a cenbralizált egyház
teológiáiára és mindenekelőtt az egy
ségre hivatkozik; a második azt 11 tényt
hangsúlyozza, hogy az egyház különböző

helyi-egyházakból áll, amelyek közösség
ben vannak egymással és központjukkal
Rómával, amelynek küldetése pontosan
az, hogy az egyes részegyházak igazi kö
zösségét biztosítsa.

. Mindez röviden néhány szóban elmond
va, gondolom, megadja azt az alapvető

keretet, amelyben szemlelve megérthet-



jük a helyzetet. Ha a politikai szótárból
vett szavakkal akarnám kifejezni maga
rnat, - persze kétértelmű dolog ez, mert
a szavak nem fedik mindig pontosan
ugyanazt a realitást - azt mondanám,
hogy egy szélső jobbal és egy szélső bal
lal állunk szemben, amelyek kölcsönösen
nem ismerik el egymást.

A szélső jobbon csak nehezen bocsát-
- koznak dialógusba a mai emberekkel,

aminek az ll. következménye, hogy nem ér
tik meg pontosan ezeknek az embereknek
problémáit, nem értik a szóhasználatu
kat. Ezen az oldalon egy időfölötti, absz
tr~t látásmódhoz rögződtek, amely túl
ságosan könnyen hivatkozik a hagyo
mányra, hogy ezzel a másodlagos, mellé
kes hagyományokat fedezze, azokat, ame
lyek pusztán I emberi esetlegességgel bír
nak.

A szélső ballon hajlamosak arra, hogy
az evangéliurnot a maga pusztán emberi,
társadalmi aspektusára redukálják. elle
Ientéktelenítve vagy kiküszöbölve a ke
reszténységnek minden Istenre vonatkozó
dimenzióját: a kultuszt, az imádságot, a
szemlélődő életet, Végül is, ha már csak
úgy mutatjuk be, mint az emberek szol
gálatára irányuló intézményt, az egyház
afféle lelki vöröskeresztté zsugorodna.

Taíán fölösleges rnondani, hogy míndez
kissé sematikus bemutatása a valóság
nak és ezerféle árnvaltságot igényelne.

K.: Indiszkrét lenne-e a kérdés, hogy
Ön bíboros úr melyík csoportba tartozó
nak vallja magát?

F.: Erre egy híres arnerfkai teológus
nak, a zsinat perltusának. a szavaival
válaszolok, akinek ugyanezt a kérdést tet
ték fel. "Én - mondta humorosan - a
szélsőséges középhez sorolom magamat."

Véleményem szerint az összeütköző két
szélsőséges irányzat míndegyíke a hit
hiányosságában vétkes, bármennyire pa
radoxon-szerűen hangzik is ez a meg
állapítás. Persze külőnbőző okokból. A
szélső balt az él kockáza t fenyegeti, hogy
elveszíti az alapvető hit tisztaságát, Az
ember nem keresztény, illetve nem ke
reszténvtöbbé, ha nem hisz a személyes
és transzcendens Istenben. Krisztus Is
tenségében, az Úr feltámadásában, a jö
vendő életben, az eucharisztiában meg
valósuló reális jelenlétben; röviden mind
abban, ami magába foglalja Krisztus
életét bennünk. Ebből nem lehet enged
ni.

A szélső jobb azonban, úgy tűnik ne
kem, színtén a hit hiányosságával küz
ködik, nem annyira doktrinális, mínt in
kább egzisztenciális síkon. Nem hisznek
már eléggé, elég eleven hittel abban,

hogy a Szentlélek tevékenyen van jelen
a mai egyházban is.

Az igazi hit nemcsak a múlt iránti
hűséget követeli meg, hanem nyíltságoí;
és befogadó készséget a jövő felé. A va
lódi hit a reménységbe torkollik. Bizal
mat kell szavazni míndannak, ami jogos
törekvésként jelentkezik az egyházban és
a mai világban. Mert alapvető elikötele
zettség: az egyház nem a világból van,
de a vidágban van. Szembefordulunk a
bűnnel a világban, de be akarjuk írni
magunkat a világ szívébe, amiikor arról
van szó, hogy közre kell működní az 'em
beri haladásban. A zsinat arra kötelezte
az egyházat, hogy kihajózzon a szabad
tengerre. És ez nem jel'ent nyugodt ha
józás,t. Az egyháznak egy nyugtalan vi
lág kőzepette kell vitorláznía és vállalnia
kell, hogy itt is, ott is viharos bíseayai
öbölre bukkan. A ma keresztényétől,bár
milyen törekvések töltik is el, a legna
gyobb fokú kölcsönös kínyíltságot kell
követelni, a szíves hajlandóságot a má
sik ember iránt, az emberi szeméívíség
különleges szeretetét, az elutasítását mín
denféle szektarízmusnak és [ókora adag
türelmet. És ugyanakkor persze türel
metlenséget is, f(~ként azonban a helyes
felismerését míndannak, amí életbevágó,
ami lényeges és mindenki számára érvé
nyes. Szűkség van arra a reménységre,
ami nem annak függvénye, hogy valaki
nek a kedélye mennyíre hajlik vagy nem
hajlik az optímízrnusra, hanem azon a
bizonyosságon alapul, hogy Krisztus kö
zöttünk él.

K.: A zsinat azonban nemcsak a kato
likus egyházon belül nyitotta meg a pár
beszédet, hanem bejelentette az ökumeni
kus párbeszédet az ortodoxokkat. angli
kánok/cal, protestánsokkal is. Mennyire
jutott el már a közeledés?

F.: A helyzet itt is egyidejűleg kétér
telrnű és ígéretekben gazdag. Az élet
mindig összetett: mindig Rembrandt ké
peire emlékeztet, a fény és árnyék
játékaira. Az ökumenizmus árnyoldala
jelenleg azoknak a fiataloknak türel-

. metlensége, akik. szerétnének előre
haladni, túl szerétnének lépni azon,
ami "intéZJményes" és túl szerétnének
lépni a megalapozott dogmatikus ellen
zéseken is, anélkül, hogy nyugtalanítaná
őket, a hitben való egység. Ez lehetetlen.
Az ilyen baloldali szélsőség sehova sem
vezet: Az igazi ökumenizmus első sza
bálya, hogy tiszteletben tartsuk Krisztus
gondolatait egyházáról és hogy igyekez
zünk minél inkább ahhoz közelednd. Az
említett árnyak mellettazonban ott lát
juk a jövő gazdag és fényes Igéreteit is.
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Valamennyi egyház, amely Krisztusra
hlvatkozik, ugyanazokkal a problémákkal
áll szemben és már kirajzolódik a 'kö
zeledés vonala is. Jelezte ezt az elmúlt
évben az egyházak világtanácsának upp
salaí kongresszusa és az anglikán Lam
beth-konferencia ; haladást tapasztalba
tunk a különböző ökumenikus vegyesoi
zottságok kapcsolataiban, mint például
a máltai angol - katolikus viszonyban.
A lelkek és szívek közeledését figyelhet
jük meg abban a tényben, hogy miriden
oldalon újra felfedezik egymás kiegé
szítő él":ékeit, és éppen ott, ahol a nem
régiben még a legfőbb ellentétek tor
nyosultak: szeritírás és hagyomány kap
csolata, a hívek papsága vagy külön
papi hivatás... Napjainkban az össz
hang megteremtésére igyekszik mínden
ki: a jobban feltár t történelem sok elő

ítéletet küszöbölt ki. A fejlődésben el
maradott országok megsegítésére irányuló
erőfeszítéSi2'kben, amelyeket az egyházak
genfi ökumenikus tanácsa és a római
egyház fejt ki, egyre hatékonyabb együtt
~űködés útját nyitják meg. Együtt me
gyünk most már azon az úton, amely
nagyon hosszú lehet még, de jókora da
rabot megtettünk már a helyes irányban.

K.: Az egyházon belüli és a minden
keresztények közötti dialógus mellé a
zsinat még egy harmadikat is odatett: az
egyház és a világ közötti párbeszédet.
Mennyire jutottunk ezen a téren?

F.: Ez a párbeszéd sokkal szélesebb te
rmeten folyik, semhogy néhány szóban
elemezni lehetne. A fontos azt hiszern az,
hogya keresztények élénkebben a tuda
tára ébredtek annak, hogy ha az egyház
isteni valóság, akkor ezért a világért és
mínden emberért is van, és ezért a ke
resztényeknek vállalníuk weill az emberi
szolidaritásból rájuk eső részt. Az egyház
mínden nap újabb emberi problémákkal
kerül szembe. Itt van a béke és a háború,
a faji megkülönböztetés, a demográfiai
robbanás, az éhség és a fejlődésben el
maradottság problémája, az embernek a
technika és önmaga fölőtté uralma.

Teljesen világos, hogy 8.7. evangélium
nem szolgál kész, előregyártott válaszok
ka'! a sokféle kérdésre. Az evangélium
az alapvető elkötelezettség, az élet tájé
kozódásának könyve, de nem ment fell
attól, hogy megkeressük akornkrét al
kalrnazás módozatait. A keresztények kö
zött ellentétes vélemények lehetnek az
evilági döntések sokJ1éleségeterén, s
ugyanakkor hűek maradhatnak közös hi
tükhöz. Elődeink jó joggal' alkalmazták
széles körben a mondást: "In necessarí.is
unítas, in dubiís libertas, in omnibus
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caritas." (A szükségesekben egység, a
kéteseikben szabadság és mindenben a
szeretet). Az egység nem színonírnája az
egyformaságnak és nagyon is .összefér a
helyesen értelmezett szabadsággal, azon
a széles téren, amely a szabadság sajátja.

K.: Nem kell-e azqnban félni attól, hogy,
az anarchikus szabadság robban ki sze
münk láMára a bírálat ürügyén?

F.: Nem 'kétséges, hogya bírálat és.
kérdésessé tétel, amely az 1963-as, évben
nagy rnéreteket öltött, olyan jelenség,
arneíy figyelmet érdemei és amely a reu
detlenség elemert is magában hordja. A
reformokra irányuló kezdeményezést
aZOIJJban, ha az tiszteletben tartja az egy
ház sajátos természetet, gyakran éppen
az egyház iránti nagy szeretet diktálja.
Különoség van bírálat és bírálat közötrt
s az a 'bírálat, amely tisztitani és építeni
kíván, egészséges elem, Amikor az egy
házzal szembeni bírálatrol van szó, tud
nunk kell külőnbséget tenni aközött,
amely a szerit 'hagyornanytérínta és akö
zött, amelyaClsupán emberi jellegű ha
gyomány revíziójára törekszik. "Isten
nem konzervatív" - mondta valaki a
legutóbb. Ez igaz, de ez nem jelenti azt,
hogy nincsenek változhatatlan igazságok.

Az idők változásai közepeute azonban.
különböző módonke:ll a gyakorlatba át
ültetni ugyanazoknak az abszolút érté
keknek tiszteletét; nem az értekek vál
toznak, hanem az a mód, ahogy lefordít
juk és aktualizáljuk . őket, Napjainkban
különösen meggyorsult a fejlődés üteme
és ez érthető rossz közérzetet teremt.
Joggal mondhatta valaki, hogy ma év
századnyi változás történlk minden tíz
évben. Ez sok ucöveucezménnyoj jár a
világ számára IS így az egyház számára
is, amely ebben a világban él és amely
korunk embereinek szelgálatára kíván
lenni. Egy ilyen gyorsan változó korban
nem könnyű a párhuzamos dialógus a
különbőző nemzedékekkel. A bírálat, a
vitássá tétel általános jelenség és találko
zunk vele a családok körében éppúgy,
mint az egyetemen, az ipari vagy politi

-kai társadalmakban. Az egyház, amennyi
ben emberi intézmény, nem kerülheti el,
hogy őt is ilyrnódon kérdésessé tegyék.

Én magam, ha választanom kell a moz
dulatlanság állapota és a feszültség álla
pota között, inkább az utóbbit választom,
rner-t az a vitalitás jele. A növekedés
válságával mindig együtt jár ez. Azt hí
szem még hosszú ideig kell az "állandó
átalakulás" állapotában élnünk. Persze idő

kell hozzá, míg meg tudunk szabadulni
a statikus és jogászi típusú egyház képé
től, amelyet annyira megszoktunk, míg



meglátjuk majd, hogyan alakul ki a kö
zösségi, emberközeli, testvériesen evan
gélturníbb és imádkozóbb egyház képe.
Nem, egyáltalán nem félek ettől a fejlő

déstől. De csak azzal a föltétellel, hogy

azok, akik a jövőre szavaznak, míközben
kiszabadítják magukat bízonyos múlt kö
telékeiből. mélységes érzékkel rendelkez
zenek a hiteles kereszténység iránt és éIl
jék is azt.

D. K.

MIKOR BESZÉLJÜNK A GYERMEKNEK ISTENRŐL?

Fontos kérdés ez, a mai vallásos ne
velésnek nem elhanyagolható kérdése.
Azok a szülők ugyanis, akiknek Isten
nem valami távoli fogalom, Illem ünrnepi
hangulat csupán, s nemcsak "szokás"
vagy dísz az életükben, hanem életelv,
gyakorlati életforrás és életcél, - magá
tól értetődően hitüket és meggyőződésü

ket szülőí joguknál és kötelességüknél
fogva gyermekeiknek is át akarják adni.
S nemcsak mint valami szép ajándékot
akarják átadni, hanem - meggyőződésük

szerint - mínt az emberi élet értelmét és
boldogságát, Igen ám, de mikor kezdjenek
Istenről beszélni? Arnikor már logikusan
tud gondolkozní a gyermek, vagy már
előbb?

Napoleonnak tulajdonítják azt a mon
dást, hogya gyermeknevelés a szülők ne
velésével kezdődik. Alkalmazva ezt az
igazságot, azt kell mondanunk, hogy a
nevelést, így annak vallási vonatkozásait
is, sohasem lehet eléggé korán kezdeni.
A nevelés ugyanis legáltalánosabb érte
lemben véve tervszerű, céltudatos törő

dést és segítest jelent az emberi szemé
Iyiség kibontakozása érdekében, Modcrn
pszichológusokkimutatiták, hogya sze
mélyisóg alakulásában a legdöntőbb kor
szak az első tíz esztendő. Az ember gon
dofkodásának és magatartásának kiala
kulása jóval a tudatos élet előtiti korban
gyökerezik. Jellemünk C3 viselkedésünk
sok vonása azoktól a gyennekkori lelki
benyomásoktól függ, amelyeket környe
zetűnktől kaptunk. S ezekre nézve már a
csecsemőkor, a legelső évek is számíta
nak. Zenei képességek kifejlődése szem
pontjából például egyáltalán nem mínd
egy, milyen énekeket és dalokat hall
rendszeresen a kisgyermek. Pedagógusok
tudják, milven szerepe van az ízlés át
hagyományozásában és fejlesztésében a
bölcső felett dúdolt népi dallarnoknak.

Hasonlóképpen vagyunk a vallásí isza
vakkal és togalmakkal is. A gyermek
istenképének és világképének kialakulá
sában rendkívül fontos, hogy mílyen ko
rán és természetesen milyen beállításban
hall Istenről és vallási dolgokról, Akii a
többi alapszóval és alapfogalommal együtt

ismeri meg Isten, Jézus, Mária, a szen
tek és az ünnepek nevét és fogalmat, az
a gyermek az élethez tartozó, természe
tes dolognak tartja ezeiknek a szerepét
és megbecsülését a míndennapt életben,

Ebben H korban, amikor a gyermek
ismerkedik a környezetével és a világ
gal, majd később kezdi birtokba venni
és meghódítani, egyáltalán nem baj, ha
nem ért meg mindent, arrrit lát és hall,
és nem tudja teljesen átf'ogní a szavak
jelentését. A felfogásban és megértésben
is van egészséges fejlődés, vallási vonat
kozásban Is, Hitünk szerint istenismeré
sünk fejlődese csak a színről-színre

való látáskor fejeződik be. S minden té
ren a nagyobb és mélyebb megértés vágya
hasznos serkentő erő a haladásban. Arra
természetesen ügyelnikJell: a gyermek
kezdeti fogalomvilága úgy épüljön ki,
hog v- ez később segíthesse a tudatos és
önálló életet.

Ezek után lássuk: hogyan kell kezde
nünk 8- vallási dolgokról való korai be
szésgetést. Néhány gyakorlati szabály:

1. 'I'isztolctrcméltó fogalmakat csak
tisztelatel lehet meggyökereztetni. Ne fe
ledjük el, hogy a kisgyermek a szavaik
ielentósét jórészt a szülőí tekintélyalap
ján és a szokás ereje által fogadja el.
Ezért azt kell mondanunk, hogy vallásos
szülő esetében Isten nevének fölösleges
(bagatcl ttzúló, játékos) emlegetése és a
káromkodás pedagógiai hiba is, amely
vísszaüt a szülői tekirirtélyre.

2. Istenről való beszédünk legyen "ter
mészetes", vagyis ne legyen erőltetett és
elvont oktatás jellegű. Az egészen kicsi
gyermek képtelen az elvont gondolko
dásra. Alkalomadtán, konkrét eseményeik
és tárgvak kapcsán beszéljünk Istenről.

Ezek az alkalmak a nundennapok ese
ményei. A vallásosság ne váljék külön
Iegességgé vagy különcséggé, sem pedig
szereplésí alkalornrná.

3. Legyen a gvermek ismerkedése a
vallással pozitiv jellegű, vagyis a szere
tet, a többé levés, a fejlődés és a haladás
élményét nyújtsa. Éppen ezért ne legyen
8-7. Isten "fegyelmezó eszköz", ne legyen
az i sten Iogalom fenyegető és szorongó él-
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ményt nyújtó alkalom. (Helytelen a ré
rnítgetés "megver az Isten", "megbüntet
a Jézuska", stb. kifejezésekkel.) Fontos
pedagógiai feladat, hogy Isten neve a
gyermek életében a legnemesebb törek
vésekkel és feladatokkal: az emberszere
tettel, a segítőkészséggel és jósággal, a
közösségi erényekkel társulj on.

4. Legyen igaz a kezdeti, vallási "foga
lomvilág, vagyis olyan, amely a későbbi

hitbeü és vallási ismeretekkel nem kerül
összeütközésbe. Próbáljuk legalább meg
közelítení a szavak által Isten valóságát.
Egyrészt tehát ne túlozzuk el Isten "tá
volságát", az embertől különböző más
mívoltát tőlünk idegen, rajtunk uralkodó
emberfeletad emberként mutatva be, más
részt ne "gyerekesítsük" el túlságosan az
istenképet. (Ne használjuk például az
"Is1Jooke" kifejezést, sőt lehetőleg a "Jé
zuSika" szót sem, illetve ez utóbbit csak
Jézus gyermekkorával kapcsoiatoan.
Egyébként ",Úr Jézus". "Jézus Krtsztus"
a Megváltó, üdvözítő neve.) Arra kell
törekednünk. hogy amit a gyermek Is
tenről és a vallásról tud, az később ne
javításra, hanem bővítésre és kiegészí
tésre szoruljon. Ez a törekvés feltételezt.
hogy magának a felnőttnek is helyes ís-

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Ha olvasni kezdjük Takács Imre válo
gatott verseit (mint ő maga rnondja: "két
évtized termésének a javát")", első él
ményünk a nagyfokú hiteíesség. Ez a
költő - így érezzük a kötet első darab
jától az utolsóig - nem irodalmat akar
csinálni, még csak szép (vagy jó) verset
sem akar írni. Egyetlen törekvése, egyet
len belső parancsa van: kifejezni magát.
És magát kifejezve magát alakítani.
" ... ez a rendetlen ember - rendet kí
ván" -'. mondja a kötet első versében, a
Nézelődő címűben. Költészete ez a .,rend
csinálás"; emberformálás, vagy egy hozzá
jobban illő szóval, "emberfaragá8". A ki
fejezés, a szavak szerszámaíval, (És Illyé
sen kívül nincs is ma költőnk, akinél a
szerszárn ekkora becsben áldria, ilyen köz
vetlen hozzánőtt kapcsolatban lenne az
emberrel. Nyilván mert Takács Imrénél
egy tőről fakad a kettő: a maga körüli
világ alakítása szerszámaíval, és a magá
ban élő világ alakítása kőltészetével.)

Mindig érezni nála az egész emberség
igényét, azt a mély, tiszta moralítást,
amely legkevésbé szerencsésen talán ép
pen nyíltan morális célzatú verseiben

tenfogalma legyen, mégpedig életkorának
megrelelően, Tulajdonképpen a szülők

nek is fejleszteniök kell állandóan val
lási ismereteiket.

5. A gyermek bevezetése a vallási dol
gokba legyen korának és egyéniségének
megfelelő. Nem lehet mínden kilS,gyermek
vallási nevelését egy kaptafára húzni.
Nem lehet pontosan megmondani előre,

meddig legyen vallási nevelésünik telje
sen gyakorlati, és mikor kezdődjék "el
méleti" síkon is. Egyi,k gyermek hama
rabb kezd kérdezmí, mint a másik A
gyermek vallási vonatkozású kérdéseire
se váilaszoljuk sohasem azt, hogy "te
még nem érted ezt", "te még kicsi vagy
ehhez", stb.. Míndig becsüljük meg any
nyira, hogy szóba állunk vele, válaszo
lunk neki, ha röviden is. Fejlődésének

egyik rugója éppen az, hogy nem akar
örökké kicsinek, tudatlannak maradni.

Mindez, a fenti pontokban röviden
összefoglalt nevelési munka tulajdonkép
pen nem kíván külön időt a szülőtő1.

Megkívánja azonban az állandó figyel
met és taláíékonvságot, hogy vallásilag is
harmonikus és értékes emberré nevelje
gyermekét.

CSANAD BÉLA

kap formát és hangot; hiszlen olyan költő

ő, akinek minden szava, minden mozdu
lata - minden külön hangsúlyozás nél
kül Ls - eleve erkölcs. "Madár vagy, ke
rek egész. - Én ember hogy lehetek? 
Nincs rá szabály, se mérce, - csak a nagy
végtelenok" - ovassuk egyik, A férfi
tánca kötetből való versében. Ennek az
emberségnek, ennek a kerek egész-ség
nek az erkölcsi igénye 'Iiakács Imre lírá
jának le?)szebb fedezete.

A kifejezés azonban nem kőnnyű ; ez
a "tánc" nern ikönnved, bravúros balett,
hanem súlyos izmú, erős dobbantású,
nagy indulatokat kívalló és egyben fe
gyelrnező "férJiitánc". Versei tele vannak
utalásokkal az önkifejezés nehézségeire,
az önközlós sokszoros gátjaira. "Önma
gam rácsa vagyok" - írja: vagy (és itt
utalhatunk apjáról és apja haláláról írt
megrendítő vcrseire) : "Talán az apám
vére - ültet a nyárs hegyére, - mínt új
Tantaluszt, aki - nem képes meghajlant,
- hogy egy suhintó ágot - vagy egy
rongv zstbavírágot, - csak egy habot
vagy lángot - téphesserr föl magának. 
Szívem nyugtalan verése - nem kaphat

• Takács Imre: Elsüllyedt föld. Szépí.rodalrnt Könyvkiadó, 19ij,.
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formát a térbe ..." Ugyanebben a Szo
náta című versben: "Ülök, mint Buddha
bálvány" ; egy másikban "a szó betonját"
említi; egy harmadikban azt mondja:
.,Tanulságoktól roskadó - nyugalmam
nemcsak jelmez"; a már említett Szonáta
ötödik darabjában pedig egy halálos kí
sértéseknél erősebb "ho!l1vágyról" vall:
kerthez, amit föláshat. fához, amit meg
nyeshet, kövekhez. amikből otthont for
málhat "honvágy a kalapácshoz, - ahogy
a szögre rácsap - s lendületes súlyától 
valami összezárul. - Honvágy egy fada
rabhoz, - amit a satupad fog, -8 vasak
közé szorítva - születik rajt a forma."
Úgy is föl lehet fogni ezeket az utolsó
sorokat (és talán nem tóvesen). mint Ta
kács Imre ars poetícáját.

Nagyon emberi. nagyon rokonszenves
költészet ez; tiszta, jó, igaz, emberi le
vegője van: És markáns, gazdag egyéni
sége. Olyan hibátlan darabokkal, mint
- találomra említve néhányat a sok kö
zül - az Emlékek (kivált a harmadik
verse), a Mire hazaértem (talán a leg
szebb az apa halálára emlékezők közt),
A kés, vagy a Piros padon.

Mi az az "alaktalarlUl derengő, go
molygó és szerfölött összetett valami",
amit Timár György (a második kötete··
elé írt "vallomásban") "jobb kifejezés
híján lírai eszményének nevez"? "Egy
szen'e áll - mondja - hagyományból
és újításból, kötöttségből és oldottságból,
tömörségből és áradásból. fanyarságból
és zenéből. himnuszból és szatírából, a
nézőszög groteszk szokatlanságából és a
képi kifejezés anyagszerű pontosságából."
Látnivaló, hogy elég magasra föltett esz
mény; a költő maga úgy érzi, abban a
kevésben, amit ad (rnert kevés verset ír,
negyven esztendős korára mindössze két
kötetnyi t), "hiába ostromolja", Persze
azért nem egészen hiába; noha ő maga
alighanem mindig azt fogja érezni, leg
alább a fél szívével, és ítélni, legalább a
fél értelmével, hogy hiába. Mert művelt

költő (bár habozva írom le ezt a rni kri
tikai köztudatunkban már-már megbé
lyegző, de míndcnképpen alábecsülő ér
telmű [elzőt), és így mindig látni és tudni
fogja, hogy abban, amit csinál, mit csi
náltak mások, maiak és régiek, s mennyí
re találtak célba ott, ahol talán ő is pon
tosan a kitűzött célba talál, de már utá-

nuk, Ami persze nem baj; és amiben
persze lehet remeket csinálni. Míért lenne
alábbvaló az őstehetségnél a pallérozott
tehetség? .

Timár György kétségkívül az utóbbiak,
a pallérozott tehetségek közül való. Am
jelentené ez, hogy neki könnyebb? Alig
ha. Könnyebb talán sima, tetszetős, a kü
lönféle stílusok különféle szabályainak
megfelelő verset írni; de míndenesetre
nehezebb a maga belső igazáig eljutni.
Kifogní a tengerből azt a gyöngyöt, amit
a kötete élére tett vers emleget. Úgy
fogni ki, hogy ne csak "a munka gyö
nyörét" élvezze és élveztesse. hanem a
gyöngyön, az igazgyöngyön egy lehelet
nyit megsejtessen "a mély"; verejtékéből
és véréből is. És ráadásul elhitesse, hogy
ez a pára a gyöngyön igazi vér és igazi
verejték párája, nemcsak annak a va
rázslata, aki mert míndent tud, rníért ne
tudna mímelni vért is, verejtékeit is?
Egyszóval egyáltalán nem neki a "köny
nyebb". Es hangjai közt az ő igazi hang
ja (az a bizonyos "nagy termésre kész")
nem biztos, hogy egyelőre nem a hang
váltások mögöttí csöndekben rejlik-e.

Hangjai ... Van egy, amelyileben annak
a tovább vivését, vagy inkább fölvételét
érezni, amelyiket sommásan Heltai nevé
vel lehet jelölni. Talán nem éppen ten
germélyi gyöngy; de ez is gyöngy, és bár
az átlagos krrtikaí becslés szerínt amo
lyan porban, utcán kallódó, mégis nagyon
megéri, hogy felvegyék, letisatítsák, meg
cstllantsák. Újra foglailják. Olyan ver
sekre gondolok, amilyen a Költözködés,
Madrigál, Körmenet. Amelyekben való
ban sikeresen megvalósul fanyarság és
zene, groteszk és pontosság egysége; s
amelyek ugyanakkor azt a jellegzetesen.
.,pesti" Iírát is folytatják, amínek a kez
dernényezőjeMakai Emil, mestere Heltaí
Jenő volt: azt a gunyorkás, csípős, 00
íróníkus, játszi és komoly, érzelmes és
szatí.rikus városi Iírát. amelynek a gyö
kerted (Heltai utolsó korszaka ís mutatja)
végül is messzebb nyúlnak, mínt áítalá
ban gondolják. Néha a barokkig, egy
Saint-Amant-ig például; [léha Vi1lonig,
fgyaztán ezek a - mondíuk sommásan:
barokk - rezonancíák Timár Györgynél
sem pusztán csak a világlírában tájéko
zott fordító hangváltásaí és hangpróbál.
hanem alighanem olyan .,adaptációk",
amelyeknek az útján a 'saját mélyeíhez
jut közelebb (A boldogság szenettjeire
A boldoqtalansáo szenettjeire gondolok,
az utóbbiak közt a .talán legjobbra, az

•• Timár György: Jerikó: Szé pí rodadrní Köny \'kiadó" 1968.
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Esőre, a Szerelrnes leoelekee, vagy a
már címével Is "progI1amjelző" Barokk
intekmre).

*

Milyen éden felé lépked, annyi baj és
szenvedés után, egy kicsit még míndig a
bajaival és szenvedéseivel, de vadakból
házíállatolcká szelídítve öket; az ötvenöt
éves költő?*** "Oldott magány" ez, anél
kül, hogy oldódása "mamdék, kevés erői

met felélné" ; kiegyezés, megbékélés, aho
gyan a kötet első. verse vallja: "Jóságo
sabb a föld s az ég. - Körülvesznek és
nem kizárnak. - Milyen jó lenne maga
mat - odaadni most a világnak, - hogy
bármilyen formában is - míndenkíé le
gyek. Egészen - szétosztódnék és mégis
egy - maradnék a gyönyörűségben." A
világra ocsúdó eS21JTIJélet ennek a "gyö
nyörűségnek" a szelíd sugárzásában
szemlólődiik, élvezve a létezés számára
ismét, már harcok és keserűségek nélkü
Iien paradicsomi látványait. Amikor a
csoda nem a rendkívüli, hanem a min
dennapi. és a míndennapínak az újra
való bírtolelása. Mint A feltámadás rész
letei mondja: "Napfény! szóltam egy
reggelen - Színek és hangok testísége!
- éreztem és hirtelenül - szívembe köl
tözött a béke. Elidegenül t tárgyaim 
megint csak az enyémek lettek. - igy
kaptam míndent vissza és - ámultam,
hogy örülni kezdek ..." Amikor a kö
vek visszaváltoznak viÍ'ágdkká:"Kővé
vált, vak ábrándjaim - változzatok ma
vissza értem - élő virágokká. olyan 
napfényes kertté összeállva. -hogy csak
derülten. boldogan - goridolhassak már
a világra."

Valóban újra "napfényes kertté" derül
lassan Toldalagi Pál Iírája, ha ez a nap
fény nem is olyan friss, harmatos, har
sány, amhlyen ielbűvőlő indulása idején a
Hajnali versenyfutásban volt. Nem, ez
már nem "ve'rsenyfutás"; ez nyugodt, ki
csittétova szemlélődés, .Jetekíntvc a vér
re", fákr-a, asztaltra, sétáló, kedves öre
gekre, lombokra és padokra, egyszerre a
látványt is élvezve, meg azt is érezve,
hogy "megöregjedte'm". Vagy talán in-

SZÍNHÁZI KRÓNIKA
AZ ÉJJELI MENEDÉKHELY a MA

DACH SZÍNHÁZBAN. Vannak művek,

amelyek nem egyszer a szerző eredeti
szándékától függetlenül hatna.k és a ma-

kábbcsak : nyugodtabb, higgadtabb. meg
értőbb, elnézőbb, bölcsebb lettem, A moz
dulataírn lassúbbak, a hangom árnyal
tabb, a színeim egy árnyalatdal tompáb
bak és teltebbek. S drágábbak, mert ve
szendőbbek a "szép és rémítő élet" egy
szerű kincsei. Milyen vígan, gondtalanul
csillogtak régen 'I'oldalagi verseiben a
porcelánok, csorgó mezck, kerti asztalok
tányórjai, csészéi, és rajtuk a nap, fölöt
tük zöldori :13 lomb! A kép most is majd
nem ugyanaz; csak éppen kert helyett
egy ablak. De a dolgok ízében egy végső,

riadt keserűség, amítől csak még szebbé
édesednek. "Ülök az ablaknál. A kis 
asztalon csulognak a csészék. - Mutatja
büszkén a vtlág - majdnem mínden
gyönyőrűségét. - A növények zöld ten
gere - szepen beborít szirrte míndent,
- hirnbálva és ríngatva a - gyürnölcsö
sök virágait lent. - A láthatatlan mada
rak ~ örukívületbcn énekelnek. - Az
kellene rnost, hogy velük - én is vidá
man ünnepel jek, - mrközben mézet és
vajat, - tejet és zsemleket nyelek le; 
de érzem, az egész hamis, - s rémülten
és kétségbeesvc - a szenvedőkre gondo
lok, - a kfnlódásra, a halálra, - az
öregekre. aikiltet - a körforgásából ki
zárja - az élet, ez a rémítő - val ami,
ami mégis oly szép. - Reggelizem, s
könvörtelen - fénnyel ragyognak rám a
csészék."

Van ebben a költészetben "az őstermé

szet időtelen dalaiból valami"; €Igy nyá
jas és szelíd ősterrnészetéből, egy elve
szetten is jelenvaló édenéből. egy utá
nozhatatlan, nosztalgikus Monteverdí
dallam, "egy lassú ívelés, s zokogva visz
szahulló - énekszó, ami átölel"; van
egy hang, egy szín, van valami frtss,
gyermeki érzékiség, a világ érzéklésének
van valamí utánozhatatlanul eredeti
módja, ami több mint harminc eszten
deje a fiatal költő verseiben azt a be
nyomást keltette, hogy az éden egy itt
felejtett szagetének hangját halljuk, s
amihez Toldalagi Pál mindmáig hű ma
radt. A szigetrt- beköszöntött a koraősz :
gazdája ötvenöt éves. De szigete ma is,
változatlanul éden.

IWN.1Y GYÖRGY

guk önálló életét élik. Minden korjováu
dulóban képesek szót érteni a nézővel

vagy az olvasóval. és minden atmoszféra
változás ellenére ragaszkodnak belső tör-

'U Toldallagi Pál: Valamilyen éden felé. Magvető. lOOB.
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vényeikhez. Ennek vagyunk tanúi Gorkij:
"Éjjeli menedékhely" című drámájának
mostani felújítása alkalmával.

A darab súlyponti figurái, akik a mon
danivalót hordozzák és a konfliktust elő

idézik: Szatyin és Luka. A rendezés az
50-es években a Luka-Szatyin ellentétet,
mint főellentétet fogta fel és rendkívül
kihegyezett formában hangsúlyozta. Ak
kor Sza.tyin a [orrtultümi nyugtalanság
meqtestesitirje, cselekvésre hívó jelkép
volt, Luka pedig az ideológiai kártevő tí
pusa, változásnak, mozgásnak akadálya.
Luka értelmezésében valószínűleg Gorkij
1933-as önkritikájára. támaszkodtak,
amelyben cz áll: "A vigasztalóknak ő a
legeszesebb, legműveltebb és leoékesszo
lóbb típusa. Éppen ezért a legkártéko
nyabb is. Pontosan ilyennek képzeltem el
az Ejjeli menedékhely Lukáját, de amint
a jelek mutatják, nem sikerült ilyenné
formálnom". Az ideológiai képletnek el
lentmondott a d.ráma valósága, az élet.
A dramaturgiai szabályok, a mű öntör
vényei másfelé hatottak, s ezért törtélít,
hogy az 50-es években nagyon nehezen
tudta a rendezés elfogadtatni túlhangsú
lyozott koncepcióját, ami nem is bizo
nyult időtállónak.

Az akkori értelmezéstől eltérően az
idén, a moszkvai előadás már Lukát he
lyezte középpontba, 'mint ·aki cz .új er
kölcsi normát és a tartalmasabb emberi
kapcsolatokat képviseli. Hatására a men
hely lakói .jeiismerik. indokolatlan meg
aláztatásukat, s úgy tekintenek ki a vi
lágba, hogy egyszerre fedezik fel benne
és önmagukban a jót is.

A Madách Színház előadásában szintén
Luka a dráma legfontosabb szereplője.

"Luka jelentős emberi tényezője egy em
bertelen világnak, ellen.tmondásosságával
is tipikus részese egy társadalmi vajú
dásnak" - írja a Népszabadság egyik
kritikusa. Ki tehát ez a Luka valójában?
Mit rejteget személye a mai néző elől?

A menedékhely lakóit a társadalom
mindenüktőlmegfosztotta. Sem otthonuk,
sem biztos megélhetésük, némelyiknek
már neve sincs. Megverten és kiégetten
élnek, vágyakkal és illuziókkal táplál
kozva. Bubnov, a "L'olt sziicsmester a da
l'Ubban így mondja: "Itt nincs úr .. . min
den lemállott, csal: a meztelen ember
maradt". Nasztya, az utcalány a ponyva
regények romantikájához menekül,
KIescs, az elszegényedett lakatos büszke
arra, hogy becsületes munkával keresi
kenye'rét, de önbecsülése teljesen indoko
latlan: Annát, a feleségét ő hajszolta a
'otiidőbajba, és semmit sem tesz azért, hogy

legalább az asszony haldoklását meg
könnyítse. Az egykor nagyhírű, tehetsé
ges Színész már csak emlékeiből él, és
néha, l'észegségéből kijózanodva eszmél
rá, hová süllyedt. Vele egyidős, valaha
szintén jobb napokat látott ember volt
Szatyin is, de gyillwsságba keveredeit és
a börtönben társaihoz züllött. Ebben a
környezetben jelenik meg Luka, az öreg
vándor. Szavaival mindenkit felráz, rá
ébreszt eddigi életének tarthatatlanságá
ra és elindít a cselekvés útján. A haldokló
Annától a tűreImet kéri, megnyugvását a
halálban és szenvedéseiért a mennyország
békességét ígéri. A Színésznek azt java
solja, keressen kórházat, ahol kigYógyít
ják betegségéből. Nasztyát a bizalmával
és megértésével ajándékozza meg. Mind
annyiukkal el tudja hitetni, hogy van
értelme az újrakezdésnek: vigasztalást,
reményt, utat ad a szabaduláshoz. Ami
kor elbúcsúzik tőlük, hiába kérik, hogy
maradjon. Hosszú még az útja, nem ná
lUk végződik. Fa/mólo-falura jár és a maga
módján próbál segíteni. Sok még a baj,
panasz, csüggedés másfelé is. S miMz
ben orvosol, hol jószóval, hol apró tettek
kel, tulajdonképpen igét hirdet. Az em
beri méltóság igéit. Ki'ő tehát? Vándor
prédikátor? Valami felsőbbrendű beavat
kozás? Titkok tudója és felfedője? Nem
árulja el. Nem Wdjuk meg tőle. Csak
annyit mond: ugyanolyan ember, mint te,
mint ti. Ember, aki mindannyhkat vál
lalja szívének és vállának terheiben.

Luka alakja végeredményben választó
víz. Az a színpadon gyakran megjelenő

hős - mint Hamlet o, vagy Antigoné -,
aki választóvizet támaszt, afféle megítél
tetést: mindenki más csak hozzámérve,
vele való kapcsolatában ismerhető meg.
Távoztával mindig kérdések ébrednek a
nézőben: ha ő nem lett volna? Lehet-e
ezután úgy, mint ezelőtt? Életünkben ő
az a bízonyos egyszeri jelenség, mely föl
forgatja addigi reruiiinket. a világról al
kotott képünket, majd eltűnik véglege
sen, maga után felfordulást, sóvárgást
vagy új ethnt.ározások: születését hagyva.
Lehet jó va.gy rossz, építhet vagy bont
hat, a lényege nem ez. Sokkal inkább a
felsőrendű megjelenése a kisszerűségben.
Ilyen módon elkerülhetetlen a régi ér
téleretui összeomlása, az önvizsgálat és
a megrendült föleszmélés.

Luka személyében a "jóság", a szél
hámos jóság jelenik meg a menedékhely
zátonyra futott lelkei között. Vigaszt és
meghasonlást oszt, megnyugtat és fel
kavar, illúziókba ringat, hogy áttörje a
közöny korlátait. Bármilyen hatással van
is másokra, egy biztos: többletet hordoz
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magában. Luka nem keresztény a szó
igazi értelmében, de keresZtényi hangon
beszél. A kereszténység ugyanis nem ha
zudik a maga szeretetével, nem illúziók
kal táplálja az embereket. Luka huma
nizmusa jóformán csak tüneti kezelés.
Mégis, a darab mérlege a javára billen.
Vele szemben a részeges Szatyin 171,011,0

lógja az emberről súlytalan és' hitele
vesztett. Luka érző ember és sokat ta
pasztalt, humanizmusa az emberek gyen
géire épül és po,zitívuma éppen az, hogy
minden helyzetből, még a legreményte
lenebből is igyekszik valami kis jót, a
szebb vágyát kicsiholni. S megrendító,
hogy ez a szeretetreméltó kókler mennyi
jóságot, szépsége t képes felkelteni kör
nyezetében, a ezeretet közösségének mi-

KÉPZŐMŰVÉSZET

Gömöry Olivér, Ferenczy Károly ba
rátja és modellje. A közelrnúleban ke
rült a rímaszombatí múzeumba Feren
czy Károly Gömöry Olivérről festett,
86 x 58 cm-es méretű, 1898-ból való, sö
tétzöld_hátterű arcmása. - a Ferenczy
portrék ünnepi sorozatának (Kallós Ede,
Petrovics elek, Herrer Cézár, Morvay Je
nőné, Ferenczy Béní és mások arcképeí)
egyik cher-d'oeuvre-je. A képet a mű

vészettörténeti irodalom 'eddig is számon
tartotta és nagyrabecsülte (reproduk
ciója is megtalálható Petrovles és Gen
thon István Ferenczy-rnonográfiáiban),
a festmény modelljéról azonban míndez
ideig igen keveset tudtunk
. Ferenczy Valér atyjáról írott könyve
szeririt Gömörv - akit Mednyánszky
László is jól ismert és kedvelt - a köz
ismerten zárkózott természetű Ferenczy
Kárelv kevésszámú bizalmas barátainak
egyike volt. Ferenczy Valér mínt "iro
dalrnt hajlamú, dekadens századvégi
esztétáról" emlékezik meg Gömöryről, 

.a festményről pedig azt írja, hogya mo
dell "jellemzése igen megkapo" ; a mes
ter "misztikus, mondhatnám : Svengali
szerű beállításban" - en [ace - ábrá
zoíta az ülő, sötétszaká1lú, elegáns öltö
zetű Gömőryt, akinek tekintetében a ké
pen "valami rejtélyes, rnagnettkus, dé
moní jelleg van." Genthon még lakoni
kusabban foglalokozik könyvében Gömö
rvvel és az őt megjelenítő portréval : "Az
átható tekintetű, összekulcsolt karokkal
ábrázolt modell Ferenczy baráti köréhez
tartozott. A kép pszichologizáló törekvése
míntogy érezteni kívánja azt, hogy Gö
möry sokat foglalkozott a hipnotizmus
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lyen igényét. Még ez a hamis vigasz, ez
a bűvös önáltatás is fel tudja támasztani
az embert elesettségéből, hogy hinni és
várni megtanuljon. Hogy észrevegye a
másikat és ne legyen részvétlen senki
iránt sem. Luka alakja ezt hiteti el ma
minden nézővel, erre figyelmezteti a lel
kiismeret jogán és a szó kötelező erejé
vel.

Luka a menedékhely lakói között II
várakozás feszültségét teremti meg. Pél
dabeszédeiben paraszti bölcsességgel meg
fogalmazott messianizmusát fedi fel. Azt
a boldogság-várást és végső megoldá8
keresést, ami Gorkijt a századforduló tá
ján - ha átmenetileg is - az "istenépí
tők" táborába vitte.

és az okkultdzmus kérdéseivel."
Arról a személyről, akiről a magyar

piktúra egyik legszuggesztívebb arcmása
készült, míndrnostanáíg csupán élmyi1t
tudtunk. Mióta azonban megjelent a
"Bes·zélgetés Lesznai Annával" című in
terjú a Petőfi Irodalmi Múzeum "Emlé
kezések" című - Vezér Erzsébet iroda
lomtörténész által sajtó alá rendezett 
kötetében (1967), - Gömőry alakja vala
mivel világosabban áll előttünk.

Lesznai Anna (a Nyugat köréhez tar
tozott író' és költő, aka egyben finom re
hetségű képző- és iparművész is volt) el
mondja e kötet oldalain, hogya reá igen
nagy hatást gyakor-ló Francis Jammes
egyilk verseskötetét "egy nagyon érdekes
embertől" kapta ajándékba a század ele
jén. "A neve nem maradt fenn, rnert mín
den sort elpusztított halála előtt, amit
írt. Apám barátja volt, valamelyik rra
nísztéríumban dolgozott elég magas be
osztásban. Gömör megyeí dzsentri úr volt..
Sok jó regényt írt. .Engem megtisztelt bi
zalmával, nekem felolvasta őket, Ibál' sok
kal fiatalabb voltam nála. Nagyon sze
réttük egymást, nagyon jó barátok let
tünk." Lesznai Anna ezután néhány mon
dattal megemlékezik barátja "Egy köpő
láda története" című társadalombíráló
regényéről. amelyben sok szó esett azok
ról a protekciókról és panarnákról, ame
lyek a régi Magyarországon oly általá
nosak voltak. A dzsentri származású
szerző azonban élete végén megsemmi
sítette minden irodalmi munkáját, meet
- mínt elhatározását megindokolta -.
"nem akart rosszat mondaní a saját faj
tájáról", -- azaz: osztályáról. "Tulajdon-



képpen a magyar irodalomnak meg kel
lene emlékeznie róla, - folytatja Lesznai
Anna -, bár sohasem jelent meg egyet
len műve sem nyorntatásban. Gömöry
Olivérnek hívták.

E különös egyéniség - a tegnapók
Krúdy tollára méltó ködlovagjainak egyi
ke - volt tehát a modell ie Ferenczy re
mekmüvének. Lesznai Anna szavai telje
sebbé tették Ferenczy Károly (és Med
nyánszky) közvetlen környezetéről alko
tott képünket, felviHantva a századfor
duló magyar szellemi élete egy talányos
alakjának, Irodalmunk egyik elvetélt te
hetségének tragikus arcélét.

*
Kiállítások, míívészetí kíadványok. A

szentendreí rnúzeumban nemrégiben zá
rult a Pest megyeí képzőművészek- Pe
lényi Katalin műtörténész által rende
zett - tárlata; az anyag gerincét az ál
landóan Szentendrén élő Ulosvai Varga,
Deím, Balogh László) és a várcskát gyak
ran fel'kefjeső művészek (Kmetty, Anna
Margit, Szántó Piroska stb.) munkáí ké-
pezték. .'

Barosay egy nemsokára kívitelezésre
kerülő mozai1kjának két magisztrális váz-

/lata, Bálint Endre "Naplemente" című,

sejtelmes koloritú festménye, Berki Viola
poézíssel telített "Régi orosz mártirok"
ja, Czóbelné Modok Mária tíseta fényű

ékszerhez hasonlatos kis képe és az élete
70-ik esztendejét a minap (április l-én)
betöltött Miháltz Pál "Kapu" című szo
Hd, kvalításos munkáia, vaíarnínt Bisztrai
Faekas Ádám fiatal szebrász Ferenczy
Károiy-bűsztje voltaik a legemlékezete
sebbek a tárlaton résztvett szentendreí
művészek alkotásai között. Kmetty, Kor
niss Dezső és még néhány más kiváló
művész, szemrnel láthatólag nem helye
zett súlyt 'arra, hogy méltóképpen le
gyen képviselve a kiáillításon, - viszont
Gá1ffy Lala asztali csendélete színeinek
artísztíkumával, összhatásának kultúráiLt
voltával kiltűnt a szentendreí posztirnp
reszionísta kör dolgai közül,

A tárlat nem szentendrei művészei kö
zül Kocsis László kis, szerény, kubísztt
kus képe ("Hangszer") és a váci Mízser
Pál "Szekér" című széles, "svungos"
ecsetvonásomkal megfestett vászna tet
szett leginkább; Mízser másik munkáját,
fl "Szomjúság"-ot viszont, úgy véljük,
szükségtelen volt kiáaJítani: bántó Kokas
Ignác-kópia.

*
A rómad Il Cavalletto ga:lériáJban áUí

totta ki márciusban aikvarel:ljeit Maffia

TriZ1I1ya, azaz 'I'riznya Mátyás, Szőnyi

István veje.
A művész több mint húsz éve killföl

dön él, de világa ma is szoros rokonságot
tart a magyar "posztnagybányai" piiktú
rával, A természott élmény hitelessége,
a mesterségbeli tudás magas foka, a
benyomások és megfigyelések friss, érzé
keny tolmácsolása jellemzi 'I'rtznya mun
káit, amelyek - tárgyukat tekintve 
főleg itáliai, Loirementi és svájci tájké
pek, vir'ágcsendéletok, kisvárosi és fa
lusi részletek.

A katalógus olasz nyelvű szövegét Ke
rényi Károly, a klasszika-fílológía nagy
tekíntélyű tudósa, a zürichi egyetem pro
fesszora írta. TriznyaakvareUjeit "fény
és levegő" járja át, - állapítja meg Ke
rényi. "E művészet nem internacionális,
nem teoretikus, hanem - az isteneknek
legyen hála - spontán."

*
A Vayer .Laios professzor szerkesztette

Acta Historiae Artium című folyóirat
1968. évi 3-4. száma Hárs Éva művé

szettörténésznek, a pécsi Janus Pannonius
Múzeum munkatársának terjedelmes,
gazdagon íflusztrált, francia nyelvű ta
nulmányát közli a Pécsett élő Martyn
Ferenc festőművészről,akinek hetvenedik
születésnapjáról a közeljövőben - 1969
júniusában - emlékezik meg a magyar
művészeti élet.

A szerző bemutatja Martvm pályájának
főbb állomásart: Rippl-Rónai kömyezeté,
ben eltöltött ifjúkori évedt (a mester em
lékirataiban meleg sorok szélanak Mar
tvn "Pubi"-ról, akinek "minden munkáia
meglepetés") s részvételét több fontos
avaritgarde rnűvészeti társaság ("Kör. és
négvzet"...Abstractíon-Créatíon", a Kál
laí Ernő körül tömörülő "elvontmúvé
szele" csoportja) tevékenvsézében. Hárs
Éva szép elemzését nyújtja Mar-tyn non
fiRUraltív és természetelvű festményeínek,
1944-es náciellenes grafikai ciklusának,
könyvillusztrácíólnak (rajzok Petőfi, Cer
vantes. Flaubert, Mallarmé, James Joyce
munkáíhoz), valamint a művész sZÜITea
Iísztikus szobraínak és kerámia-edényei
nek.

Az elmélvüht értekezésből a jelenkori
magvar képzőművészet egvík -sokoldalú,
prominens mesterének európai rangú
munkássága tárul az olvasó elé.

..
A Magvető kiadó "Elvek és u1Jak" so

rozatában jelent meg Aradi Nóra lrn!Itdi-
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liátus Daumier, Derkoviú és utódaik eí
mű ciQ{k- és tanulmány-gyűjteménye

(1968), A kötetbe felvett Irások.egyík ré
szére változatlanul, érvényesnek érezzük
Tomán László bírálatát, amely az újvi
déki Új Symposion 9-10. számában volt
elvasható. A "Nóra nem absetrakt" cí
mű cikk - az Absztrakt képzőművészet

című Aradi-könyvet ismertetve - eze
ket állapítja meg: "A modern művészet

- megjelenése óta - vitákat vált ki, s
ellenállásba ütközik. Mindig voltak ér
tetdertek és elílenfelek, akik egyetemi ka
tedrákról. folyóuratok Iapjaíról, a saitó
hasábjaín, könyvekben támadtá!k a mo
dern irányzatokat; végül a konzervativiz
mus zugaiba húzódtak. s cnnari küldöz-.
getik nyílaikat a művészek új és újító
alkotásai felé. , , Az az elmélet az abszt
ra'~t (s altadában a modern) művészetről,

amelyet Aradi Nóra képvisel, megtámad
hatatlan és megíngathatanlan. Olyan épít
mény ez, melyen nem találunk rést,
egyetlen téglája sem laza, Már-már úgy
rémíík, hogy ezt a szilárd, jól megalapo
zott erődítményt, rnelyből a szerző a mo
dern művészetre megsemmisítő ..ágyútü
zet zúdít, nem lehet megdönteni. De az
után rájövünk, hogy ez az elmélet nem
sziklára, hanem ~ dogmakra épült ..."

Vannak azonban szerencsere olyan írá
sok is a kötetben (így például a tárgylat
lan festészet atyjáról: Kandínszkíjről, e
"nagy tehetségű, dús fantáziájú művész

egvéníségről'' szóló ciIDk vagy az Aradi
Nóra által is "sikeriiltn€lk és hasznosnak"
elismert Herbert Read-könyvről, A mo
_ern festészet-rol szóló recenzió), ame-

ZENEI JEGYZETEK

(A z o r a t ó r i u m ú t j a i n). Nagy és
rögös útra invitálta hallgatóit a Buda
pesten vendégszereplő Pécsi Filharmo
nikus Zenekar és a Pécsi Liszt Ferenc
Kórus Antal György vezényletével. Hiiti
del meglehetősen ismeretlen művét, a
Herkules a válaszútont mutatták pe,majd
Kósa György díjnyertes Cantata humana
ját, végül pedig Bruckner Te Deumát. A
három oratórium "sok"volt egyvégtében,
kivált mert maga a Hiindel-mú közel egy
óra, Igy aztán nem részesült kellő mél
tánylásban a szünet utáni két darab
sem, holott ezek előadási színvonala sok
kal magasabb volt, mint a Hiindel-ora
táriumé.

1749-ben Hiidel színpadi zenét kompo
nált Tobias Smolett Alestis cima darab
jához, A mű azonban nem Tterült bemu
tatásra, legszebb részeit a 1'lö1Ietkez{j e'il-

Iyekből már egy elóítéletmentesebb, szé
lesebb horizontú művészetfelfogás kör
vonalai bontako:makki. BíZUITlJk abban,
hogy Aradi Nóra további munkásságát e
tendencia - korunk változatos és sok
színű művészetí életének türelmetlen in
dulatoktól mentes szemlelete - fogja
jellemezni.

*
Halász Zoltán A szenvedély arca címli

könyve (Corvina kiadó, 1968) kiváló régi
és modern rnesterekről - Giottóról, Ti
zianóról, Rubensről.Rembrandtról, Goyá
ról, Cézanne-ról, Csontváryról és mások
ról - szóló arcképeket tartalmaz. Halász
a tárgyalt művészek életének egy-egy
nevezetes eseményét, fordulópontját, 
egyéniségük (hol szembetűnő, hol rej
t:ebtebb) uralkodó vonásait állftja írásai
nak középpontjába, s ílymódon Igyekszik
kibontani, rnegmagyarázní, megfej'teni
könyve hőseinek lelkivilágát, művészt

szándékait,
A munka nem tudományos jellegű, (e2lt

már a cím is elárulja); célja az ismeret
terjesztés, a festészet és szobrászat nagy
jm oeuvre-jének a közőnség széles réte
geivel való megkedveltetése. A könyv 
amely nagyszámú forrásmunka felhasz
nálásával készült el - jól kiválasztott
dokumentumokat sorakoztat fel, !kár
azonban; hogy az adatok, nevek, cítátu
mok tömkelege szárazzá, nehézkessé teszi
a szöveget, s ikifárasztja; elcsüggeszti az
olvasót.

D. I.

tendóben a zeneköltő beledolgozta a Her
kules a válaszúton című oratóriumába,
melyet 1750 júniusa végén, egy hét alatt
komponált. Előadására csak egy évvel
később került sor, a Sándor-ünnep foly
tatásaképp, mint' ahhoz toldott új felvo
nás. Ez a röt'id keletkezés-történet is rá
világíthat arra, hogy a Herkules... k01;ánt
sem Hiindel legegységesebb, legdrámaibb
alkotása. Eléggé heterogén zenei eleme
ket illesztett egybe; a legnagyobb hatást
kétségkívül a zenei humor korai példái
tesziTe a hallgatóra, Akár többi oratóriu
maiban a zeneköltó, itt is bőséges med
ret hagy az érzelmek áradása számára,
kár, hogya széteső megszólaltatás épp
ezt a zenei réteget nem tudta érzékeltet
ni. Igazán magasra csak a záró kettős f'Ú
gdban emelkedett az előadás, itt a k6
TUS és a zenekar is érzékeltette a hlindeU



monumentalitást s az ellentétek végleges
Jeszülését. Egyébütt pontatlan belépések,
nyers intonációk is előfordultak, s bizony
-néha csak Antal György nagy rutinja,
kihegyezett ritmusai mentették meg az
előadást a felborulástól. A szólista együt
tesből messze kiemelkedett László Margit
kultúrált, szép éneklése; komoly iqére
tekre jogosíthat Fülöp Attila szárnyaló
hőstenorja is, bár hangalkata aligha az
oratóriumok megszólaltatására predeszti
nálja. Csalódást keltett Ercse Margit bE1-
'mutatkozása; indiszponáltan énekelte sző

Jamát.
Mély érzelmi átélés, finom kulturált

$ág, az anyagon való uralkodni tudás s
a kor szellemének hibátlan ísmerete jelle
mezte Kósa György Cantata hU1nana. cí
mű alkotását, mely a magyar felsőokta

fás hatszázéves jubileuma alkalmábóL ki
irt pályázatra készült és ott díjat nyert.
Bemutatójára a múlt év decemberében
kerill: sor Pécsett. A négy tétel Janus
Pannonius verseire épül, melyeket sze
rencsés kézzel válogatott össze a szerző
mondanivalója kifejezésére. Az első té
telben a zenekár és a kórus felelget egy
'másnak, ez inkább finom hangulati alapo
zása a következőkben kifejlődő zenei épit
ménynek. Még a második tétel'idillikus
betétje sem ragadja meg igazán a hall
,gatót, bár már ekkor is felfigyelhettünk
arra, hogy Kósa György, akit olykor
-olykor fenyegetett a "szerkesztetlenség"
~eszedelme, itt, ebben a műben nagyon
mdatosan alakítja zenei mondanivalóját.
A harmadik tételben aztán megcsodál
hatjuk remek hangulatteremtő erejét,
amikor a fénylő tuttikból a háború hatal
mas és félelmetes látomását bontja ki.
A tétel végén fájdalmaSlan szakad fel a
magyar költészetben annyi változatban
olvasható keserű kérdés: "Istenek, ennyi
csapás mért csak mireánk szakad? Annyi
- Más nép él kívülünk szerte a föld
terein, - Itt van a végromlás, amikor
megsemmisül ég-föld, - Itéletmap elé ké
szül nz emqeri nem." (Szabó Lőrinc for
dítása).

A záró tétel ismét lírai korakterű, a
mély filozófiai mondaniva,lójú - itt-ott
talán Lucretiust is idéző - verssorok az
élet áHandóságát hirdetik, és a "nyájas
békesség" eljöveteléért imádkoznak. Ez a
'Végső záróakkord, a mű lebegő kicsengé
se, nagy hatást tett a hallgatóságra, s
Kása Györgyöt hosszan ünnepelték. Kivált
László Margit és Szigeti László éneke tet
szett, de itt a kórus is hibátlan teljesít
ményt nyújtott, az alt szólam fénylő

hangzásával, és a szoprán üde csengésé
vel.

A hangverseny befejezéseképp igazi
meglepetésre is sor került: Bruckner oly
ritkán hallható Te Deuma aratott meleg
sikert - remek előadásban. Mintha a
zeneköltő egyetlen, hatalmas ölelésben
forrasztana össze mindent, amit az egy
házi zene korábbi fejlődése magával ho
zott. Égbe törő, hatalmas szándékú alko
tás Bruckneré, inkább Liszt hatása ér
zik benne, mint tanítómesteréé, Wagne
ré. Talán ami Lisztnél töprengő befelé
fordulás, az itt expanziv Lelkesedés, ami
amott meditáció, az itt hősies elszánás.
Ez azonban már a korok különbsége is,
Bruckner világa a lezáródó r01nQntika,
amely még egy nagy erőfeszítéssel ma
gába akarja olvasztan~ az egész világot,
s ebben a fehér izzásban néha nehéz ki
venni a kontúrokat, bajos következtetni
a végső határokra.

Bruckner egy-egy művénekmegszólalta-
tása manapság nálunk még felfedezésszám
ba megy. A németek még a második vi
lágháború előtt Bruckner Társaságot ala
pítottak a zenelcőltő [elietiezéséért, s
nem véletlenül mondotta a Társaság ak
kori elnöke, Wilhelm Furtwiingler, a hí
res karmester, 1939-ben: "Bruckner ze
néje immár a mai német ember sziikséq
lete:" (Más kérdés, hogy Furtwiingler épp
a zeneszerző műveinek békés alaphangu
latára gondolt, mint a háborúba forduló
vílágantitézisére.) "Ű nem a máért dol
gozott - mondotta előadásának másik
részében Bruckner művészetének mon
danivalójára célozva -, csak az örökké
'VaZóságra gondolt, és az örök.kévalóság
számára alkotott. tgy lett a legfélreértet
tebb a nagy muzsikuSi1k között." Pedig
Brückner a mai fiHnek nagyon is ért
hető, mondhatnánk: közérthető. Ezt bizo
nyította a Te Deum nagyformátumú elő

adása. és fogadtatása is. Lehet, hogy az
események megjelenítése, a hangutánzás
és a hangulatfestés itt-ott túlságosan is
plasztikusra sikeriilt, Lehet, hogy Bruck
ner hanqszerelése néhol sablonos. De a.
gyermeki hit, s az egyszerűség megra
gadó alázata, mely m1i.véből kicsendül,
alighanem épp most vált igazán aktuális
sá. (A zenekar és a kórus érezhető kedv
vel szólaUatta meg a Te Deumot, amely
így a hangverseny fénypontja lett. Elő

adásáért köszönet illeti az együttest és
vezetőjét, Antal Györgyöt.)

(Fa r kas F e re nc: C o nc e r to
a II ' a n t i c a) Sokszor incselkedik ve
lünk a kérdés, mi történnék, ha egyszer
sikerülne a múltat visszaálmodni. Aztán
elhessegetjük a gondolatot: ugyan ki vál
Zalkoznék erre? Farkas Ferenc azonban
- akárcsak meetere. Ottorino Respighi -
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váUalkozott, s nem is akárhogyan! Lieb
ner Jánosna.k ajánlott, barytonra írt ver
senyművében a régi idők hangulatát ele
veníti föl. Természetesen. "stilizált" álom
ez, ott lüktet mélyén a felismerés finom
iróniája, mégis hibátlanul szólal meg
benne a hangszer karaktere és az álom
világ .is. A Masopust Rezső vezette Pro
Musica Kamarazenekar érezhető szere
tettel szólaltatta meg Farkas Ferenc mű

vét, a közönség pedig megismételtette zá
ró tételét. A hangversenyen egy szépen
kivitelezett Vivaldi Szimfóniát is hall
hattunk, majd részleteket Eszterházy Pál
Harmónia coelestiséből. A hangszerelés
első ízben bontakozott ki teljes pompá
jában, ami a rekonstrukció munkáját
végző a kiváló zenetörténész, Bónis Fe
renc érdeme ís.
(Lemezfígyelő.) A csodálat ésáhí

tat érzésével hallgattuk végig a Qualiton
két Kodály-lemezét. A.z egyiken a Tát
rai-von6snégyes két vonósnégyesét adja
elő (LPX 11322), a másikon a Magyar
Rádió és Telel,ízió Étiekkara, a Magyar
Néphadsereg Művészegyüttesének Férfi
kara és az Állami Hangversenyzenek,ar
vegyes- és férfikórusokat tolmácsol Vá
sárhelyi Zoltán vezényletével (LPX
11339). A romantikus 'ízlést levetkőző,

egyéni hangját próbálgató mester alko
tása a két vonósnégyes, melyeknek pu-

FILMEK VILÁGÁBÓL

Jancsó Miklós: Fényes szelek. A ma
gyar film történetében Jancsó Míklós
kétségtelenül az elsők közé tartozík, aki
nek műveí olyan zárt és következetesen
megvalósított fejlődésvonalr-ól tanúskod
nak, mínt amilyenre eddig csak a ha
gyományos műfajokban volt példa. Olyan
rnűvész Ő, aki a társadalmi problematika
iránti fogékonyságától nem tud szaba
dulni, mégha a fölmerülő kérdéseket 
talán a szintézis szándékával - igyek
szik is absztrakt, filozófiai színten meg
kőzelítení. Folyamatos alkotói munkás
sága ezért annál inkább figyelmet ér
demel.

Eddigi műveí (Szegénylegények, Csil
laqosok; katonák, Csend és kiáltás)
ugyanis olyan egyéni módszer kidolgo
zását jelentik, melynek segítségével úgy
mond "járni lehet a vízen". Elvont,
vagy semleges témavilág esetéri a művé

szí kifejezés hitelét nem fenyegetik az
éppen idős2l~ű, múlékony valóságelernek,
de politikus abkatok számára egy illyen
módszer fölfedezése bizonyos körülmé
nyek között létkérdés. Számos, különben
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Titán zenei felépítése, fegyelmezeU vo
nalvezetése' klasszikus reminiszcenciákat
kelt a hallgatóban. A lI. vonósnégyes fi
nom szerkezete hibátlan tökéletességgel
érvényesül Tátraiék játékában.

S a kórusok, melyek egyszerre idézték
vissza elmúlt történelmünket, s egyszer
re intették, serkentették; figyelmez
tették a jelent! Kodály kórusai im
már történelmi ereklyének számítanak.
A művészet korszerűsitéeének, a nem
zeti mondanivaló igényének olyan mély
megnyilvánulásai, melyek újra és újra
csodálatra késztetnek. Melyiket emeljük
ki e nagyszerű jeloételek közül? A Petőfi

verséből komponált Isten csodáját-e,
amely születése évében (l944-ben) félel
metes jajkiáltásként visszhangozhatott
népe ajkán? Vagy a gyújtó hatású Fel
szállott a pávát, amely Ady világát idé
zi, s egy folyton jelenlévő, mélyről faka
dó népi erőről vall? Aligha lehet egyet
is a másik elé helyezni: Igy, egységükben
váltak ezek a kórusole a magyar nép
legértékesebb kultúrkincsévé, az igaz ha
zafiság jelzéseivé. A felvétel minden vo
natkozásban ldtűnő, a lemeznek ott a
helye minden gyűjtő asztalán és - szí
vében is!

RÚNAY LASzLO

meglehetősen nehezen, "agy csak jlöl
színesen megfogalmazható dolog így töb
bé-kevésbé akadálytalanul kifejezhető.

Legutóbbi filmjével talán elment ennek
a lehetőségnek a határáig; a körülötte le
zajlott vitában (rnely mellesleg biztosít
hatja immár a hazai kasszasikert is)
több oldalról is nagy buzgalomrnal értel
mezték a mondanívalókat, és az egyes
állásfoglalások alapján az olvasó - ha
a fiiLmet nem is látta - Jancsó szándé
kait ihletően nagyobb nehézségek nélkül
levonhatja a következtetéseit, A legérde
kesebb mindenesetre az, hogyan találja
meg Jancsó az utat az absztrakcíó filo
zófiai és a realitás kényszerítővilága kő

zött. Ezért foglalkozunk a Fényes szelek
módszerének néhány jellemző vonásával.
Rendezői munkájában legfeltűnőbb ta

lán a színész- és kameravezetés. Állan
dóan mozgatja a szereplőket és a fölvé
tel helyzetét. Ha a merev színpadi beál
Iításokhoz szokott néző nem ismeri föl
ennek indokai t, úgy megértési nehézsé
gek keletkeznek. Pedig ennek a módszer
nek az alkalmazása Jancsó esetében tör-



vényszerű, Ha szereplőit statikus beállí
tásokba kényszerűti, a fölvétellel hosszab
ban elidőz, és csak nagyobbközőkben

váltogatja öket, úgy a közöket kénytelen
a képi elem rovására egyéb - tartalmi
- elemmel, például beszéddel megtölte
ni. Meghatározott társadalmi mondaní
való esetéln ez néha túliságosan átílátszó
vá teheti a művet, a Ieplezetíen agitá
ció - akárcsak a reklárnrüm - az egye
temes igényeket nem elégíti ki. Az ín
tenzív mozgatással együttjáró szavaiknél
küliség egyben normállsan a művészí

többértelrnűségre is jó hatással van, Jan
csó eljárása arra az emberre emlékeztet,
aki forró talajon tartózkodik, és ezért ál
landóan ugrál, hogy talpát kímélíe. A
nevelőintézetbe behatoló kellégisták pél
dául egy pillanatra sem maradnak vál
tozatlan helyzetben, a karnera is állan
dóan mozog, legfeljebb a szüríoeruhás
diákok tömbje áll egyhelyben. De ez a
mozdulatlan kép is csak rövid időre

tűnik föl, a terrort -alkalmazó kol.légis
ták pedig míndig mozgásban fejezik ki
magukat, azaz egy piblamabra sem hagy
nak időt a nézőnek arra, hogy az adott
képbeállítás és az elhangzó szavak hatá
sára ott, abban az időközben jöjjön rá
valamire. Amire rá keLl jönnie, az a
képek, mozgások és kimondott szavak
egymásutániságából következik, és ez
rníndig lehetövé teszi, hogy az egyes 
'egyébként szándékolt - képi informá
ciók összetettebb, bonyolultabb monda
nívalóra utaljanak.

A részletek jelentéstartalmát is elvon
tabbain kell megközelíteni. Az egyes cse
Iekménvek többnyire társada:lom-filozó
fiai fogalmakat és gondolatokat képvisel
nek (pl. forradalmi mozgalorn, a forra
dalom átváltozása hatalommá, a hatalom
technikája, a tekintély). Néha egész jele
netsorok fejeznek ki egy-egy komplex
fogalrni kört, Fi,gyeljÜJk .rr~eg, például az
intézeti udvaron a kolűégístákat, ahogy
a szeminarísták sorai kbzött megállás
nélkül [árkálna'k, hátulról váratlanul ra
iuk kiált,an,atk techniikájukat, mellyel
~satáT1áncba f~nódva, sokkoló hatású N?
hamosztagosokként, szöglete8-3;gresszlv
mozgással, lelkesítő daáokat en'etkelve
manipulálnak a tömeggel szemben, ~
hatalmi módszerekriek ezek a gesztusai
egyik filmjéből a n;ásiiJ>"ba veze!nek, ~
emlékeztebnek például a Szegenylege
nuek zsandárjatra, akik a várbörtön be
tyárjai között nvornoznak, vagy a Csilla
gosok, katonák tisztjctre, akik a foglyo
kat tea:'eagetik egyik sarokból a másikba.
Mindenütt ugyanaz az absztrakt formá
ban megnyilvánuló, rideg, egzercíroztató

brutalitás. S a másik oldalon a hallga
tag, összebújó embersereg, a változtatá
solenak és erőszaknak kiszolgáltatortt nép,
mely szeretné ezt is túlélni. Egyrészt te
hát a hatalom, a totalitásigény és a meg
váltáskényszer fogalmai öltenek testet, a
másik oldalon pedig a rnozdulatlan tö
meg maga az emberi alávetettség, mely
nek fájdalma alig észrevehetően, egy-két
rövid dal formájában nyilvánul meg.

Valójálban a csak a maga igazát elis
merő hit kritikáját adja Jancsó, és egész
munkásságának is ez a kulcsa. Nem ő az
egyedüli, akí egyetlen kérdést állít rnű

vészi vizsgálatainak középpontjába. Fel
lini például minden művében Isten el
vesztését kutatja, s jól megállapítható
koncepcióval rendelkezik Bergman vagy
Antonioni is.

Az elvont információtartalom - külö
nösen a Fényes szelekben - sajátságos
aktualizálással bővül; afféle naturalista
jelképszerúséggel. A rendóraurok elé fek
vő kollégtsták az amerikai polgárjogl
mozgalom taktíkáíát alkaírnazzák, a
megszégyenítő papírcsákék a növendé-
kek fején a kínai vörösgárdisták eljárásá
ra emlékeztetnek, összekapaszkodva, tá
madóláncban (melv a nyájon való elhí
vaJtott uralkodást fejezi ki) az SDS nyu
gatnémet diákjai menetelnek, de említ
hetjük a keresztény dalt elénekló zsidó
fiút alakító színészt, aki saját nevén sze
renel. Mímdez arra való Jancsónak, hogy
kifejezze: az emberiség egységes, a tör
ténelem pedig örök, nincs vége semmi
nek sem. Ezekkel, a jelenetekJkel anakro
nízmust teremt a fillmen, hogy szemtél
tesse: egy dolog - ellentmondva a for
mális logika törvényének - lehet 00
maga és ugyanakkor más. Ennek a gon
dola:tvilágrr1la'k a fényében az_ami jó, le
het rossz is, és fordítva. Ez a felismerés
tehát óvatosságra int míndennel szem
ben, ami nem az egyén lel'kíísmeretéből

született, hanem rajta kívül ikeletkezertl1:
meggyőződésből származik, Egy adott fo
lyamat indulási idilljébe Ilvmódon per
sze elkerülhetetlenül belevetítődik a meg
valósulás hétköznapja is. 'I'alán ezért is,
a Fényes szelek Jancsó legkevésbé el
vont műve.

Módszerének (karneramozgatás, elvont
[elentéstartalom, aktualizált jelképszerű

ség) fokozott súlyt ad mínden ftlmjén
áthaladó, már említett koncepcíonáíís
gondolkodása, mellyel kapcsolatban
egvenrangú szerzőtárskéntHernádi Gyu
lát is meg kell említeni. De talán éppen
azért, mert az eszközök alkalmazásában
van valami végletesség (pl. a mozgatás
túlsúlya, az Információtartalom reduk-
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eiora, stb.), s a szerző társadalmi kérdé
1Jek iránti érzékenysége miatt mindez
még parancsolöbb erővel [elerrtkezik, be
lüLrŐll állandóan ott kísérti annak a to
taJlitásnaJk a veszélye, mellyel szemben
kifelé föllép. Lehet, hogy szerencséje
lesz, és koncepciója nem függetlenedik
tőle; az eszközöket nem alkalmazza min
denre, főleg nem olvasmíre, ami idegen
tómk. Mert adatit esetben a mozgatás
szuggesztivítása annyira fokozható, az

.mformációtcrtalom annyira devalválha-

BOHUNICZKY SZEFITŐL

tó, hogy segítségükkel minden bizonyít
ható és igazolható lesz. Jancsó filmjeJ.
bm valahol míndig ott kísért az Erő, de
nemcsak azért, mert a hatalom természe
tét vizsgálja, hanem azért is, mert ez az
Erő - a maga jegesen tíszta és ember
feletti mívoltában - benne is (mimdany
nyiunkban is) megvan. - Egy tetszöle
ges - elkötelezettség nagyságát talán
fokozhtrtja, de igazán befogadni a gyen
geséget lehet csupán.

UNGVARY RUDOLF

búcsúztak bal·á1!ai. Irók és olvasók; azok, akik koporsója körül álUak, és azok. akik
csak távolból, lélekben kísérhették el utolsó földi útjára.

Sokan, mert sok barátja volt. Nemzedékek egymásra következő sorozatából;
.. legidősebbektől, akik még Ady, Babits, Móricz kézfogásának melegét őrzik, a
Jegfiatalabbakig, a7cík tőle tudták meg, milyen volt egy Babits, egy Móricz, egy
Schöpflin kézfogása. Mert Bohuniczky Szefi ezt képviselte köztünk, és ezt adta
tovább: a N y u g a t értékeit, és a N y u g a t mértékét.

Képviselte, mert élte; és úgy adta tovább, mint élete, széppé teljesült egyéni
sége tanúságát. A mértéket nem másokon kérte számon, hanem elsősorban ön
magán; így lett végül köztünk az a biztos mérték, amelyen mi magunk is lemér
hettük önmagunkat. Sem a fölavatás, sem a t'rónfosztás szertartását nem gyako
rolta, erre egyébként módja se, tere se volt. De a pályakezdő, akinek versére vagy
elbeszélésére ő adta meg tetszése javaUásá.t, az immár írónak érezhette magát;
és a pályatárs, akinek egy-egy új művét ő fogadta elismeréssel, biztos lehetett
.enne, hogy nem tért le annak a belső igazságnak az útjától, melynek követését
az író alapvető kötelességének, és minden igazi siker elengedhetetlen föltételé
nek tartott!a. Mert a siker, ahogyan ő vallotta és kívánta, sosem a taps, mely
kijár sokszor a hímes hazugságnak és tetszetős csalásnak is, hanem mindig és
csakis - Kazinczy szavával - "kebWnk istenének" javallása: az a tudat, hogy
legjobb képességeink szerint a lehető legjobb munkát végeztük, a tőlünk telhető

legigazabban, tehát egyszerre a magunk építésére és a mások javára. "Saját vilá
gának", melyet -' ,mint utolsó, halála napján megjelent írása utolsó mondatában
írta - mindvégig meg tudott őrizni, ez voU a magja, a sugárzó energiaközpontja:
ez a saját magához, a saját erkölcsi igényéhez való rendíthetetlen, egyszerű és
természetes hűség;' ezért sikerült, mint írta, "az élet nehéz óráiból is mindig
épkézláb kikerülnie", és ezért volt az ő mindig vendégszeretően tárt ajtajú aUhon,'!.
terített asztallal és templomegere szegénységének napjaiban is, forrás, melynek
légkörében bízóvá edződött az ember és tűzhely, melynél mindig meg lehetett
gyújtani a kialvó lángot. S vinni tőle tovább azt, amit ő Móricztól, Schöpflintől

vett át, s amit azok, Móricz, Schöpflin és a többiek, az idők rendjén még messzebb
ről kaptak: Aranytól és Reménytől, Petőfitől és Vörösmartyt61. A "j6 mulatság.
férfimunka" belső, sokszor életemésztő tüzét, készséqét az önzetlen áldozatra, és
hivalkodás nélküli, szilárd erkölcsét. Mert az a szó: magyar, Bohuniczky Szefi
ajkán nem pusztán anyanyelvet, nemzeti hovatartozást jelentett, hanem minde
nekelőtt erkölcsöt: élő, olthatatlan, egzisztenciális hűséget ahhoz a magyarul érző

és beszélő, magyar földbe és történelembe gyökerezett egyetemes igényű és fele
lősségű emberséghez, amelynek legkitartóbb, legtudatosabb, legbátrabb és legelkö
t<!lezettebb megtestesülése irodalmunk, költészetünk volt, Balassitól Be-rzsenyiig,
Vörösmartytól Petőfiig, Aranyt6l Adyia és Babitsig, Eötvöstől, Kemény től Mó
riczig, vagy Pap Károlyig.
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Ebben élt, ebből élt Bohuniczky Szefi; és ezért maradt holtáig friss, vidám,
éltető fiatal. Műveit: noveHáit, regényeit, melyeket Schöpflin becsült és Móric%
szeretett, most majd nyilván számbaveszi az irodalomtörténet, és talán több figye
lemmel, mint amennyit az élő iránt, élőket feledni nagyon is hajlamos irodalmi
életünk tanúsított. De vajon ki fogja-e hallani ez az eljövendő irodalomtörténész
írásaiból, fölbecsülhetetlen értékű emlékezései ritmusából az élő Bohuniczky Szefi
hangját, elbeszélőkedve kiapadhatatlan forráscsobogását, meglátja-e bennük nyílt
és vidám tekintetét, s megérzi-e mondataiban azt az egész lényéból kisütő boldog
sáaot, amely a magával harmóniában lévő, magát széttékozolva teljesitő és teljes
ségében mind egyszerűbbé nemesedő ember felejthetetlen sugárzása volt?

Akik ismerték, holtukig őrzik ennek a sugárzásnak nem is csak az emlékét;
hanem szinte a tapintható melegét a bőrükön. OS amikor elbúcsúztak tőle, utoljára
itt a földön, úgy érezték. nem a tapintatos feledésnek adták át azt, aki Bohuniczkll
Szeii volt, hanem az utolsó istenhozzád fájó mozdulatával végleg magukba. asszi
milálják, életüket jobbá, tísztábbá formáló, nemesítő táplálékul.

tgy, kedves Szeii, és a nálunk fiatalabbak kedves Szefi 'nénije, legvégül nem il
«zt panaszoltuk koporsódnál, mit vesztettünk benned és veled; utolsó szavunk hoz
zád, ha könnyesen is, de nem a siratás, hanem a köszönet volt. Köszönet érte, hOClV
éltél, és az voltál, aki voltál.

r. íN.

A MEXIKÓI CSODABÚZA ÉS A SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁS

Sötéten látó közgazdászok. Malthus
új hívei, a. második világháború után
félrevecték a harangokat, Nem ok nél
kül. Megrémítette őket az emberiség szé
dületes szaporodása, s ezért azóta is
'százmífltók éhhalálát festegetik szemünk
elé, Felméréseilk:ből valóban erre lehet
következtetni: az éhség úgy áll a jövő

küszöbén, mint Hannibál a kapuk előtt.

Az emberiség lé1számáinak első megkét
szereződése Krisztus előtt 7000-től 4500
ig, vagyis ,kétezerötszáz évig tartott a
becslések szerínt, ma harminckét év alatt
játszódik le ugyanez a folyamat: 2000-re
hat-hét milliárd földlakóval számolha
tunk. Sok angol és amerikai közgazdász
az egyetlen kiutat a gyökeres születéskor
Iátozásban látja. így érthető, hogy a Hu
manae Vitae kövlevél utáln ismét fel
hangzott követelőző figyelmeztetésük : a
pápa vonja vissza ezt a körlevelét, éspe
dig nem pusztán a katolikusok leJikiisa:ne
rétének megkönnyítése végett, hanem az
egész világ érdekében, mert egy évtized
múltán már nem is tíz, hanem száz mH
Iíókra vár a bízcos éhhaíál.

Am az éhség ellen vívott harchoz en
nek az encíklikának a legkisebb köze
sincs - állapítja meg Fritz Baade, a kie1i
"Világgaroasági Intézet" vezetője, akiinek
Versenyfutás a 2000-ik évig címmel ma
gyarul is megjelent könyvét a Vigilia
1962 évi márcíusí számában tsrnertettem,
A tényállás ugyanis az, - írja Baade -,
hogy a nyolcvanas évek közepéíg az em-

beraség létszáma eléri az ötmülíárdot, ll'
ezt már semmiféle születésszabályozással
sem lehet megakadályozní. Nyílvánvalóaa
nem sokat segíthet Szripati Csandraszek
har indiai. családtervezési míníszternek
az a javaslata se, hogy 1969. október 2-ig.
Gandhi születésének lOO-ik évfordulójáig
az indiai házaspárok tartózkodjanak a
testi kapcsolatoktól - Malthus eredeti
elgondolása értelmében. Ha tehát a szü
Ietéskorlátozás semmiféle eszköze sem
jelent biztosítékot a népesedési robba
nással szemben, akkor az' egyetlen ment
ség: évelelcel korábban meg kell nyerni
az éhség ellen vívott küzdelmet a fejlő

désben lévő országokban, még mielőtt a
népesedési robbanás korlátozásától na
gyobb hatást várhatnánk. (The World
Problem, A Report of the Presidenr' '8
Science Advísory Comíttee, The White.
House, Washington D. C., Mai 1967.)'

Kérdés, lehetséges-e e~? A világ né
pességének jelenleg egyharmadát fenye
geti ma közvetlenül az éhség: India, Pa
kísztám, Törökország, Indonézia és Észak
Afrika néhány országának lakosságát.
De mímtha csak világméretekben igazo
Iódnék a jámbor keresztény mondás 
"ahol legnagyobb a baj, ott van legkö
zelebb Isten segítsége" -, a tudományoa
laboratóriumok csendjében egy zseníálds
magnemesítő, Norman Borlauq nemcsak
'áj búmfajtát állított elő, hanem olyaJl
.járást is dolgozott Iti rnelléje, amelyért



méítán megérdemelné a Nobel-díjat,
amint azt Baade javasolja is.

Közismert, hogy Európában, Észak
Amerikában, Ausztráliában és Új-Zéland
ban az élelmdszertermelés Malthus jós
Iataí ellenére nem maradt el a népesség
növekedésétől, hanem éppen eil:lenkező

leg, a mezőgazdaságilag hasznosított 1Ie
rületek nagyságának és a mezőgazdasági

dolgozók létszámának és arányszámának
évtizedek óta tartó csökkenése e:l:lenél'e
a termelés növekszik. 1920-ban az Egye
sült Alíamokban tizenkét és félmilllió
ember fogla:l!koZO'tt mezőgazdaságí terme
léssel, ma három, három és félmillió.
Mansholt, az európai közöspíac alelnöke
nyolc millióra becsüli azoknak a számát,
akiket a mezőgazdaságból más munka
területekre kell irányítani, ugyanakkor
amikor a fölösleges zöldséget, gyümölcsöt
ezer torma számra dobálják szernétre, s
az 15 fenyeget, hogy hamarosan az elad
hatatlan tejet öntik a folyókba (Frank
[urter Allgemeine Zeitung, 1968. augusz
tus 3, 7). A mezőgazdaságí forradalom
következtében tehát kisebb megművelt

területen, kevesebb dolgozó munkájával,
nagyobb termés érhető el Nyugat-Euró
pában is, és ez az irányzat folY'taJtód~k

a szocíalísta országokban. A búzatermés
hektáronként harmincról negyven, a ten
geri és a rtzstermés negyvenről ötven
mázsára növekedett a korszerű mezőgaz

dasági eechníka révén. Ezzel szemben az
elmaradt mezőgazdaságok ma is osak
6-10 mázsa búzát, 12-14 mázsa rízst és
8-l(} mázsa tengerit vagy még ennél is
kevesebbet takarítanak be egy hektá
ron, azaz tízezer négyzetmétererr (egy
hold kereken 5754,6 négyzetméter). A fel
adat tehát világos: évek alatt kellene
elérni, hogy a fejlődésben elmaradt,
gyengén termelő mezőgazdaságoicban

ugyanannyi teremjen, mínt Európa, vagy
Eszak-Amerika földjein.

Hosszú ideig ez lehetetlennek látszott,
ma azonban van rá remény, rníként a
rnexíkói csodabúza példázza. Előnye en
nek a hagyományos búzával szemben
színte eíképesztő. A használatos gabona
fajták általában hosszúszárúak, Mínél
jobban rbrágyázzálk őket, annál hosszabb
ra nő a száruk, és 'könnyen megdőlnek.

A Rockefeller-intézet szakemberei Bor
laug vezetésével krkísérleteztek egy na
gyon rövid, de igen erős szárú búzát. Ez
elbírja a hektáronkénti 100-125 kilo
grammos tiszta nitrogén-trágyát, és kellő

nedvesség és napfényesetoo hektárori
kJént 40-50 mázsát hoz. Célul tűz1Jék ki
már a 80 mázsás hozamot is. Az új bú
zával az 1950-ben még nyolc mázsás
mexi'k6i orseágos átlagot 1968-ra meg le-
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hetett háromszorozní. Az éhség elleni
küzdelemben a mexikói búza tehát való
ságos csodafegyver. De csak az egyik.
A másik az a mezőgazdaságí tanácsadó
rendszer, amit ugyancsak az intézet dol
gozott ki.

A mexikói mezőgazdasági csoda Pa
kísztánban és Törökországban is érezteti
hatását. Pakisztán százmihliós Lakossága
az elmúlt hat év alatt 120 millióra növe
kedett. Ez a szám 1980-m-150 míllíó lesz.
A búza hiánya egymillió tonnáról kettő

re emelkedett és az éhínség kikerülhetet
len katasztrófaja fenyegette az országot,
Ajub Khan azonban a mexikói példát
követve, aLkalmazta a Rockefeller-inté
zet két főtanácsadóját, akik húsz éve
'dolgoztak a középameríkai államban,
emellett szárnos gazdát is küldött Mexi
kóba tanulmányútra. Megszervezték a
tanácsadó szervezetet, majd behozott ve
tőmaggal 1966-ban Nyugat-Pakisztán bú
zatermő területén 120 ezer hektárt ve
t,ettek be úgy, hog-y 22 ezer faluban le
gyen egy vagy két bemutató tábla. A si
ker százszázalékos volt. Hektáronként
33 mázsa átlagtermést értek el, egyes
esetekben 50, 60, sőt 80 mázsat is. 1967-re
260 ezer tonna gabona állt rendelkezé
sükre, ami már elegendő volt kétmillió
hektár bevetéséhez. 1968 nyarán Nyugat
Pakisztán összes gabonaföldjén hat és
félmillió tonna termést takarítottaik be,
50 százalékkal többet, mírrt az előző év
ben.

Törökország egy évvel később vette át
a mexlkói csodabúza termelési és elter
iesztési módszereit. Fritz Baade profesz
szor a Stimmen der Zeit 1968 novem
beri számában "Csodafegyver az éhség
ellen vívott küzdelemben" címmel írt
tanulmányában örömmel áálapította meg,
hogy tévedett, amikor 1967-ben egy tö
rökországi sajtókonferencíán 25 százalé
kos eredményt jósolt. A siker százszáza
lékos lett. A téli esőzéseknek eiegendően

kitett területeken az átlagtermés 15 má
zsa szekott - lenni hektáronként, ezzel
szemben rnost 35 mázsa termett, átlag
húsz mázsaval több, mímt addig. Török
ország "1969-ben már vetőmagot tud adni
- akárcsak Pakisztán - az Azsiában
és a Földközi-tenger térségében fekvő

országoknak Marokkó, Tunézia, Algéria,
Szíria, Afganisztán, Irak és Irán kormá
nyai máris élénken érdeklődnek a rnexí
kóí búza iránt.

Érdemes felfigyelni az összehasonlítá
adatokra. Míg Európában a búzahozam
megháromszorozása 150 évig tartott,
Mexilkó ugyanezt 15 év alatt érte el. Pa
kisztán és 'I'örökország pedig remélheti,
hogy a terméshozam megkétszerezése öt,



megháromszorozása tíz év alatt sikerül.
Sajnos, sokkal nehezebb a helyzet In

diában, ahol évi 13 milliós népszapóru
lattal kell számolni. Ott az első ötéves
terv idején fedezni akarták az egymillló
tonnás élelmíszerhiányt, amely azonban
a második ötéves terv végére négymil
Iióra nőtt, a harmadiikban pedig már 16
mílllióra rúgott ; ezt már amerikai ga
bonabehozatallal sem sikerült fedezni.
Milliók haltak éhen, sokan az utcán es
tek össze. Kicsi a reménye annak, hogy
a negyedik ötéves terv során már 1970
71-re lényegesen [avuljon az ellátoetság.
Ott a gazdasági elmaradottságban szere
pe van a himdu vallásnak is. India 200
mi.ldiós tehéná 11ományából az 1959-es
adatok szerint 80 mill iót kellene levágni.
Ha az így fennmaradó takarmánnyal a
többi tehenet jobban etetnek, minden
indiai gyermek napi félliterrel több tej
hez jutna, de a fölös tehenek levágásat
vailás; tilalmak gátolják Érthető, hogy
India is kísér!eL'znikezdett a mexikói
búzával. de az 1966-67-es aszályos év,
részint pedig a képzett falusi tanácsadók
hiánya és a nehezen mozgósítható gaz
dák (Indiában 500 ezer falu van I) rniatt
a siker nem volt olyan nagy. mint Pa-

. kísztánban és Törökországban.
Fritz Btuule szerint az éhség ellen in

dítout világméretű küzdelemben viíllám
gyors eredményt kell elérni. Ehhez első

sorban a műtrágva-terrrrelés fokozására
van szűkség. Az International Minerals
and Chemical Corporation telentése (The
quiet revolution, Skokie, III. 1965) 1980
ra 113 miHió tonna műtrágya-szükség

Ietet tételez fel, ami megfelel a World

Food Problem című kiadvány becslésé
nek: 1985-ben csupán a fejlődő országok
műtrágya-szükséglete6 míllióról 6'7 mil-
lió tonnára ugrik. '

De bármilyen fontosak is a növény
táplálás technlkaí eszközei, jelentőségük

messze címarad "az emberi értelem moz
gósításának" politikai eszközeitől - álla
pítja meg Baac1e. A mcxíkói csodának
előfelitétele volt, hogy Mexikó nevelésre,
kutatásra, mezőgazdasági tanácsadásra
népnevelésre. Ez a tény - hangoztatja

.Ezzel szemben Pakisztán és India négy-
szer annyit költ katonai célokra, minJt
népnevelésre. Ez a tény - hagoztatja
Baade - a Humanae Vitae enciklfkáról
a Populorum Progressio kórlevélre irá
nyítja figyelmünket. A gazdasági fejlő

dés - fejti ki ebben a pápa - elsősor

ban a társadalmi haladástól függ és ezért
valamely fejlesztési terv fő követelménye
az általános műveltség fokozása. Egy
magában azonban ez sem elegendő. Szük
ség van hathatós anyagi segítségre is.
Ennek érdekében índttvánvozza a pápa
egy olyan világalapítvány létesítését.
amelyet a fegyverkezési verseny csök
kentése, avagy még inkább az általámos
leszerelés nyomán előálló megtakarítá
sokból teremtenének elő és tartanának
fenn. Ezért a javastatért az egész világ
hálás lehet a pápának -'- jelenti ki Baa
de, aki egyébként nem katolikus. Az ő

meggyőződése szerint "VI. Pál pápa nem
anmyíra a Humanae Vitae enciklika, mint
a jobb világra rámutató Populorum Prog
ressio körlevél szerzőjeként kerül be a
történelembe".

SZIGETI ENDRE

EGY FRANCJA FILM - ZÁRTKÖRŰ VETÍTÉSRE
Az északfranciaországi Lille-ben tar

totta konferenciáját február napjaiban a
Pacem in terris nemzetközi békemozga
lom. A kerekasztal-megbeszélések, elő

adások, vitaestek közé a rendezőség be
iktaúta Claude Autant Lara: Tu ne tue
ras point! (Ne ölj!) című filmjének zárt
körű vetítését, melyre Lillebe érkezett
maga a világhírű rendező is, hogy sze
mélyesen résztvehessen abban a vitában,
mely a "tkereskedeilmi forgalomba" nem
bocsátott film itteni vetítését követte,

De mit is jelent az Franciaországban
ha egy film nem kcrülkereskedeírm for
galomba ?

Az idős filmrendezőelmosolyodik, ami
kor eziránt érdeklődünk a Splendid film
színház halljában. még a bemutató előtt.

(Pierret úr, a lilIei nemzetközi 'klub igaz
gatója jelentősen int, figyeljek csak jól,

mílyen fírioman fogalmaz a magánbe
szélgetésben ez a világhírű rnűvész, aki
.alkotásaiban brutálisari szókirnondó.)

- Tudja, ebben a mi szabadnak tisz
telt nyugati világunkban - nemcsak
Franciaországról beszélek - roppant ké
nyesek is vagyunk a szabadságra. Bele
értve az alkotói szabadságot is. Engem
például senki sem korlátozott abban, hogy
filmet készítsek a 1elJkiismereti szabad
ságról. No, persze ki kelílett vágnom az
elkészült fiLmből jó párszáz métert, de
azt is csak azért, mert néhányan találva
érezték magukat, éppern a Ie1kiismere1lí
szabadság korlátozásának vádjában. Ez:
puszta szemérmesség. de sehogyan sem
nevezhető cenzúránaík. Az nincsen, nem
létezök. A megcsonkított film nem tet
szett az Illetékeseknek. node nem lehet
nálunk egy filmet csakúgy betiltani. Az
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már más kérdés, hogy a filmszínházak
hálózata "ll1em tart píacképesnek" egy
filmet. Ez kedves tőlük, nemde? Törőd

nek azzal, hogya közönség ne adjon ki
pénzt olyan filmre, amely nem szórakoz
tat, hamern :lielikavar.

A film valóban felkavart. S nem nyug
tathatott meg senkit a vetítest követő és
a késő éjszakai órákig tartó vita sem.
Felkavant pedig elsősorban a legszélső

ségesebb - szinte már abszurd - paci
fízmusával, mely hajlamos szemct hunyni
a mai vílág realitásai előtt, Hogy ígenis
van még míndíg fokozódó fegyverkezés
- IS azt nem a kis népek, még kevésbé a
kis emberek csinálják. Hogy vannak
egész egszlsztenciájukban másoktól fe
nyegetett. jővőjükért, államí létükért, ke
servesen kivívott szabadságukért szeron
gó népei a világnak. Hogy valóban létez
nek imperialista törekvések IS velük kap
csolatos fegyveres konűlí'ktusok.De rnínd
ezeken túl - vagy inkább innen - léte
zik a hazaszerétet is, melyben nagyon is
erősen benntoglaltatík, hogyha kell, ha
7-ám védelmében életem is feláldozom.
A világ bókéjének egyik feltételét, az ál
talárros leszerelést éppen ezért aligha le
het ott kezdend. hogy a sorköteles fiata
lok sorjában megtagadják a katonai szol
gálatot: egyi'k a "Ne öÍj" parancsra, a
másik humanista meggyőződésére,a har
madík talán egy jámbor szekta előírásá

ra, a negyedik, ötödik és Iki tudja hánya
dik meg éppen egy eszmei pacifizmus jel
szavaira hivatkozva.

Már pedig Autant Lara filmje - leg
alábbis első nézésre - erre biztat. Csak
ha már az embert ez az "ad absurdum''
vítt vulgár-pacifizmus kellőképpen :liel
izgatta és emíact jócskán kibosszankodta
magát, akkor jön rá, hogy a fflm alko
tojának szándékához ez a felbosszantás
is hozzátartozott, mert csak így érhette

. el azt a célját, hogya leikíismeretekben
és agyakban továbbforgassuk már a ma
gunk filmjét, a magunk állásfoglalásai
val.

A két történet ugyanis - rnelveket
Autant Lara párhuzamosan futtat film
jében - csupán illusztráció ahhoz, hogy
az egymástól elszigetelten fellépő, egyéni
le~kÍÍ!slme'!'e,t.i tHtakozások mindaddig csak
nvugtálanító hősi példamutatások ma
radnak, amíg ezeket nem tudja teljesen

magáévá tenni és hathatósan képviseani
egy közösség, mivel a Ielküsmeret sza
vára megfogalmazott egyéni helytállás
így vagy úgy, de szembekerül egy hatal
mi szervvel, Illetőleg annak a védeke
zésre felépült [urídizmusával ; legyen az
egyházi vagy állami juridizmus. Bs eb
ben a vonatkozásban még olyan altalá
nosan elismert és tiszteletben tartott is
teni .parancsnak a teljesítése közben is
sziritc tehetetlenné válík az egyéni lelki
ismeret, mint a legszentebb emberi tu
lajdont, az életet védő "Ne ölj" parancsa.
Mit tehetett volna az a filmbeli német
kispap, akit a második világháború so
rán, Franclaország német megszállása
idején olyan szítuációba sodort a szolgá
lati szabályzat, hogy résztkeHett vennie
francia ellenálló munkások kivégzésé
ben. Parancsra tette, kényszerítették rá,
de mégiscsak ölt s később, amikor ezért
a francia bíróság előtt felelnie kellett,
hiába nientette fel a sokérvű igazság
szolgáltatás, lelkiismerete tovább vádolja
annak a francia fiatalembernek helytál
Iásában is, aki azért lett társa a börtön
vizsgálati fogságában, mert megtagadta
a .fegyvel'es szolgáiatot. Az már a Lara-i
szorkesztés élessége, hogy anémet kis
pap él'; a francia fiatalember ügyét ugyan
azon a napon és ugyamaz a bíróság tár
gyalja. A francia ellenállókat ölt német
kispapot a francia bíróság felmenti, aka
tonai szolgála.tot megtagadó francia fia
talembert elítéli, pedig a t.ízpamncsola
tot, az evamgéliumot idéző fiatalember
legfőbb élve a védekezésnél éppen az
volt. hogy nem akar olyan szituációba
kerülni valaha is, mint ez a német kis
pap,

Ismétlem: a film nem old meg semmit,
- a filaneknek ez nem is feiadatuk - de
felkavar" és a nézőben tovább vet,í,tí a
lelkiismereti válságokbál adódó drárnáit
az emberi' életnek. Gondolkodásra kész
tet és ezv nemzetközi békekonferencia
résztvevőibon tovább érlelheti az elhatá
rozúst: Ieszerelést, igen, az emberiséget
fenyegető Iegvverkozósi hajsza mielőbbi

megállítását. De leszerelést a mí mai vilá
gunlonak azokban .a berendezéseiben is,
melve'c ma még lehetetlenné tcszi.k, hogy
az ember meztestesíthesss legszebb esz
méit a maga közössége életében.

MAGYAR FERENC

Az, hogy Isten t'igyáz reánk, nem azt jelenti, hogy menekülünk fájda.lomtól és

szerencsétlenségtől, hanem hogy minden, ami velünk történik, még a legnagyobb

megpróbáltatás is, életünk tulajdonképpeni értelmét szolgálj'1.
Josef Bomer
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SPIRITIZMUS ÉS KERESZTÉNYSÉG BRAZÍLIÁBAN

A karját Rio de Janeiro fölött kítáró
híres, hatalmas Krisztus szobor egy ke
resztény Brazília szírnbolumává vált. Hi
vatalos fölméresek szerint Brazília la
kosságának 92 százaléka katolíkus. A
kitárt karok alatt elterülő föld azonban
bőven termi a bizonyítékat arra, hogy
egy ország szellemi élete mennyire nem
fejezhető ki statisztikai adatokkal.

Brazfliába is több millió néger rabszol
gát hurcoltak be Afrikából. Utódaik ké
sőbb megkeresztelkedtek, de sokan' kö
zülük megőrizték pogány vallási örök
ségüket, amely összekeveredett az in
dián őslakók természet-vallásávaí, és ba
bonává meg varázslássá züllött. Ez az
afro-indián spiritizmus lassanként nem
csak ártatlan színt vítt a keresztény
szertartásokba, hanem pogány tartalmat
csempészett beléjük és a kereseténység
értelmét egyre Inkább elhomályosította.
Krísztust és a szeriteket afrikai termé
szet-istenségek nevével ruházták föl, és
védőszellemekként kezdték tisztelni őket.

19y lett Krisztus an Oxalá, Mária Leman
já, Szerit Sebestyén Oxossi, vagy Szent
Jeromos és Szent Arrtal an Xango.

A spiritizmus ma nemzeti sajátosság
Brazíliában. A pápai missziós' művek
központjának lapja állapítja meg ezt. A
Copacabanán míndennapos látvány, hogy
a pálrnák és luxusvillák 'között hömpöly
gő autófolyam az útkereszteződésekben

méltóságtcliesen kerülget egy-egy döglött
fekete tyúkot. Parkokban. temetőkben 
általában ott, ahol két út találkozik 
hasonló csendéletek díszlenlek : a leölt
fekete tyúk, esetleg vörös selyemszallag
gal átkötött féltuc'3t szivar, egy üveg
pálinka, pár szál gyertya és szerteszórt
gyufák. Ez a Macumba - mondíák a
brazilok - az ártó szellemeketkíengesz
telő áldozat. A parkoleban néha ezrekre
rúgó tömeg gyűlik egy ilyen Macumba
köré, s óráíkon át lázas dobok dörögnek,
fáradhatatlan tenyerek tapsolják a rit
must, és mindenkí elragadtatásban kiál
tozza: Lemanjá! lemanjá! lemanjá ! Ha
a művelt katolikus braziloletól valaki
megkérdezi, hogy ez micsoda, legyinte
nek: .Batuque", Valamí néger ünnep.
Nem érdekli őket.

Hipermodern házalkon különös felira
tok találhatók: "Angyali Mária", "Sz:ent
GYÖI'gy, Fény, Erő, Szeretet", "Isten Fiai
Spird.tuál.ls Központ", Az újságárus rej
télyes című lapokat árul: "Candomblé",
"Umbanda" - vallami indián spir-itiszta
egylet adja ki őket. Az újságokból azt is

megtudhatjuk, hogy a "Hétnyílindián",
a "Túlvilág'i Tudományos Társaság Ta1lt
wa Nir-Manakala" és más egyesületek
állami támogatást kapnak különféle tár
sadalmí célokra,

Umbanda, Candomblé, Macumba 
ezek a többé-kevésbé kitekert szavak
afrikai nyelvekből származnak, A spírí
tlszta társulatok azonban azzal az igény
nyel lépnek föl, hogy az "eredeti brazil
nemzeti vallást" képviselik. Bahía-ban,
az ország egykort fővárosában öles pla
kátok idegenforgalmi látványosságként
hirdetik a "Oandomblét". Színes ruhák
ba bújt kövér néger asszonyok és aszott
öregemberek az andalúziai cigánytáncra
emlékeztető vonaglast mutatnak be jó
pénzért, dobolnak. érthetetlen szavakat
kiáltoznak, és ízléstelen szentképolainyo
mátokat hordoznak körül. Főként Szent
György, valamint Szent Kozma és Dam
ján képei népszerűek, de elterjedt egy
madonnaarcú, halfarkú sellő képe is.
Hasonló néprajzi látványosságok tarkít
ják a világhírű, vad mámorba fulladó
riói karneválokat is.

Az igazi Candomblé azonban nem ki
árusított fol1klór-mutatvány. Brazflia
szerte főleg a nagyvárosokban számta
lan "tendas" és "terreiros" található:
gvülekezetí helyek, ahol egy babalao
vagy babá (pap vagv papnő) vezetésével
rendszeres kultuszélet folyik Bódító
füstű füveket é~etnek, dohányoznek, pá
linkát isznak és .fekéte tyúkokat ölnek
le áldozat gyanánt. A füst, az alkohol, a
vér szaga, összevert tenyerek üteme, do
bok ritmusa, kórushan szavalt és éne
kelt imák titokzatos szővege önkívületbe
űzi a résztvevőket, Vad táncokat j á rnak,
s közben istenekkel társalognak. szelle
meket idéznek, betegeket kezelnek, és
"halottaikat" támasztanak rel. Ez már
nem ártalmatlan népszokás. A te1'l'eirók
ban olyan közösségek gyűlnek össze,
arnelvek valóban hisznek kábitó orgiá
jukban. l<Jltető szükségletűk ez a mámor,
vígaszt és védelmet keresnek benne; be
tegségből gyógyulást, szellemi-lelki ha
zát, egyesülést a többiekkel, a természet
tel, és találkozást a másvilággal.

Ezeknek az embereiknek jó része sta
tdsztíkarlag változatlanul katolikus, ezért
a brazil egyház eddig nem mutatott kü
lőnösebb felelősséget a spiritizmus terje
déséért. Az utóbbi fél év belpolitbkad
eseményei azonban arra késztették Bra
zília püspökeit, hogy alaposan fölülvizs
gálják statísztikáíkat.
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A katolikus Brazíliában csak 1888-ban
(!) szabadítonták fel a rabszolgákat. A
brazil egyház azonban' ezután sem lett
a "s7..egények egyháza". A katcífkus fő

papsá" - hozv oktatási szoclális és
egYhá~zervezeti intézményeineik fejÍesz
téséhez az áHamtámogatását megsze
rezze - gyakorlatilag összefonódott az
államhatalommal és a nép szemében
maga is az uralkodó társadalmi rend
képviselőjévé vált. Ez a rend pedig
mindrnáig tele van kiáltó társadalmi
igazságtalansággal. A nyomorgó "negrók"
tömege nehezen érti meg Krtsztus taní

.:tását az alázattal fogadott szenvedés ér
tékéről, az anyagi javak semmibevevé
séről és a: felebaráti szeretetről, míg úgy

,látja, hogy a püspökök maguk is a ba
sáskodó gaz1agok közül valók, és azért
nem emelik föl szavukat a társadalmi
Igazságtadanságók ellen, mert javaikat
féltik. Helder Camara, Recife érseke egy
január végén, Belo Horizonte-ban tartott
beszédében kemény szavakat ejtett en
nek a magatartásnak az egyházban való
tarthatatlanságáról. "Jaj a keresztény
ségnek, ha.a tömegeknek az a benyomása
támad, hogy az egyház az állam által
megfélemlítve elárulja őket, és a hatal
masokkal köt szövetséget, Egyesek re
megneik még a forradalmi változás pusz
ta gondolatától is. Azt akarják, hogy az
egyház a lassú fejlődésért küzdjön, De
akik lassú fejlődésről mernek beszélni,
amikor egy ország évszázadok óta az
igazságtalanság jármában nyög, azok az
éhezés, a nyomor, és a bennünket körül
vevő igazságtalanság iránti közömbös
ségüket árulják el."

Ilyen helyzetben Brazília szegényeinek
valóban az a benyomásuk, hogy az egy
ház nem az evangéliumi életre hívja
meg őket, csupán a katoli'kus templom-

ba. A szartartások lassan elvesztsk szá
mukra éltető tartalmukat, és meröben
kultíkus élménnyé válnak. Kultikus él
ménynek viszont a szentmíse kétségtele
nul kevésbé megrázó szárn ukra, mint a
terreirc önkívületbe kábitó orgiáí.

Brazíliában is sokan úgy vélik, hogy
az egyháznak, ha nem akarja híveit el
veszíteni, Camillo Torresként fegyverrel
kell az elnyomottak élére állnia. Az egy
ház rendeltetése azon ban nem az, hogy'
bármi áron tömegbázísra tegyen szert,
hanem az, hogy tanuságot tegyen az
evangéliumról, A hiba eddig is éppen a
mutatós statísztíkákra való túlzott tö
rekvésben volt, Latin-Amerika püspökei
valóban nem könnyű válaszúton állnak
Míndenesetre - VI. Pál pápa igaz sza
vai szerint - Krísztus az anyagi javak
semmibevevésére nemcsak a gazdagokat
szólította fel, hanem a szegényeket is, az
emberiség megváltásáért pedig ,.saját vé
rét ontotta és nem másokét". Helder Ca
mara nem hagyta homályban, hogy mit
éM szükséges forradalmi változáson: har
minc családnak osztotta szét birtokát, és
az érseki palotából egy kisebb házba
költözött át. Hasonló gesztusok vonzása
nébkül egy megreformált, színesebbé tett
liturgia sem tartaná meg kereszténynek
Brazíliát.

Alapos egyházi megújulásta és uj
misszióra van szükség. A negrók tömegei.
tényleg azért menekülnek a szellemidé
zés mámorába. mert csalódtak a keresz
ténységben. Várakozásuk ma is az ég
felé irányul, de már nem Krisztusban
látják megváltójukat. hanem Zumbut
várják, a "Szegények Királyát". A bra
zil utak kereszteződésében az a döglött
fekete tyúk egy "halott hit" jelképe is,
egy elhaló reményé, egy megzavart sze
relemé.

SOMOGYI GYÖRGY

"Ti mind Testvérek vagytok" - mondja Jézus. Ebben van a mi méltóságunk.
Testvérnek lenni annyi, mint embertársunkat örömben és bánatban magunkhoZ'
ölelni, szolgálatot nyújtva neki, sorsát és gondját együtt vis.elni.

Paul Bormann

A hit nem mozdulatlan, hanem úgy él a hívő lelkében, hogy vagy növekszi/c,
vagy meghal.

Henry Marrou

Innocue vivito, Numen adest - Élj bűntelenül, Isten jelen van.

Linné jelmondata
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