
nem akkor és nem úgy történik, ahogy
ők látnák jobbnak.

Szítsuk fel magunkban a' bizalmat. Bí
zalmunk van, ha semmi kétség nem mo
toszkál bennünk. Ha teljesen Istenre bíz
zuk a döntést: Legyen meg a te akara
tod! Bizalmatlanságban ott a kétely: Meg
adja-e, amit kérek? Figyel-e rám? Ér
dekli-e sorsom? Nem nyitjuk ki egészen
szívünket, ezzel elzárjuk Istent magunk
elől. Az a "két jó öreg asszony", akikről

Vörösmarty ír, "télkönyvből, de nem fél
szívvel" imádkozott. A bizalmatlanko
dóra ennek ellenkezője vall: fél szívvel
imádkozik.

Jézus példabeszédet ís mondott arTól
(L 18), - amitől semmi vélt sérelem,
semmi índul.at, semmi iaegeskedés, hiá
bavalónak gondolt törekvés sem tarthat
vissza -, hogy "kell imádkozni és nem
szabad abbahagyni." Sőt igyekezzünk jól
imádkozni. Valami folyamatosabb fizikaí
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vagy szellemí munka foglalkoztat, szel"et
nénk megoldaní, befejezni. Előtte vagy
közben kötelező vagy önként váLlalt ima
siirqet, Ajkunk mondja a szavakat,
eszünk a feladaton jár. Kapkodunk, si
ettetjük az ·imát. S panaszkodunk: nem
megy az íma. Nem, mert nem adunk rá
időt, idegeskedünk. Nem az ima érdekel
hanem a más tennivaló. Ha annyi fele
lősséggel, odaadással imádkozunk,
amennyire a kiiteles' vagy érdeklődő kér
dés köt le, akkor sikerül imánk.

Aki csak áhitatot, jámbor érzelmeket
keres, akar az imában, de abbahagyja, ha
vígasztalást nem kap, az tévúton jál'. Nem
Istent keresi, hanem önmagát. Az ilyen
ben nincs. készség, hogy áldozatot vállal
jon, s azt teljesítse ís. E nélkül pedíg
nem lehet a lelket végigszántó ímádság,
nincs ami az értünk önmagát feláldo
zó Jézushoz kapcsol.

SZALÚCZI PELBART

ALFRINK BÍBOROS AZ EGYSÉGRŐL

ÉS SOKFÉLESÉGRŐl AZ EGYHÁZBAN

Bernard Jan Alfrink, a holland püspöki kar elnöke a német Ka
tolikus Hírügynökség Számára írta az alábbi cikket, amelyet teljes
szövegi?ben "közlünk.

A mai egyházban jelentkező megúju
lásd törekvésekben fontos szerepet játszik
az egyházi strukturák megváltoztatására,
valamint a plurtforrnítás elismerésére irá
nyuló óhaj. A strukturák megváltoztatá
sára annak tudatában törekszenek, hogy
az egyház igenis alkalmas arra, hogy be
rendezéseit a történet fo[yamán a zarán
dokló Isten népének mindenkorí igényei
hez igazítsa. A plurformí'tás nagyobbfokú·
elismerésére irányuló kívánság pedig azon
a meggyőződésen alapul, hogy az egy
háznak a történet folyamatában a külön
bőző népeik és körűlmények sajátosságai
nak megfelelőerr sokféle módon kel[ kí
bontakoztatnía kincseit és erre képes is.
Az egyház a zsoltár szavarnak megfele
lően circumdata varietate (sokszínű ru
hába öltözött) királynő (Zsolt 44). A na
gyobbfokú pluriformitás nem fenyegeti
az egységet hanem a nagyobb elmélye
désre és az egység további krbontakozta
tására irányul.

Az egyház nem maradhat érjnoetlen a
mélyreható átalakulások kőzepette, ame-

ly€lk korunkban a társadalmi viszonyok
ban és struktúrákban mennek végbe. Ezt
mindnyájan egyre inkább tapasztalduk.

A vallásszociológusok a társadalmi át
alakulásokkal hozták kapcsolatba a vál
tozást, ami az egyházban - főként a hit
tartalmakkal és az egyházi tekintéllyel
szembeni magatartás terén - bekövet
kezett. Rámutattak arra, hógy a vallás
és az egyházi ítnézmények nem jelente
nek változtathatatlan nagyságrendet és
hogy fejlődésük nem magyarázható csu
pán a teológia fejlődéséből; egyidejűleg

szociológiad törvényszerűségek is közre
játszanak benne. Ha az egyházban hít
és tekíntélyválságról beszélümk, figyelem
be kell venni ezt az összefüggést. Nem
míntha az egyiházban a szociológíát illet
né meg az utolsó szó, hanem azért, hogy
a szocíológla áltáll megállapított tények
ből kiindulva,ezelketa tényeket keresz
tény szempontoól vkrttikaí vizsgálat tár
gyává tegyÜJk, annak· az esetleges pozitív
haszonnak az érdekében, amelyet az
egyház számára jelenthetnek. Ez érvénye-
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sftJhetó például azokkaJ. az eltolódások
kal kapcsolatban, amelyek a tekintély
ről alkotott fölfogásban következtek be.
A pusztán '1JeIkintélyi, központosítcet hier
archia nem tudja többé hivatását meg
fulelőképpe!ll betölteni. 'I'úlkevés lehető

séget biztosít ugyanis az alulról fölfele
irányuló kommuníkácíónak, ami pedíg
elkerülhetetlenül szükséges, ha a hier
archia nem akarja figyelmen kívül hagy
ni azt, arndt az alapokban átéllneik és
megtapasztalnak.

A zsinati és zsinat utáni eikkileziológia
sokféle lehetőséget nyújt arra, hogy po
zitívan értékeljÜik a strukitúráJk megvál
toztatására és a plurifoemításra irányuló
törekvéseket, amelyek az egyházban nap
rál-napra élénkebben jelentkeznek. Ez
az eikkileziol6gia megfelelőképpen hangol
hatja ezeket a törekvéseket, és ahol szük
séges, helyesbítheti szélsőséges kUengé
seiket.

Itt elsősorban a történetiség újra fel
fedezett és elmélyített tudatára kell gon
dolnunk, az egyház történetíségére, ame
lyet a zsinat is kifejezésre juttatott, ami
kor az egyházról szóló dogmatikus kon
stítúcíóban központi helyet biztosított az
egyház, mínt Isten népe gondolatának.
Az egyház mínt Isten népe: ez azt jelen
ti, hogy "az egyház va:1óbanbelép az em
berek történetébe", hogy velük együtt éli
át "megprábáltatásai!kat és ellentmondá
miikat". A megpróbáltatásolk. közé ikeLl
.számftani nemcsak a kwső viiágból je
lentkező üldözést, hanern ugyanúgy az
egyházban magában [elentkezö jelensé
geket is; az egyház ugyanis a test gyön
geségeibe van öltözve. Éppen ezért sem
per purificanda (állandóan tis7Jtulásra
-szoruló) s ezért szól hozzá álJJandóan a
felszólítás, hogy veze1<eljen és megújítsa
-életét, AI1Ih'l!k a felfogásnak. -amely az
-egyházat nem monofízíta módon egyoí»
dabúan csak isteni eredete felől, hanem
ca maga történett és emberi vonatkozásat
ban is szemléli és ismeri el, következ
ményei vannak, s ezeket a teológia to
vábbfejleszti. Ekkor például kiderül, hogy
a centralísztikus tekiJntély gyakorlása az
egyházban [avaréset elmúlt korok társa
dalmí tényezőire vezethető vissza és az
Újszövetség, valamint az őesegyház alap
ján egyáltalán nem tekinthető az egye
dül 'lehetséges és jogos módozatnak.
Ugyanígy kiderül az is, hogy azt a mó
dot, ahogyan a hit tanítását az egyház
ban megállapították és ahogyan az folyt,
ugyanezek a tényezők határozták meg
részben és befolyásolták is, s ennek foly
tán a megváltozott társadalmi körülmé
nyek között felülvizsgálhatók és felül ig
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kell vizsgálni óket.
Az a tény, hogya II. vatitkáni zsinat

egyetlen elitélést sem mondott ki és nem
hirdetett ki egyetlen dogmát sem, éppen
ezért nem csupán ennek a zsinatnak lel
kipásztori jellegéből folyik; sokkal in
kább arra utad, hogy az atyák XXIII.
János példáját követve, felísrnerték, hogy
a hit és a keresztény élet dolgaiban a te
lcíntéllyel teli vezetés nem folyhat többé
a kizárólagos és formális definíciók for
májában. A keresztény dogmát, ha he
lyesen meg akarjuk értem, a maga tör
téneti távlatában kell szemíélní és a tör
ténet folyamán éppen ezért különböző

rnódon \kie1Jl megvallaní, anéllkül, hogy lé
nyeges Ielentőségét elveszítené. A dog
málkJnak a bíblíaí kérügmával kelI vonat
kozásban 'lenniük' úgy, ahogyan azt a
múlt és a jelen Idők egyháza hívőert

értelmezi,
Második szempontunk ahhoz a helyhez

vezet, amelyet a zsinat jelölt ki a laiku
sok számára A laikusok, így mondia az
egyházról szóló konstítúcíó, a híerarchí
ával együtt részesednek Krísztus prófétai
küldetésében. "ÉPP ezért őket egyrészt
tanúiulrendelte, másrészt fölruházta a
hit érzékével és a szó kegyelmévet (v. ö.
Apcsel 2, 17-18; Jel 19, 10), hogy az
evangélium ereje ott ragyogjon a mín
dennapi családi és társadailrrni életben"
(Hittani rendelkezés az egyházról 35.). Az
utóbbi szavakat nem szabad kizárólagos
és beszűkítő értelemben felfogni, mintha
a ,lailkusok mértékűkre szabva kapnák az
üdvösség tanítását a hierarchiától, úgy,
hogy már csak az a feladat marad szá
mukra, hogy ezt a tanétást 'a család. és
a társadalom mindennapí életére a:1kal
mázzák. Az Isten népéről szólö második
fejezet fényénél el kell utasítani az NYeR
értelmezést.

Ugyanezt kell szem előtt tartani,
amikor a konstítúcíó azt mondja, hogy a
világiaknak joguk van hozzá, hogy "pász~

toraik előtt föltárhassák szükségleteiket
és óhajtásatkat. még pedig olyan szaba
don és blzalommal, amilyen megilleti
azokat, akik Isten fiai és testvéreik Krisz
tusban" és hogy "tudásukhoz mérten
módjuk van rá, sőt adott esetben !köte
lességük is, hogy véleményt nyídvánítsa
nak az egyház javát illető dolgokban"
(u. o. 37.).

Az egyházitanítés értelmezését itt sem
szabad 'k!izárpi arróí a rtelrületről, amely
re a ,laBroook társfelelőssége terjed ki;
mert ez a tanítás csak aikkor válhat teí
[essé, ha [eleritősége a jelenkor gondol
kodásával összefüggésben kerül kifeje
zésre, Természetesen figyelembe kelt



venni a hivatali karizma sajátos pozíció
ját. Tudomásul kell venni, hogy merész
ség az élet k'€Inyerét, ISI1Jen szavát a vilá
gliaik kezébe helyeznd. Ez azonban nem
csak kockázatokkal jár, hanem új lehe
tőségeket is jelen·t. A kockámt - főleg

eleínte - aobóí áll, hogy a becses örök
séget esetleg hanyagul kezJe1iilk majd;
az új és kedvező lehetőség másirészt az,
hogy a Laikusok személyesebben és mé
lyebben teszík magukévá em az öröksé
get.

A zsinat kísérletet tett arra, hogy át
hídalja a távolságot az ecclesia docens
és az ecclesia discens, a tanítóhivatal és
a v1lági hívek között. Azt reméli, hogy
,,SOIk jó" száJrma~k majd az egylház szá
mára a laikusok és pásztoraík kÖ2lÖt1Ji: bi
zalmas kapcsolaebéd. A holland egyház->
tartomány lehkipásztorí zsina-tával kap
csolatban szerzett gyakorlati tapasztala
tok ígazolták ezt a reménységet: abban
a nyílt dialógusban, amelyben a tanító
hívatal és a laikus közösség egyetlen
egyházzá egyesüle, hogy közösen merítsen
tanítást miJndenekelőtt az evangéliumból,
nagyobb hitelességgel ruházta fel a PiIS
pökök szellemi tekintélyét.

A harmadik pont, amiJt tárgyuniklkal
kapcsolatban mérlegelrn kell, az az új
ráeszmélés az egyház katolícltására. Ezt
a katolícitást előmozdítja az ökumenikus
mozgaíom és az a szellemi pluralizmus,
ameilyben a mai ember él. A katol1iJkus
keleti egyházakról szóló dekrétummal a
zsinat fontos lépést tett a helyes irány
ban. Azt olvassuk i·tt: "A történelem, a
hagyományok és a számtaían egyházi
intézmény fényesen bizonyítja, hogy a
keleti egyházak milyen jelentős szolgá
Iatokat tettek az egyetemes egyháznak,
A szent zsinat tehát nemcsaík kellően ér
tékeli és méltóképp magasztalja ezt az .
egyhá~ és szellemi örökséget, harrem ha
tározottan Krísztus egyetemes egyháza
valódi örökségének is tekmtí." EZJért ün
nepélyesen Ikijelenti a zsírrt: "A kelet és
nyugat egyházait egyaránt megillleti az
a jog és terheli is az a kötelesség, hogy
saját [ogrendszereík szerírit kormányoz
zák magukat, hiszen ezeket tíseteletre
méltó ősiségük ajá:n'1ja, jobban megfelel
nek híveik szokásaínak és aJ.kalmasa:bb
n.aik látszanak a lelkek [avánaík szolgá
latára" (Határozat a keleti katolikus
egyházakról5.).

Az egyház hi ttérítő tevékenységéről

szóló dekrétum pedig a többek között
ezt mondja: "A vetőmag, .vagyís Isten
igéje a jó és mennveí harmattal nedve
sített földben ered meg, kJisZiÍvja abból a

nedvességet, átalakítja, önmagába asseí
mi:láIlja, . hogy sok gyümölcsöt hozhasson.
Valóban a fiatal egyházak, amelyek
Krisztusban gyökere:melk, ame1J-"eket az
apostolok alapjaira építettek, az üdvrend
és a megtestesülés szeránteobe a csodá
Latos cserekapcsolatba beeme1dik azotk!nalk
a népeknek minden kiJnesét, amelyeket
Krisztus kapott örökségoe. Népeik SZO~

kásaíból, hagyományaiból. bölcsességé
ből és tudásából, müvészí srtÍllusából és
lkészségébőlMlcsÖTIvesznekmíndent, ami
hozzájártrlhat a 'I'ererntő dicsőségének

bírdetéséhez, a Megvái11Jó !lregyelmének
magasztalásához, a keresztény élet he
lyes kíalakításához" (22.).

És végül az egyházról szóló konstitú
cíóban ezeket olvashatjuk: ,;Ennek. az
egyetemességnek erejében mínden egyes
rész odaadja sajátos ajándékait a többi
résznek. és az egész egyháznak, Így azután
az egész is és mímden egyes rész is gya
rapszik annaik folytán, hogy 'ki-Iki kÖ2lÖ6
séget aJ~kot a többiekkel, és egységben
együtt m\lll1ikláILkodi'k a teLj€lSSégI,€,. Ebből

folyik, hogy Isten népe nemcsak külön
böző népekből toborzódik, hanem önma
gában is különféle rendekból állt. Kü
lönbség van ugyanis tagjai l!rozött akár
feladatok szerint, amiikor egyese\<, Sz.e11It
szo,Lgálatban járnaik el testvéreik javára;
akáz- állapotuk és életrendjük szermt,
arnikor többen mintszerzetese!k a szoro
saob ösvényen törekednek az életszent
ségre, és így példájukkal ösztönzik test
véreiket. Következőleg az egyháza közös
ségben is törvényesen vannak saját ha
gyományoklka!l élő részegyházak. míköz
ben sértetlenül megmarad Péter széké
nek elsőbbsége. Ez van az egész szerétet
közösségnek élén, megvédi a törvényes
különbségeket, és egyúttal vigyáz, hogy
a különösségek ne ártsanek az egység
nek, hanem éppen szolgáljanak neki. Vé
gül az. egyetemességból kővetkezmek 'az
egyház különböző részei között a bennső

séges közösség kötelékei - a le~ki ja
vaknak, az apostoli munkásoknak és az
anyagi segédeszközöknele dolgában. Isten
népének tagjai javak közlésére vannak
meghíva és az egyes egyházakról is ér
vényesek az apostol szavai: .Szolgálja
tok egymásnak azzal a kegyelmi aján
dékkal, amit ki~ nyert, mirnt Isten sok»
féle kegyelmének hű közvetítőí' (I Pét 4,
10)" (Konstitúció az egyházról' 13.).

EzekIkel a szövegekkel a zsinat egészen
egyértelműen az egyházban' uralkodó
pltrriformdtás mellett szállt síkra. A kü
lönbözőség javára történt viillgos állás
foglalás azonban nem segít át azokon a
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nehézségeken, amelyek az egyházon be
lüli jogos különbözöség kibon1laikozásá
nak útját álilják.Ez a plurifOl"mÍJtás fel
adat marad, amelynek végrehajtását az
egyházban egyaránt fenyegetik vagy fe
nyegeth€'tírk centralasta és paxtiikulari5ta
tendenciák is. Itt· milnden abszolutizálás
veszélyt jelent. Az egyházban uralkodó
tekintély, és nem is csak a tekintély,
könnven kísértésbe esik, hogy az egysé
get az egyformasággal azonosítsa, Ez a
kíSlé:r'téls férmál'l az egyház egyéb tagjai
val ,kapcsolatban is; rnílyen 'könnyen érzi
az ember fenyegetettnek saját meggyő

zödéseít és felfogásaJit! Főleg az olyan
korban, mint amilyen a míenk, amelyben
S<1k hagyomány került válságba és az
egyházi élet is új formákat keres. A vál
ság leküzdése szempontjából nagyon fon
tos, hogy az egyházon belül a kapcsola
tokat a kölcsönös bimlom hassa át, hogy
az egyházi élet új fonná[nark, módjaínak
keresése közben valóban hajlandók le
gyűnJk tanudni egymástól és ne akadá
lyozzon bennünket a görcsös ragaszkodás
saját pozícíóínkhoz. Az egyházat átjáró
válságot csak nagy türelemmel és nagy
nagy bizalommal lehet legyőzni.

Fölvetődák a kérdés, vajon a mai hely
zetben a tekintély-gyaxoi-lás súlypontját
nemkell-e nagyobb mértékben.vmínt ed
dig Romáról a helyi egyházaicha á'Úhe
Iyezni, anélkül, hogy ezzel Péter széké
nek föladatát, a különféleségben az egy
ség megőrzését Iki akarnánk üresíteni. A
világ különböző részeiben jelentkező d[f
ferenciált igényekre aligha adható uni
formízált válasz. A püspökök számára
ez azt jelenrtJené, hogy sokka'! inkább
mirrt azelőtt, valódi pásztorokká és egy
hámlik voltaképpeni tanftójává lesznek,
olyan föladat ez, amelyet az elmúlt szá
zadokban csak kevéssé hangsúlyoztak.

A fokozódó decentralizálás és egy, a
püspökségre irányuló elcklezíoíógta mel
lett száltt SiÍlkJra Suenens bíborros is, ami
kor néhány hónappal erelátt a püspökök
nek a pápával közös felelósségéről tar
tott előadást. "Minden, ami a .kőzpont'

és a .períféria' közötti párbeszédet hang
súlyozza és előmozdítja" - mondotta 
"nagy fontossággal bk. Éppen aiklkű'l', ha
az egyes egylházak plural.izmusát valóm
váltjuk, jobban kidomoorodík majd és
még inkább elmélyül a központi egység:
az i,gaZIÍ egységet nem szabad az egyfor
masággal azonosítani, a konformízmus
nem az engedelmesség bizonyítéka. A leg
magasabb sfkon vár ránk a feladat, hogy
a helyi egyházak közösséget a katoJ.ikus
egyházon beilül megvalósitlsuk."

\
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.Szerétnék még néhány dolgot elLmon
danli a pluriforttniLtásTÓl, a hit értelmezé
séről és a teológiáról. Jól értsék meg: a
hit értelmezése. Az egyház autentikus
hitének egységét biztosítami keI:1. "Egy
homogén világban eltűnik a másztérdum",
mondotta egy francia W. A hittitjw!k
nem teszik lehetetlenné a teológiai irány
zatok és iskolák külőnbözőségét, ugyan
úgy, mmt ahogy az evangélausnok maguk
is Krísztus üzenetet és titkait négyféle
alakban hirdetik. A keresztény hit elmé
lyülése mintegy magától értetődően vezet
annak fölismerésére, hogy valójában a
hitnek semmiféle emberi formulázása
nem lehet adekvát és míndig elégtelen
marad. Hozzá jön még ehhez, hogy egy
olyan történeti helyzetben vagyunk,
amelyben nagyon sokan fe.llisllnelrik a teo
lógiai fejtegetések időhöz és kulzúrához
kötöttséget. Ez nem vezet szükségképpen
relatívizmushoz. Inkárbb tartósan ráirá
nyíthatja figyelmünket a hittitkOk és az
élő lsten kimeríthetetlen mélységeíre. Az
ilyen beálíítottság nemcsak ahhoz segít
majd hozzá, hogy pozitívan értélceljük
az egyházon belül a teológiai pluraliz
must, Szerénységre is int majd bennün
ket a másvablásúakhoz és az agnosztíku
sokhoz fűződő kapesólatunkban. Mai plu
ralista társadalmurukban különösen idő

szerű ez a távlat, A keresztény tartósan
él együtt a más hiten lévőkkel és az ate
isw~\JkJal; az élet minden területén talál
kozík velük, Semmiképp sem magától ér
tetődő dolog hivőnek lenni. Dbben a
helyzetben vílágosabban. mint valaha
lép előtérbe a hit transzcendens jellege.
HisZJeTI a keresztény hitében nem számít
hat többé egy keresztény társadalom vagy
egy népegyház támogatására. Merész ka
land lett a hit, amelyre nem egyszer, ha
nem újra meg újra felhívást kapok s
amelytől vissza is riadhatok, húzódha
tdk is tőle. A hit korunkban a keresés, a
tapogatózás és a kérdés aiaJkjait öltötte
fől: a keresztény önmagában tapasztalja
meg, hogy a hívés és nemhívés között
nam húzható vüágos határ.

A katolikus egyház tagjai, egy egyol
dalúan inteI:lektualista hitfölfogás és a
múlt egyházá életét jellemző uniforrni tás
folytán, általában kevésbé vannak fel
készülve arra, hogy egy pluralista társa
dalomban és egy pluriform egyházban
éljenek. Fontos feladata a 1elJklipásztor
kodásnak, hogy IközrremŰiködjék 'abban,
hogya különbözőségetaz egységben rnin
den hivő, mint gazdagodast tapasztalja
m~. .

D. K.



HÚSZ ÉVE HALT MEG SUHARD BÍBOROS,

"PÁRIZS ATYJA"
1949. május 30-án fütótűZJként terjedt

ei! Párizs utcáin a hír: megha1t:. Pere
Suhard. Csak így egyszerűen: Suhard atya.
Mert a bíboros nem "eminenciása", ha
illem atyja volt egész székvárosának;
Mindenek előtt a szegényeknek kizsák
mányoltaknak, a munkásoknak és bér
kaszárnyák lakóinak atyja. De jóságos
a~ai szívvel érzett mímden papja iránt
is, elsősorban azok iránt, akiket ő maga
küldött a Krisztustól mind távolabb ke
rülő munkás lelkek 'közé, hogy ne "agi
tációval", nem ékes szóval, hanem életük
példájával hirdessék azt, akli ,,!körül járt,
jót tevén".

"Isten embere" volt (un homme de
Dieu, - mondja róla már életében
Gabriel Marcel. lsten emeereként éli,
de semmiképp sem a magány vdsszavo
nultságában, nem elzárkózva és "csak"
Istennek élve. Nem, rnert Suhard kar
dinális a cselekedeteknek férfia volt,
Olyan ember, aki tesz és elég bátor
ahhoz is, hogy egészen új módon, új
formák között cselekedjék Krísztus
akarata szerinta pásztor volt, aki utána
kívánt mennd minden távolállónak és té
vedőnek. Saját üdvössége és a reá bizot
tak minden ügye: egy és ugyanazt jelen
tette számára. "Egy SZ€Il1.t nem aludhat,
ha az emberek sem tudnak aludni,
mondta, s még kevésbé, ha az emberek
már nem képesek meghallani az evan
géliumot." Más a,llkalommal pedig így
nyilatkozott: "Isten a bárányaink iránti
szerétetünk mértéke szarint fog meg
ítélni minket. Engem is egyházraegyém
azon milliói miatt fog elsősorban szá
mon 'kérni az Úr, aikJiik már nem járnak
templomba." Ezért ismételgette oly
gyakran Pállal: Jaj nekem, ha nem hir
detem az evangéliumot: (V. Ö. P. De
pierre: Der Kardinai. unser Vater, in:
Dokumente 5/1949/361).

Subard atya azoniban nemcsak szív
bemarkolóan szólt és írt rníndenről; ő

így élt, í,gy is cselekedett míndag, p~t)

jait, világi híveit, egész családokat,
munkás embereket, hitetieneket hívott
igen gyakran magához. Az "utca embe
rét" szerette nap, nap után megvende
gelni, hogy elbeszélgessen vele. Nem
tűrte, hogy bárm elől is bezárják érseki
palotája kapuját. "Jöjjetek, atmikor csak
jól esik, kora reggel, szombaton dél
után vagy estebéd után. Párizs bíborosa
a ti igényejtek és lehetőségeitek szerínt

fogja napirendiét igazítani. "S valóban,
jőt1Jelk. Egyre többen és gyakraoban. Kis
és nagyobb ügyeikkel, gondjaikkai. O
pedig segített ahol és akin tudott. P.
Depierre így ír erről: " ... és jött René,
Loulou, Carrnille... ő pedig hallgatta ő

ket, meghall gatta panaszaikat. Nem
zárta el fülét akkor sem, amidőn arra
az egyházra panaszkodtak, mely való
ban sokszor rosszul tájékozódott a vi
lágban, az emberek között, Meghallgatta
tanácsaikat és kívánságaikat, miközben
szívük ritmusához és nyelvükhöz. meg
titkos reményeekhez igyekezett ő maga
is igazodni ... S mindez így ment órá
kon át. A beszélgetések vége pedig igen
gyakran egy-egy szívélyes, testvéri át
ölelés volt." (u. o.)

Akil\ közelében éltek, akik csak
olykor-olykor látták, egyaránt emleget
ték, hogy sohasem az uralkodó, nem is
a parancsosztogató, hamern mindíg az
atya módján szólt és járt el. Az atyai
gondok és töprengések között vált (pret
res-ouvriers) is valódi atyjává. Gyá
raloba. munkás lakónegyedekbe küldte
papjait, hogy rnindenkinek míndenévé
váljanak. Életük tanúságtétele legyen
igehlrdetésük, - ezt 'kívánta munkás
papjaitól. Ne annyira szájukra vegyék
Krisztus nevét, mint ínlkább tetteiikike!
vallják meg az emberek előtt. Ne az
egyházi "paragrafus" vezesse, de ne is
gátolja őket munkájuk végzésében, ha
nem sokkal inkább a Szeritlélek törvé
nye éljen és hasson szíveikben, - buz
dította gyakran őket.

Suhard atya számára a keresztény
szolgálat egészen radikális követelmény
volt. Oly tanúságtevés, melyet nem egy
szer azonosított a· keresztény "foI1rada
lommal". "Totális megújhodásra van
szükségünk - .írta. Az egyház tanítása,
Krisztus megtérést sürgető parancsa oly
messze vezet rninket, amí melilett - en
gedtessék meg, hogy így szóljak - a
marxizmus tanítása is csak igen szelíd
tamtás ... Az egyházi forradalom ugyan
is a lelkek mélyéíg hatol, hogy ott kioltsa
a gyűlöletet és meggyógyítsa az embere
ket az önzés betegségétől.Forradarlmunk:
"a szeretet," (id. u. o. eredeti szövegrész
let ailapján).

Iílyen "sWkatlanul" szállt és írt Suhard
bíboros. S míndezen szavak nem csupán
felJ:engzős kijelentések, bölcs szentencíák
voltak nála. HolW mennyíre nem, azt
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igazoljálk azoknak a papoknak és vilá
gliailmaIk ezrei, akik előtt Suhard atya
élete és minden tette nyitott könyv volt.
O maga azoniban mmdíg elégedetlen ma
radt önnön magával szemben. "Úgy ér
zem, hogy semmit sem végzek, semmit
sem teszek, - írja fJeljegyZJései:ben 
hisz annyi míndent ke1lene még tennem.
Oh, bárcsak megsokszorosíthatná Isten
életemet." (Cornets du caro. Suhard,
Paris 1951). Nem elégedett meg SOha az
zal, hogy elméletet nyújtson, hogy analí
zíst végezzen. S ha olykor ezt is kell ten
nie, soha nem feledkezik meg róla, hogy
ösztönözzön. hogy. életet gazdagítsori. S
mindezt főképp élete utolsó nyolc évé
ben. A 75 éves bíboros halála előtt nem
sokJkal írja le a sorokat, rnelyeket húsz év
után is megszívlelhetünk: "Korunk nyo
morúságának tragikus jcllemzője, hogy
hallgatag nyomorúság. Milliók szenved
nelk s millíókra vár naponta a nyomor
és szenvedés, És nempanaszkodnak, nem
csodálkoznak, hanem haslgatnak, Mintha
valami titokzatos fáradtság terhélné nyo
masztóan földünket. MinJt a nagy viharok
elöjrt:, Olly nyugtalanító a csend, Ezt érzi
míndenkí s ha el is kívánná rejteni, nem
.megy, A csend nem távozik, rátelepszík
a l€l1.kekre. De vajon hányan vannak, akik
hallgatag fájdalmurk:ban valóban az eJ/kö
vetkező napok szörnyűségeire készülinek
fel?! S vajon hányan vannak, akik meg
botránkoznak, ha figyelmeztetik öket:
rnindez elkerülhető Lenne. Ha ez a szo
morúság azok szívét is rnegszállja, ak;lik
az evangélíumot nem ismerik, abból is
igen nagy kár faikJad. Debo1JráiImyá lesz,
ha a keresstényeket venné hatalmába!"
(in: Le sens de Dieu).

"Párim atyja" századunknak egyik
nagy embere. Még aJ1.okor is így van ez.
ha ma tán kevesebbet szólnak-Imak róla,
mint megérdemelné. Szellemi örökségét
hálrom nagy pásztorlevelében hagyta
ránk. Az egyház megújhodásáről,az Isten
iiránti "érzésről" és a papok társadalmi
szerepéről, feladatairól szólt bennük.
Míndháromnak számos gondolatát nem
nehéz lle<lfedeznünk a zsinati szövegekben
és napjaink teológiai smld,rodalmáJban.
Míndegyikben kiutat kívánt mutatní az
íntegralízmusnak és a iliévesen értelme
zett "modennizmusnak" útveszJtődből.
Ovott a rnúltnál rnegrekedt, a megőrzest

steríl programként zászlójára író ínbeg
raíazmustól csakúgy, mint a .modem
ként" kikiáltott újdonság kritíkátlan bál
ványozásától. Megoldást újra és újra .a
katolíkus színtézisben látott és tárt a
világ elé. Abban, amely bátran tekint
mímden új helyzetben körül s mindíg elég
bátor ahhoz, hogy az igazságot ki is
mondja. Aiklkor is, ha az "régi", de akkor
is, ha az "új". Nem ok nélkül írta le és
mondta el oly gyskran Suhard bíboros
Szent Pál szavait: "Vizsgáljatok meg
míndent, a jót tartsátok meg" (1 Tesz
5, 21). AJkIi í'gy gondolkodik és él, annak
számára rokonlélek marad ma és holnap
is Suhardkardinális. Akli számára idegen
e szövegnek mondanivaíója, az idegen
ként álil. vele szemben, de Krisztus taní
tásával szemben is. Azzal a "tanítással"
szemoen.. melynek hitelét és hitelremél
téságát Suhard bíboros, "párizs atyja"
szavával és tetteivel : az élet tanúságté
.telével igazolta.

SZENNAY ANDRAs

AZ EGYHÁZ EGY "SZOCIALISTA VÁROS"·BAN
1939 nyarán a párimibanlieu újtemp

lomait tanudmámyoztam. Az egyik párizs
környéki plébános, ami>kormeg1kérdez
tem ,tőle, hogy hány híve van, azt felel
te: tázenötezer, de ebből csak ötezer a
katolíkus. S a többivel mi van? - kér
deztem, Azok majdnem ménd kommu
nisták, hangzcet a válasz. Em már az új
ságárusoknál is észrevehettem volna.
Csak a Popu~airet és a Humanitét árul
'ták. A mosolygó arcú plébános, min.tha
csak a későbbi XXIII. János pápát rnin
tázta volna, azt mon.do1lta még, hogy ő

míndenkít szeret, akár hivő, aikár nem
hívő.

Magyarországon is vannak ún. "szo
cíaldsta városok"; Dunaújváros, Kazinc
barcika, Komló, Várpalota stb. amelyek
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csak a legutóbbi időben 'k!aptá!k meg a
városi rangot s megkülönböztetésként a
"szocialista város" címét ás. A szocíalísta
városok közé tartozik Ajka is. Sokszor

. jobban tudjuk, hogy mélyen a hitélet Tan
zámíában, mint például. Ajkán. Az Új
Ember 'nagyon kedves riportered csak a
pillanatnyi benyomásaikat írják meg.
Évekre van szükség, amíg mi, gyakorló
lelkipásztorok tisztán látjuk a problémá
kat.

Jelen írásomban Ajkáról szerebnék be
számolni, megírva jót és kevésbé jót egy
aránt. Ajka a Dunántúl egyik legjobban
fejlődő ipari települése. A timföldgyár
brun és az alumínium kohóban, az erőmű

ben, az üveggyárban, bányákban. tévé
alkatrészgyárban 16.000 munkás dolgozik.



E7Jek iköZlÜ1 sok a bejáró.
Ajkán csak 1928 óta van katol.iilkus plé

bánía, Az ajikaikatoliikus híveikaddig a
tósokberéndi plébáJniához tartoztak. Aj
káin 1928-ban már vOllt evangélikus és
református lelkészség és templom, mivel
az őslakosság protestáns volt. Az ajkai
katolikus hivek nagyon buzgó és agtlis
papot kaptak. Kakas Aladár személyében,
aki összefogta a gondjaira bízott híveket.
Ajkán el lehet mondaní, hogy a templo
mot és a plébániát a munkások építet
1Jélk. A templom ol tárképén a bányászok
és az üveggyári munkások hódolnak az
Úr Jézus előtt. Első volt a templom meg
építése. A plébános, amíg Ajkán volt, öt
helyen lakott, de végül megépült a mo
derm plébánia is.

, Az üveggyári munkások a háború alatt
bérkövetelések miatt sztrájkoltak, A plé
bános a munkások mellé álilt. Fölment
a mínísztériumba, s Ikiharcolta, hogy tel
jesítsék a munkások bérkövetelését. En
nek mi volt az ám? Az akkori vállalati
vezetők elintézték, hogy a plébánost he
lyezzék el. Utána több plébános volt Aj
kán. Az elődöm nyolc évig működött itt.
Nagyon sokat dolgozott kétkezi rnunká
val is a templomért és a plébáníáért, de
a .nyolc év sem volt elegendő, hogy meg
szokja ezt a környezetet. Közben két
kántornő azért ment el Ajkáról, mert
nem bírták az itteni füstös levegőt.

Magamról annyit, hogy hatvanéves fej
jel kerültem Ajkára, A terep. nem vobt
szokatlan, mert gyerekkorom óta gyári
településen nevelkedtem. Magam is vol
tam vasmunkás. Nagy terveket nem szőt

tem, Feltettem magamban, hogy szeretní
fogok mmdenkít - hivőt és nemhívét
egyaránt, Al'Sinat szellemét próbálom
megvalósítan! ill lelkípásztorí munkában.
Tudomásul veszem, hogy szecialista vi
lágban élünk és "szodalista városnak"
vagyok az egyik papja, mert Ajkán már
négy plébánia van. Hogy a mi plébáruán
kon, Ajka I.-en mennyi a katolikus hivek
száma? Nem tudju'k,de biztosan tízeze-
IW1 felül van. .

Mílyen a város szocíáíis helyzete? Tel
jes a foglalkozottság, nincs munkanélkü
li. Nem kell senkit sem segélyezni. A
nyári szünídőben a városi tanács nunden
héten 100-100 gyermeket visz üdülni a
Balaton melíé. Ugyanakkor a vállalatok
is viszik a dolgozók gyermekeit a szüle
iklkel .együtt üdiÜillni a váídalatí üdülőkbe.

Az egyik kilenc-gyermekes családot meg
látogattam otthonukban. Ragyogó tiszta
ság a modem lakásban, a család ta,gjai
- összesen tizenegyen - a tévét n~
Akik Ajkára jöttek lakni, azok fölszáanol-

tak maguk mögött mindent. Nem valö
színű, hogy visszamenjenek a falura 
legföljebb a búcsúra és az ünnepekre, A
fiatal10k természetesnek t&1lják, hogy az
általános iskola és a gimnázium elvég
zése utan szaJ1mlát tanulnak. Nem aikar
mindenki az egyetemre menni.

Milyen a plébániánk hítélete? Ajkán
nincs tradíció. Akfk ide jött.e'k lakni az
új, modern íakásokba, azok nemcsek a
régi bútort adták el, hanem a régi falusi
szokásokat - köztük a templombajárást
- lis elhagyták. A híveinknek köriilJbeI.ül
öt százaléka hallgat vasárnap szet1tmisét.
Ezrei szemben, ha mctoros verseny van
Ajkán, akJlror tízezren mennek el a mo
toros versenyt megnézni, A templom iga
zán csak az éjfélJi mísén és az elsőáído

záskor ,telik meg hívekkel. Három szent
mísét mondunk vasár- és ünnepnap. Min
den szentmisén tízperces szenrbeszéd
van. Mindíg van gyónási lehetőség. Az
elsőpéntek és a 'különféle ájtatosságok;
májusi litánia, oiktóbeTli rózsafüzér, ke
resztúti ájtatosság, gyengén menneik,
mert az asszonyok többsége is dolgozik.
Amíg nem valósul meg mínden szakrná
ban az ötnapos rnunkahét, addig megér
téssel kell lenni sokmindenben. A üze
mekben dolgozó asszonyok csak vasár
nap érnek rá nagytakarítást és mosást
végezni.

Hétköznap általában 15 áldoronk van
s ugyanannyi a hétköznapi mísehallga
tók száma is. A gyalkori és elsőpénteki

szentáldozást hiába szorgalmazzuk, Első

pénteken á:1talában hatvan áldozónk szo
kott lenni. A húsvéti szentgyónását és
szentáldozását nyolcszáz hivőrak végzi et
A magyar mise nem l'lélpszerű. Az úrnapi
és a feltámadási körmeneten nincsenek
tömegek, még bámészkodók sem.

Milyen a hitoktatás? Az e},múl,t tanév
ben 3.100 általános iskolás volt egész Aj
kán, ebből még ötven hittanos sem voít,
A templomi hitoktatás gyengén megy,
nagyon kevés gyerek jőn a hítoktatásra.

Az elmúlt évben 130 elsőáldozónk volt.
Az elsőáldozásra való jelen.t'kezIégnél a
gyerekeknek föl kell mondaníuk a leg
fontosabb imádságokat: Míatyánkot, Ud
vözlégyet; Haszekegyet és Isten 10 pa
rancsolatát. A gyermekek nagy tJöbbsége
nem tudja az imádságokat. Gyermekeink
otthoni vallásos nevelése érdekében még
SOIk .munka vár a szülőkre, A két hóna
pig tartó templomi előkészitesen már az
első órától' kezdve gyakoroljuk a gyónás
technikáját is. Mílven nehéz olyan :gyer
mekeket gyóntatni, aki~ bejönnek a
gyóntatószékbe és csak néznek, vagy né
1Jegeme'lk. A lelkitükröt is könyv nélkfrl
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meg1;anulják a gyermelrek. (Nem imád
koztam, káromlrodtam sto.). Nagyon hi
ányoljulk, hogy edddg még nem .adtak ki
az elsőáldozók részére egy füzetJet a leg
szükségeseob kérdésekkel 12-16 órára
elosztva.

A gyermekek a: keresztség adJkaImával
ta.lá:1komak először - bár még öntudat
lanul - az egyházzal. Hány gyerII'lE!lk
nincs megkeresztelve? Nem tudjuk. Al
talátban 150 gyermeket szoktu:nk m~e
resztelní. A második tffiálkozás az egy
házzal az első szeritáldozás. A szülók
többsége is együtt szokott gyónni és ál
dozní az elsőáldozókkal. De utána... A
következő vasárnap már búcsút mond
tak a gyermekek a templomnak a bér
málásíg, Hiába mmden igéret és fogad
kozás, akárcsak régen a francía katold
kusoknál,

Az elmúlt nyáron bérmálás is volt Aj
kán. 570-en bérmálkoztalk, A bérmálko
zák nagy többsége az elsőáldozás óta nem
gyónt és nem áldozott. A bérmálás a
harmadik alkalom az egyházzal való ta
láLkozásra. Azt is mondhatmárn, hogy a
gyermekek ezzel mutatják meg a kato
Iíkus egyházhoz való tartozásukat. A bér
málási oktatásra való [elerrtkezésnél
megint föl kellett triondani az imádsá-'
gokat és a gyónási imát. Bérmálkozóink
zöme most újból tanult imádkozni. Azt
sem lehet mondani, hogy a gyermekek
a bérmálási ajándékért bérrnálkoznának.
Minden első áldozót és bérmálkozót a
Szent István Társulat jóvoltából el tud
tunk lál1J:rui ímakönyvvel, Külön megtaní
tottuk öket az imakönyv használaltára
és az énekek kukeresésére. És az ered
'mény? A bérmálás utáni vasárnapon már
megint az ún. törzskőzönség és a régi
gyerekek jöttJeik el a1Jelmplomba. Ez a
szomorú valóság. .

A negvedik találkozás az egyházzal! a
templomi esküvő. Nemosak a vőlegény.

de a menyasszony is állásban van, dol
gozik, ez a tapasztalat, Hányan nem köt
nek egyházi, templomi házassácot? Megint
nem tudjuk, A súlyos betegekhez általá
ban szoktak papot hívni os a halottak
többsége egyházi temetésben részesül.

AZ OLVAS6 NAPLÓJA
,,- És ha netán maga téved?
- Jelzést adnom akkor is kötelesség Oo'

- Kikérte föl magát erre a jelző-szc-

repre?
- A lekiísmeretem."

Az egyházközség képvíselőtestülete

csak m~ásokból áll. Érdekes, hogy az
értelmiségiek - ki ezért, ki azért - visz
szahúzódnak az egyházi élettőí, ideértve
a ternplombajárást is. Az iJfjúság szinte
teljesen olrikapasol6dott az egyházi élet
ből. Rosszakarattal azért nem találJko
zunk. Már az általános iskolában van
nak, akik ateistának vallják magukat.

A templomon kivül hol veszik i,génybe
az egyház szolgálatát? Véradáskor fetl
hívtuk a hívek figyelmet, hogy segítse
nek a véradásoan. A plébánía jó példá
va!! járt elő a véradásban. Igaz, em te
sziik a kíspapok is a szegedi szemaná ri
umbam, ügyes-bajos dobgaíkkal a hívek 1:1

plébániára jönnek. Mindig próbáluruk se
gítení. A világi hatóságokkai jó a viszo
nyunk. Karácsonyeste gondolunk azok
ra is, aküc nem lehetnek a családjuk kö
rében. Szeriteste telefonon szokram bol
dog karácsonyi, ünnepeket kívánni a pos
tán dolgozókmak, a rnentőknek, vasuta
soknak, hőerőmű és alumíniumkohó dol
gozóinak. Nagyon jól esik nekik, hogy
gondolunk rájuk és megköszönjük a helyt
állásukat. Nekünk nem elméletileg, ha
nem gyakorlatilag kell megvalósítand a
díalógust, szeretní a hivőket és nemhivő

ket egyaránt.
Másvallású - református és evangéli

kus - testvéreinkkel ápoljuk a [óvi
szonyt az ökumenizmus szellemében. Ne
kik is olyan problémátk vannak mirrt ne
kÜIT1,k az egyházi életben. Érdekes, hogy
mínd a református, mind az evangélikus
papnak a felesége is állásban van.

A szocialízrnus építésében a szocialista
városok előbbre vannak a többi városok
nál. Az égvház az adott körülményele kö
zött a szocialista városokban is hirdeti az
evamgéléumot. A papok munkáía hol si
kerrel, hol sikertelenséggel jár. Bátran
szembe k01\ nézni a sikertelenséggel is,
hiszen az Úr Jézus munkáját is sokszor
sikertelenség kísérte. Az egyháznak a
modern vtlásban is van mondaniva.lóia
az ernberek számára. Ajikálll, a szecsaltsta
városban .Is él HZ egyház. s papjai dol
goznak a második vatikáni zsinat szelle
mébem.

I.űNGAUER IMRE

Tarró Vrlmos, ilietve egyelőre még
Béda szerzetes-növendék és pre~
közt folyíík.: ez idézett párbeszéd Maróti
Lajos regénvében.s Vajon a regény is
"jel7Jés" akar lenni, valamilyen belső kö-

• Maróti LaJooo: A kolostor, Sz'épúrodatmi Kónyvkiadri, L961I.
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1lele55ég parancsára? Mi sugallta végül is
A kolostort? A Ielkiísrneret? Vagy az ön
igazolás szándéka? A kérdésmiLndvégig
nyíóva marad. Egytk ~'elh.et&éget sem le
het eleve kiii.ktaitni.

Amit fölrtJéitlenülki kell iktatmd, az fl
vulgáris antíkleríkalízmus ,,leleplező"

szándéka. Ennek - józan megítéíésse; 
még a regényt jól-rosszul (inkább rosszuí,
mint jól) lezáró epilógusban sem Ielhetni
nyomát. Éppen ezért, aJkár célja vobt ez
az írónak, atkár nem, művét míndenkép
pen "je17Jésnek" (vagy legalább jelzésnek
is) kell föltognunk. Olyan jelzésnek,
amelyre érdemes fölfigyelni, amelyen ér
demes elgondoíkodní.

Ami a regényben történik: Tarró VU:
mos kolostori ,,'kálIlIndja", még a zsinat
előtt történik, a negyvenes-ötvenes évek
fordulóján. Sokat beszélni nem kelti. a
!korról: s01"kaJ közelebb van hozzánk,
semhogy ne emfékeznénk rá, s ne köz
vetlen élményként tapasztaltulk volna.
Ebben a nehéz, zavaros, feszült légkörben
jelentkezik a szerzetbe húsz fiatalember.
Tízegynéhány évre rá a húszból mínd
össze kettő marad: az egyik míndük közt
a iegtJrevésbé tehetséges, a másik eszes
vobt, de, mímt az Epilógus visszaemléke
zésében rnondja a kiiépett pap, "módsze
resen elpacsmagosította saját magát".
Amire aztán Tarró Vilmos, a másik em
lékJező, így vonja le a maga kövebkezte
tését: "Azt hiszem, ez törvényszerű. Ha
egy testület, amely az vönkéntes fegye
lem elvére épül, összetéveszti a tett fe
gyelmét a gondolkodás gúzsbakötésével.
szükségképpen aselejtet szelektálja ma
gának. .."

Ez persze minden elvi igazsága mellett
ís kissé túlerős mondat a konkrét témá
m. Vagy legalábbis a "selejt" kífejezés
az', ilyen általánosításban. Hiszen még "a
gondolkodás gúzsbakőtése' sem álJtaJáno
sítható mínden fönntartás nélkül: még a
Iegortodoxabb tomista, akolastor filo
zófiatanára sem "absrolutista", hacsak
nem <"O. maga gondolkodásában: róla is
az Epilógus emlékezésében állapítják meg,
hogy "l'Il€irev skolasztíícus, de tiszteli má
SOik tudományos meggyőződését". TarTÓ
Vilmos, illetve Béda noviciátusi vitái és
ellentmondásai mutatják, hogy voltak,
akik egyáltalán nem akartáJk "gúzsba
kötni" a gondolkodását.

Voltak viszont, ~ilk akarták. Aki kö
zelebbről ismeri a szerzetesrendeket, na
gyon jól tudja (és Maróti Lajos jól áb
rázolja is). hogy ott is emberek V3IIlJl.ak,
ilyenek és olyanok, "gúzsba!kötók" és
.Jfberálisok": a szerzet nem csodateleo,
ahol kegyes varázslattat egyneművé vál-

to21tatjá$c a· 'kÜ!lötlibQzóket, s aik.i történe
tesen "fas!iszta" hajlamú, az automati
kusan a szelíd szerétet péoldaikJépe lesz,
pusztán CSaIk anná[ fogva, hogy szerzet
be lépett, vagy {lappá SZ€ll1teltek. A szer
zetest - és általában a papi - élet
forma utakat kínál, de az utat rnínden
'kinek magának kell végigjároiJa; hogy
ki hogyan járja végig és kimiJt csiná!
magából, azért végső fokon nem ,,.3 S~
zet, mínt olyan" a felelős, hanem ki-ki
személyesen. Lehetvala·ki egy kdlostor
ban is ízig-vérig humanista, mégha a
növendékek nevelése is a föladata: pél
da rá a regényiben a magíszter altya; és
lehet ennek a humanista pedagógus tí
pusnak éppen az ellentéte: példa rá a
prefektus. S ha ebből a szempontból
néZ2JÜk, ez a ,ikolastor" végül is nem egy
bizonyos rendház (Marótd Lajos tiltakozik
nundenféle könnyű azonosítás ellen, bár
mennyire "rá lehet ismerni" koloetorá
l1J3Jk méntájára), mégcsak nem is általá
nosságban "a" rendház (vagyis egyálta
lán mínden szerzetesí közösség), hanem
áhtalámosabb modell, amelyből egyete
mesebb tanulságok vonhatök. Pius hiába
lépest ki, hiába lett függetlenített úttö
rővezető megyei szinten: úttörővezető

nek is az maradt, aki volt, s ott is csak
azt folytatja, arniJt a kolostorban elkez
dett, Nem mert a kolostor "elrontotta",
hanem mert alapvető adottságait ott sem
sikerült jobbra váltama. Tízegynéhány
évvel később Pius "szodalista" elvei
pontosan fedik egykori "kolostori" el
veíe (föltehetőleg módszereí sem váítoz
t aik, hiszen a hangja is ugyanaz ma
root); legföljebb egy előző fogalmat be
helyettesitett egy másikkal. "M&rpedrig.
- mondja éles tenorján - egy olyan
társadalom felépítéséhez. mint a mienk,
hit kell az emberekbe és regyelem.

Hit és fegyelem. A hbt, amelyet gon
dolkodás nélkül elfogad, s a fegyelem,
arnelv a hivővel meggyújtatja a hitet
lenek alatt a máglyát, régen és· most,
és mindörölokön örökké, ámen... Tam
fejét elönti a vér.
. - Én pedig azt rnondorn, hogy érte
lem és erkölcsi érzék... Ér1telem, és er
kölest érzék! A marxízmusnak iés ennek
az egész ügynek itt éppen az a rákfe
néje, hogy az ilyen te-félék hinnivalót
esimalnak belőle."

Mert valahol, a dolog legmélyén erről

van SZÓ: a hdtről ; pontosaoban a hit
minősézéről, .Hogy Béda testvér egy ká
csit többet okJvetetlen:kedik. mint kelle
ne (,kivált egy novicíusnak), és hogy az
írá egy kicsit elnézőbb a kelleténél ez
iránt az okvetetlenkedő Béda testvér
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irálnlt, az legföljebb a regériyen ront, de
mit sem változtat a dolgon: a huszadik
század derekán a "vak" hittel nem sok
ra . megyiinJk. IHetve biztos, hogy tév
úara megyünk, az egyházon belül épp
úgy, mínt az egyházon kivili, a keresz
ténységben épp úgy,lJlIin,t a marxizmus
'ban. Vilmos-Bédának igaza van: ,,ér
telem. és erkölcsi érzék" kell; és-még
valami egyéb is: az, amit a keres7Jtlény
1JertmiJnológi,a szeretetnek nevez. Az em
beri személy tisztelete magamoari és
másban. Egy noviciu'Sban is, egy elöl
járó részéről is. Egy beosztottban, a leg
lkisebbikben is; egy fölöttes, a legnnaga
sabb részéről is. És akkor ís, ha bizo
nyos kérdésekben történetesen nem tel
jességgel azonos a véleményük.

Hogy Béda testvér a maga véleményét
meglehetősen agresszívan képviseli? Két
ségtelen. De nem kevésbé kétségtelen,
hogy Béda testvér véleményében van
megfontolandó igazság. Egy filozófia, ha
dOgJnatiikussá váljk, törvényszerűen arra
is klép1x:Jlenné válí'k, hogy a világ (tu
domány, társadalom, stb.) folytonosan
fölgyülemlő új anyagát megnyugtatóan
földolgozza. Ez nemcsak a ,reglényben fe
lelősségre vont skolasztíkára álü; a dog
matikus marxizmus (ami magában véve
önellentmondás) ugyancsak . ,képtelennek
mutatkozott bízónvos tények és jelensé
geik (rnarxista) értelmezésére: Ilyenkor
szükségképpen bekövetkezik a dogma
ti2TÍlus kereteibe bele nem férő jelensé
gek megbélyegző elutasítása, és velük
szemben az adminísztratív eszközök aIl
kailJmazása: ami terinészetesen fölöttébb
kérdéses, és mindenképpen csak időle
ges megoldás. Ez tö1"1Iénik Bédával a ko
lostorban ; utóbb ez tör:ténnk a kolos
toron kívül a marxista dogmatizmus (és
a vele szervesen kapcsolódó személyi
kultusz) korszakában : "A koilostor után
kicsi híján az egyetemről is kirúgtak"
- rnondja az Epilógusban.

A dogmatázmusok korszakán azonban
túl vagyunk. A más' nézet az egyházban
sem számít ma eo ipso, csa1k mert más,
egyben eretneknek is. Amiért a hagyo
mányos skolasztika nem ad mindenben
megnyugtató választ a természettudo
mány által fölvetett új kérdéseikre, eb
ből ma már - a zsinat után - nem az
következíík, hogy bizalmatlanok legyünk
a természettudomány iránt (ha nem
egészben, hát részben), hanem az, hogy
csináljunk olyan. keresetény filozófiát,
vagy tegyük (pontosabban tegyük újra,
ismét) magánaik Szent Tamásnak a szel
lernében olyan rugalmassá a' régiit, a
slrolasztli'kust, tornistát, hogy ma, a rno-

dern korban és a modern kor kérdései
nek intregrálásában is használlható le
gyen.

Ha tehát Tarró Vilmos ma jelent'kez
nék fölvételre, és ma keriline kolostori
(vagy tJágaJbban: szeminooUlIDi) nevelők

és tanárok keze alá: most már a nyug
hatalhlan, a vitatkozást a vitatkozás ked
véért is kedvelő, éleseseű, !kicsit önma
gában és éles elméjében is tetszelgő, és
sajnos, még alázatosságában is kevély,
de jobbra, többre törekvő, magát is esi
szolni akaró fiatalember kevesebb gya
nakvással találkezott volna? Most már
nem kelbene neki és társainak (jóval túl
a belépésüle szerencsétíen politikai hely
zetén, írnmár jóval kevésbé vílíamos
légkörben, és katasztrófahangulat he
lyett az okos és szerény jövő kil.átásai
val), azonpan.aszikodniu:k, amin akkor:
hogy nem az életre, nem reális.jövőpapi
életükre n.eveli:k őket? Most már nem
keillene (l1fjillönös tekintertel a Gaudium
et Spes szellemére és szavaira), minJt an
nak idején egyik első, rögtönzött és sza
bálytalan "értekezletükön", azt hangoz
tatníuk, hogy "nekik nemcsak elhiva
tásuk van a viJágból, de küldetésük is
a világba, amelynek hátatfordítottak. és
ők ezt a iküldetést kö:lJel oly fontcsnak;
érzrk, mint a hivatást a tökéletesedés
re"? Most már nem kellene úgy érez
niük, hogy nem kapnak kellő kilátást,
távlatot, és ösztönzést arra, hogy hic et
nunc, itt és ebben a vtlágban, amelybe
a Gondviselés helyezte öket, keressék és
munkáljáJk a rájuk bízott jövőt? Alig-

, hanem ez ll. jövő is 'részben azon rnúlík,
hogy - mímden reményünk s2'Jerin.t 
a föltett kérdésekre azt felelhetóűk: nem
kellene.

Hogy volt-e igazi hivatása TaITÓ Vil
mcsnak és tizenkilenc társának? Való
sZlÍII1Ű, hogy nem volt; legalábbis nem
volt elég erős. Hogy a megoldas, amit
végül is a regényben választottak, való
ban és véglegesen megnyugtató rnegoí
dás ? Valószínű, hogy nem Mint aihogy
valószínűleg maga a regény sem az. Ah
hoz- akár pro, akár ikontra - izzóbb
áram. mélyebb szenvedély kellene, és
kevesebb írgasmasság az író ~ől a
hőse iránt. AJkkor A kolostor talán nagy
regény lenne.

Igy csak jó. kivált egyes részeiben.
Abban például, ahogy eet az álló és
mégis hömpölygő időt érzékelteti. Abban,
ahogy jellegze1:!e'8 kolostori tipusokat áo
rázol: Abban, hogy a noviciusok életbé
nek légkörét visszaadja. Abban, ahogy a
rend belső feszültségeit, konzervatív és
reformísta párt vitárt sejteti: annyit,



amennyit egy n0\7'1C1US mandebből érzé
kelhet. Abban, ahogy - szilIl1:éln a novi
cíus-mentalítás tükrében - egyház, hit,
vaililás aggiornamento kérdéseit fölveti.
Kevésbé meggyőző az, ami sajátosabban
spdrbtuális, és amínek mélyebben spiri
tuálisnak kellene lennie ahhoz, hogy
méggyőzzön. Béda lelki harcainak őszin

teségében nincs jogunk kételkedni;
mégis úgy érezzük: mindebben (ahogy
az író megmutatja), több a StZÓ, a fel
szín és a rutin, mint a valóban egzisz
tenciális feszültség. Nyilván mert Bé
dámak végül mégsem volt ígazí hivatása.

"E könyv szerzője szeretme megmene
külni, attól, hogy művét Jrulcsregimy-

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Két új magyar darab a Katona József
Színházban. Tersánszky Józsi Jenő és
Vészí Endre a szerzője annak a két "új"
magyar darabnak, azaz még előadatlan

színműnek, melyet röviddel egymás után
mutatott be a Katona József Színház.
Az "új" mellett az idézőjel arra kíván
urolní, hogy a Tersánszky-vígjáték
több mint negyt'en ét,ig fekűdt fiókban,
ugyanakkor meglep frisseségével; V észí
Endre groteszk játéka viszont valóban
új mű, de közel sem oly friss, mint a
Te'rsánszkyé. Illetve amennyiben mégis
mai szinház, az nem 'annyira az író, m'Ínt
az igen tehetséoe», fiatal 1'endező Iglódi
István s a kítűnő Tőrőcsik Mari érdeme.
Egyébként mindkét színházi este at
moszféráját Törőcsik teremti meg; úgy
tűnik, ő ma a legerQsebb színésznö'-egyé
niség a pesti szinpadokon. A Tersánszky
darabot is fiatal rendező, Babarczy
László vitte szinre - vendégként, A fi
atal rendezők ilyen mérvű pártfogásáért
pedig mindenekelőtt dicséret illeti a
színház vezetőségét.

"A kegyelmes asszony portréja" ki
csattanó életerejével talán eloszlatja azt
a - ki tudja, honnan támadt? -'- el6ité
tetet, hogy Tersánszky nem színpadi
szerző. Mert ha nem is kerűltek szinre
darabjai (a "Szidiké"-t 1923~ban a Bel
városi Szinház, átdolgozott változatát
1930-ban a Nemzeti, a "Kakuk Marci
szerencséjé"-t 11M3-ban a Thália ját
szotta), kevés olyan írónk van, aki a
színházi kudarcok után is ennyire "ben
ne élt" volna a színházban. A maga ere
jéből teremtett szinházat, irodal;mi ka
barét csinált a Nyugat-matinékon, mely
nek zenéjét, szövegét, koreográfiáját ma
ga készítette, s Gaál Frandska, Tőkés

ként fOi11~"- mondja a záró meg
jegyzés. Abban tehát, ami "a valóságtól
rnegtermékenyített,· de szuverén aJLkotóí
képzelet elég híven követte-e pontról
pontra a megtermékenyítő valóságot; ne '
azon méltetlankodjursk, hogy egyiben
másban túl híven, és ne azon botrán
kozzunk, hogy ismét másban nem elég
híven. Tarró Vilmost és íróját ezért el
utasűtaní, és "jelzését" haIJ:atlanrn ven
ni: ez a könnyebb (esetleg hagyományo
sabb), de a legkevésbé hasznos áJHás
pont lenne. A zsinat után bizonyára va
gyunk olyan edzettek, hogy elbírjunk és
komolyan vegyünk egy-egy ilyen jelzést.

RÓNAY GYÖRGY

Anna, Csertos Gyula mellett ő is föllé
pett benne.
'"A kegyelmes asszony portréja" egy

tehetséges modern festő, Dulder-Tűréf

Akos kűlönös karrierjét mondja el. A
festő felesége, aki előzőleg foglalkozás
szerűen űzte a prostitúciót, most a "mo
noklis gyönyörvadász" Thorha fai méltó
ságos urat veszi célba, s a rövidesen
miniszterré kinevezett Thorhafai olda
lán hamarosan kegyelmes asszony lesz.
De Dulder-Tűrő, az elhagyotf férj is
megtalálja múzsáját Olgában, Hautfres
ser képkereskedő lányában, aki szerelem
ihlette bravúros űzleti érzékkel értéke
siti Dulder-Tűrő egyik képét, a kegyel
mes asszony "portréját", mel'yen az egy
kori Polyák Lola egy szál harisnyakötő

ben iátható, Maga a kegyelmes asszony
veszi meg a képet, kolosszális összegért:
a nyomorgó Dulder-Tűrőmost már nyu
godtan megcsókolhatja a papa előtt is
"kis pápaszemes madonnáját", Olgát. De
ezzel még a vázát sem mondtuk el a
cselekménynek, nem említettünk egy 80r
jól megrajzolt figurát: AmoIdot, Haut
[resserék: "művészi" ambíciójú, testileg
lelkileg rokkant segédjét; Tsitseri báró
nőt, a háztulajdonost, lányát, Thorhafai
hopponmaradt menyasszonyát stb. Ter
sánszky itt is fölsorakoztatja jól ismert
"félvilági" alakjait, svalami egészen kü
lönös báj lengi be ezt a közel sem bájos,
kegyetlen egyértelműséggel leleplezett
társadalmat: a húszas évek magyar va
16ságát. Milyen jellemző: Dulder';'Türőt

a terténet végén Négye8sy grófnő és is
merősei megrendelésekkel várják, de nl.ég
véletlenűl sem a tehetségéért, hanem
mert izgató intimitásokat remélnek tőle

volt feleségéről, az új miniszternéről.



De itt mái" túl is nő a darab a tíÍrsada.
Zomkritika "első síkján", az író a bölcs
humorral szőtt cselekményben, úgy érez
zük, valami nagyon fontosat és mindig
időszerűt mond el a művészet és m'IÍvé
sziesketiés kíbékíthetetlenségéTÓI.

A Te'Tsánszky-varázslat egyéni, sajá-'
tos atmoszférát hoz a színpadra is, ami
nek az író dramaturgiai biztonsága, szín
padísmerete adja meg a hitelességét. S ha
a jól pergő dialógusokba néha nehezen
mondható mondatok is kerültek, ez csu
pán sajnálatunkat ébresztheti fel, amiért
az írónak nem volt módja nagyobb rutinrt:
szert tenni. Igen, ha van a drámának
nyersesége, az a rutin hiánya; viszont
épp a henyén, sebtiben odavetett mon
datok - mint egy dokumentum-értékű

magnetofonfelvétel - adják meg Ter
sánszky tündéri világának realitásM.

Vészi Endre ,,(Jvegcsapdá"-ja nagyon
is mai témát dolgoz fel, s6t ő is a mű

vészi alkotás és lelkiismeret gyötrő

ellentmondásosságába kíván alászállni,
csakhogy a felszínen marad. A darab
legmesterkéltebb jelenete épp a "leszá~

molás", Csere Gábor íl'Ó és az egy
kori "rühes" osztálytárs szembesítése,
amiből annak kellene kiderülnie, hogy
az írá számára az írás csak erkblcsi gyen
geségének önmaga előtti igazolását je
lenti, A darab jó oldala ,.- szemben A
kegyelmes asszony pOl'tréjával - Vészi
Endre kitűnő színpadi rutinja, elegáns
díalógus-szövése.

Az "üt'egcsapdát" az egykori "l'ühes"
osztálytárs, "nyugatra szakadt hazánk.fia"
állítja fel Csere Gábornak és családjának,
meghiva öket napfényes villájába.. Az
iivegcsapdába zárt csaMd tagjai közt las
scm felmondja a szolgálatot az otthonról
hozott, jól beolajozott hazug udvariasság,
egyszerre minden felgyülemlett félelmük
és fájdalmuk kirobban. Csere Gábornak,
aki második feleségével, Zozóval és első

házasságából való két gyerekével él együtt,
rá kell jönnie, hogy bár sok hivatalos el
ismérést vivott ki magának, t,égeredmény
ben értéktelen ember. Zoz6ban felébred
a nosztalgia mindaz után, amiről le kel
lett mondani férjéért; cirkuszt játszik:
ez már lázadás, csak körvonalazatlan. De
ebben a darabban mindvégig körvonala
zatlan marad minden; Laci, a fiú elé
gedetlensége és Zozó iránti szerelme
ugyanúgy. mint Inci 0ppol'tunisztikus
megsimulása az apja oldalán. S végül
körvonalazatlan' a befejezés ís: amikor
nincs más a szobában, Zozó felöltözik és
elrohan. Hova.? Ki az idegen 'éjszakába.

Az ír6 nyih,án épp a kÖTvonalazatlan
ságot, a kiforratlanságot akarta "megra-
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gadni" a színpadon; csakhogy itta mú
alapvető dramatJJ,rgiai hibája. Vészi "drá
mai groteszknek" nevezi darabját, de
ebbelt a drámai groteszkben a groteszkum
nem párosul drámaisággal, mert a meg
fogahnazatlan homályból nem is szület
het drámaiság.

Mint mondottuk, mindkét darabban
TÖTÓcsik Mari az, aki szinte minden moz
dulatával atmoszférát teremt. "A ke
gyelmes asszony portréjá"-ban elsősorban

az ösztöneivel érzi. fogja meg nemcsak
Olga figuráját, de egész "félvilági" kör
nyezetét is, s erre az: ösztönös ráérzésre
vagy rátalálásra épül gesztusr61, gesz
tusra pontosan formált játéka. Mindjárt
az első jelenetben van egy gesztusa, mi
kor Arnold a pap által kiszemelt férj
jelölteket említi: "O, köszönöm azokat az
alakokat!" - mondja, kecsesen megemelí
a kezét, a csuklój!t kissé megtörve vissza
hanyatlik, s ebben a mozdulatban már
benne van az egész figura. Egyszerre
érezteti Olgáb!tn az alak jellegzetes
Tersánszky-báját, s irónizálja is saját
alakítását. S bár az egész estét kissé éne
kelve, affektálva játssza végig (ez az iró
nia), annyi színe - és kifejező színe! 
van a hangjának, annyiféle hangsúlya
van, ahány arca: egy rémült, egy ra
jongó, egy csodálkozó, egy ámuló, egy
mérges-durcás, egy ábrándozó-szerelmes,
egy hisztérikus, egy síró, egy zsivány,
egy ügyködő arca. S ahogy sir6 arcát át
formálja a szerelem. biztonsága, ahogy
arcizmai val, testi rezzenéseivel. mozdu
lataival eljátssza a szerelmet, abból fölé
nyes technikai tudás és mély művészi ín
tuíció árad. Alakításában nyoma síncs a
teatrulitasnak.

S ez már érvényes Zozó-alakítására
is, mely ugyanakkor alapvetően más
helyzet elé állította a színésznőt. Haut
[resser Olga alakja karakterszerep, Zozó
figurájának viszont Törőcsik alakításútól
kellett a karakierét is megkapnia. A
színésznő tehát nem tapogathat ösztönei
vel a darab atmoszférája felé, csupán
lehetőségeket kapott, melyet az első perc
től kezdve tudatosan kell valamivé for
málnia. S alakításával valóban drámát
hoz ebbe a "drámaiatlan" qroteszkbe.
Lactval való "szerelmi" párbeszédeit iszo
nyú forróság hevíti, szinte ő kölc.~önzi

partnerének is a kamaszos túlfűtöttséget,

s Csere Gábor iránti érzelmeinek ellent
mondásosságát is olyan hűfokon kelti
életre, hogy egyszerre sűrű lesz a levegő
a szinpadon. S végül a darab dramatur
giailag leggyengébb pontjából az est leg
igazibb pillanatát teremti meg. A bekap
csolt rádió beatzenéje mellett csupán



mozdulatokkal, arcmimikával eljátszott
felismeTés és menekülés oly erös, auten
tikus, megTázó, hogy a nézőben végütaz
egész daTabból ez maTad meg élményként.
Valamiféle "gesztus-nyelv" ez, amivel itt
Törőcsik ét. Nem szipoTkázik "SOkaTCÚ
ságávBI", Zozóból nem vígjátéki hanem
igazi dTámai figurát teremt, de aTcjátéka
nem kevésbé pontos, mint a TeTsánszky
darabban, csakhogy itt a -visszatirő aTC
vonások súlyosbító, jellemző ere jével dol
gozik.

A két fiatal rendező 1Wziil BabaTczy
Lászlónak volt könnyebb dolga. BabaTczy
"A kegyelmes asszon'Y portréjá"-ból első
sorban TeTsánszky MoliéTe-re emlékeztető

karakteralkoté képességét emelt ki, s jó
érzékkel fogja meg a jellemekből adódó
alaphelyzeteket. (Igy például kitűnő öt
let, hogya II. felvonás ban Thorhafait
virággal lépteti a színpadra, amit végül a
magát ugyancsak "produkáló" festő ke
zébe nyom válófélben lévő felesége; a
festő meghajol és távozik.) De Babarczy
rendezésének megvan a gyenge pontja
is, s ez elsősorban Arnold alakja, mely
nek színpadképtelenségét valamiképp
helyre kellett volna billenteni, s akkor
az első felvonás vége sem sikerült volna
oly teátrálisra. Iglódi István, az "Vveg
csapda" rendezője egységes elŐadást te
Temtett a gyengébb darabból. Nyilvám,aló
például, hogy Tőrőcsik említett, kitűnő

menekülés-jelenete csak a rendező és a
szinésznő igen intenzív "koprodukciója"
lehet. Ami a legfontosabb: érezzük a ren
dező egyéniségét; az irodalmi mű repro
dukálása, "bemutatása" mellett ő is
mondani akar valamit a világTól, s ezt
épp a Vészi-darab korszerű és igényes
színrevitelében fogalmazza meg. Apróság,
de jellemző, s épp ezért jelentős is: igen
jó az egymást követéí hangos rádiózenék
milyenségének fokozása (ami egyébként
a zeneszerző Bácskai Györgyöt is dicséri).

Mindkét darabban Kállai FeTenc a
paTtnere Törőcsiknek, "Semmi művészi-

KÉPZŐMŰVÉSZET

Az 1919-es Tanácsköztársaság létre
jöbtének 50. évfordulójáról a Nemzetri
Galéria Bortnyik Sándor festő és gra
1'ikJUS munkáínak összegyűjtésével és ret
rospekJtívtárlaton való bemutatásával
emlékezett meg.

Az 1893-ban, Marosvásárhelyt szüle
tett Bortnylk Kassák Lajos tamítrványa
ként, a Ma című folyóirat muníoatár
s:adrent kezdte pályafutását; kubísta
konstruktívtsta metszeteít - akárcsak a

eskedés a külsején" - íTja Tersánsz/q/
Dulder-TüTŐTól,s Kállai valóban szerény,
igaz:;. művészt akar alakítani. De jobban
érzi magát a miooenból viccet csináló
"bolondos fiú" szerepében. Nemhiába a
legjobb percei azok, amikoT fiúként néz
anyósa szemébe, ebben a "mama"-fiú' vi
szonyban eredendőhitelességgel csillantja
föl a darab atmoszféTáját. A V észi-md
ben viszont csak addig él, amíg Törőcsik

a színpadon van. Nem nagyon tud mit
kezdeni Csere Gábor lelkiismereti válsá
gait,'al, s voltaképp csak úgy alakít, ahogy
a verset szavaló szinész is játszik: előad

ja az íTó művét. Többé-kevésbé ugyanez
érvényes az "Űvegcsapda" többi szerep
lőire is. Űze Lajos a mozdulataival PTÓ
bál figurát teremteni, nem sok lehető

sége van; Dániel Vali és Blaskó Péter
viszont nem nagyon él lehetőségeivel sem.

A sok szereplős Tersánszky-vígjáték
ból még Kálmán György alakítását kelt
kiemelnünk: igazi "gyönYÖTvadász" mél
tóságos úr; csak kérdéses, nem parodizál-e
erősen. nem túl karikaturisztikus-e eb
ben a finoman ironikus előadásban? Az
Arnoldot alakító Sinkó László elsősorban

a szemével alakít; VáradI Hédi, a ke
gyelmes asszony, biztonságával, tudásá
val, Tutinjával; Makay Margit a hangjá
val; Apor Noémi viszont egy árnyalattal
szürkébb a szükségesnél. Bus Katalinnak,
Lenkei Valinak, Sivó Máriának, Arosi
Aladárnak, Pásztor Jánosnak, Páter Pál
nak csak arra jutott lehetősége, hogy
egy-egy szint vigyen az előadásba.

Mindkét daTab jelmezeit Vágó Nelti
tervezte, nagyszeTŰen sikeTÜlt; Varga
Mátyás díszletei az V-vegcsapdában vi
szont jobban tetszettek, mint Csányi Ar
pádé a Tersánszky-darabban. Csányi
mintha nem egészen tudott volna meg
birkózni a régi darab mai bemutatásának
ellentmondásosságával.

pALYI ANDRAS

Kassák-kör többi h'Ójána;k és loépzőrnű

vészének munkáit - erőteljes baloldala
elkötelezettség jel'lemezte (Lmin és Karl
Ldebknecht-portré, "Vörös május 1919").
A 20-as évek elején a művész Bécsben.
majd Nemetországban élt, s egyre in
kább az absztrakcíó hívévé vált. Ezek
ben az időkben ~kotja ún. ,,képarchi
teJk:túrá"-lt,amelye'k formailag hibátla
nabbak, de túlzott steI1ilLitásukban mégis
kevésbé i2lga:ltmiasak, mint Karssák bár
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dai.ra~bb, ám marikánsabb ,)\épépít
ményeí."

A 20-as évek közepére Bortnyák 
KálJlai Ernő mind ~ohológiadJag,'mdLnd
esztétiikai~ag rendJkíviil porstosan Éti ér
zékletesen anaili.zálja e folyamatot "Új
magyar piktúea" círnű könyvében
egy németes, pedáns (a weimari "Neue
Sacl1)jchke1t"';tel rokon (újddassziciz
mushoz tér meg ("Forbát Al:l1réd építész
és felesége"), "Hová tűnt a forradalom
zalk1aroti dinamikája? Bortnyik mai stí
lusa a legtökéletesebb ikiJspolgári visz
szavonulást és megbékülés! hozza.,'
Nem hisz ő már semmiféle páthoszban.
Valamiféle öblöt keres, ahol békén, hű

vösen horgonyt vethet, és a maga szűk

re szabott művészetének stiláris érle
Iésén dolgozhat", - írja Kállai.

Persze, egy ilyen Ik:iárocándult embe
rt-művészí, attitűdből artisztikus, pallé
rozott.píktúra ésgrafiika igen, de nagy
lélegzetű, sodró erejű művészet aligha
falkadhat. Bortnyák - dicséretére legyen
mondva - ezt fel1smerte, és az ecsetet
hosszabb időre félh'etette. 1925~ben ha
zatér az emígrációból, s itthon kitűnő

plakátokat és kön~címlapolkat tervez
(Berényí Róbert és ő az új, korszerű

magyarrek.1ámgro:filka úttörői).

A 30-<asévek második felében kezd
újra festeni, főleg munikás- és paraszt
aiallmkat s dolgozó emberek csoportjait,
rmmka és pihenés közepette- E műveí

tevékenységérrek leg€rléiktelenebb da
raoíaí, hiszen ilyen tárgyú kompozfclóí
híjával varinak az átélésnek.> a prole
tár- és földműves-SOIrssal való mély
azonosuílásnek; SolkJml különb ,.Párnán
lkönyöMő női akt"-ja (1942), amelyben
nem tőle idegen területre tesz kirán
dulást.

Bortnyík a két háború között érté
kes pedagógiai munkásságot fejtett ki;
az ő magániskolájának, a "Múhely"-nek
volt növendéke a 20-as évek végén Vá
sárhelyi Győző is, aki utóbb Victor Va
sarely néven a monumentálís építészeti
dekoráció és az Op-Art atyamestere lett.
Bortnyík Sándor művészetí íróként is
tevékenykedett; Rabínovszkv Máríusa és
Hevesy Iván társaságában 1943-han 'Itöz
readott egy vaskos, újszempontú rnűvé

szettörténetí aíbúrnot, a "Kétezer év fes
téslreté"-t.

, A felszabadulás óta a művész - fes
töként - keveset dolgoztk, Ha néha va
lami kiikeIiH műterméből ("PHisbof06je
női házaik" 1947),:az jobbára banális, in
venció-szegény rnunka,

Az 50-es években azután megfes-
ti ,;Korsoorűsített ik1assziikusolk" eímű
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paródía-, pastíohe-sorozatát, Amtivéls:Z:
elképzeli (s megjeleníti), hogyan látná
és áorázolná a Mona Lisát Cézanne, Van
Gogh, Egry, Czóbel és Barcsay. s hogy
mivé válnának a régi meeterek (GÍQvgi
one, Raffaello, Tizian, Rembrandt, Ver
meer, Watteau, Delaeroix stb.) kompo
zícióí Picasso, Léger, Bernard Buffet,
Bernáth Aurél vagy Molnár C. Pál ke
zén. " Egy újaob szatirikus festményén
aIIJagyair kortáes-művészek tucatjaa
hömpö~öglnek a Képzőművészeti Alap
felé, hogy részesü1jenetk a megbízások
ból, a vásárl.ásOkból. A kástermetű, kor
púlens Éik Sándor meHett a másik "pie
tor Iaureatus" : :DoiI'nairlQ.VIS:zlk:y lépeget, 
mögöttük Barcsay, az oanatóeráa-profesz
szor, balkezében diszciplínája jel'képével:
a koponyával, jobbjábiain festményeí fő

motívumáVla1: a festőállvánnyal. .. Ötle
tes, csípős, a smmlélőből nevetést vagy
lkaján mosolyt ikiváltó műveik ezek 
nagy műtörténeti ~ultúráróll él; ikivétel~
stilíárís beleérző képességről árulkodók.

Azonban bármíüy frappárnsak is ezek
a vítríolos persziflázsok, - a Bortnyík
ikiálilítás sok termét megtöltő anyag még
sem áll össze szerves életanuvé... A mí
metiikus készség, az elmeél, a művészets

kárionok fölényes ismerete ugyanis so
sem iképes pótoLni - Bortnyík esetében
sem - a primer a1'kotói szellemnek a te
remtő művészí személyiségnek hiányát.

•
Az Ernst-múzeum márciusban Mi

háltz Pál-nak, a szentendreí művészeso

porthoz tartozó festőnek gyűjteményes

kiállítását rendezte meg. A müvész két
háború közötti terméséből azonban saj
nos keveset láthattunk, pedig Miháltz
fiatalikori munkái között olyan darabok
aik:adnaik, mint az ,,'Enteriőr fekete ÓTá
vat és macskával" (1930), amely a kor
S~ legjobb magyar festményei mellé
állítható.

A késöbbíekoen Míháltz művészí út
ja messzíre távolodott korai munkáinak
("Jelenet GolJ,~othával". "KuJiSSIZáik: mö
gött", "Arlequin", "Hid") S2Ie11emd zóná
itól. A művész a 40-es évek folyamán kd
aLakította azt a festői nyen'Vet, amely
mu:nikásságát mdndmáig jeldemzi.~
az alkotói szemléletnek- magatartásnak
erényeit (8 egyben korlátait) Rabinov
szkv Máríusz fo/UlJlrrnazta m~ a legta
lálóbban egy húsz év előtti (Magyar
Művészet-ben megjelent) tárlati beszá
molójában: "Miháltz képeim - amelye
iken ,minden tompított, halnm-a hangolt
passzív leiLkiállapot uralkodik el... 'IDLt



a halk folyékonyságot csak a muvesz
áhítatos akarata tartja vissza a szétfosz
lástól. Tiszta és meleg, (le CSiÜiggeteg és
öreges ez a művészet." •

A kiáJ1lítás több miJnt kétszáz művet

fe1lSOirakoztató anyagából a "Bordó zub
bonyos önportré" (1963), "A festő" (1965)
a "Vörös ház" (1966), az ugyanosak 1966
ból valló "Toronyrestaurálás"· cmű aik
varell és a "Srentendrei művésztelep"
címü színes grafika (1968) voltak a leg
em:ékeretesebbek.

A hetven esztendős művész j'llJbiláris
ki:állítását Frank János műtörténész ren
dezte, a tőle megszekott ízléssel, hozzá
értéssei. A táolat alkalmából szép ka
tail~ jelent meg, a festő közelkJét tu
cat a1JkotálSláJnaik reprodukciójával, Né
meth Lajos saiaiamg- és frázíssrsentes, ro
mfu bevezetőjével. Németh talélő észre
vételei közül azok tűnnek a legfonto
sabbaknak, amelyek Míháltznak a korist
ruktívizmus szerkezetí szagórát a poszt
impresszionizmus oldottabb formafel
fogásával ötvöző Sltiílusával s a művész

IneIk - a mélybarna, tompavörös. okJker,
és gaaarnibszüI'ikJe színek mcsterének
nemes ikoloritjával kapcsolatosak,

..
A Petőfi Irodalmi rnúzeurnban nerr

régiben Krúdy Gyula regényemez és elbe
széléseihez készült illusztrációkból láthat
tunk gazdag gyűjteményt.

A Legelső Krúdy-Illusztrátorok
_(iMühil:beck Károly, SzadaTstván, Conrad
Gyu:1a és társaik) bizony nem voltak ké
pesek a Szindbád költőjének varázsos
ízelt vísszaadní, még csak megközelí
tőleg sem, Az író életében készült il
hlSZtráoj,6Ik !közül csak. MajO!I" Henrik fa
metszeteíröl (.,Aranykéz utoaisz;ép na
pok"), valamint a nyillas terror áldoza
táull esett Kolozsvár-y Sándornak ..A te.g
napok ködlovaatai" 1925-ös lkiadáJsáiban
megjelent portné-rajzal ezvnémelvíkéről

(Adv Endre, Károlyi Mihály) ernlékezhe
tünik meg maradéktatan elismeréssol.

A Krúdv-illusztráctók reneszánsza
iga'ZIáJbarn a fel&;Zi3lbadruJlás után kezdődött

el; 1945 óta sorra jf"Ie'nnek meg a Kl'Ú
dv-kötetek, Gvőrv Mildós, Janovíts Ist
váln, Pfannl Egon, S5"lvester Katalin..
Csernus Tilbor, Kass J ános, és mások
tdlkaimiV'3il, Csihíag Vemoorítólaojai
val, Ferenczv Béni is vállelta néhány
Krudy_mü L.A vörös postakocsi", "A kék
sZlaJIIa;g hŐSie") illlu"Zt:ráláJsát. azonbam e
murnlkáiban nem adott e!?yéb !J'raJiiklai .<1.1
koti'iJS:aiv.a:1 k szobra'iViaJegyennangút: bi
wnyám terhesnek érezte 'a szöve€'i-nez

való aillkalmazlkodás kötelezettségét,:
Hímez Gyula rajzai (a "Valaikii.t elvisz az
ördög" cÍmű ik:isregény-gyűjteményhez)

önmagukban sZJépek, 'kár azonban, hogy
a könnyed, elegáns tollú művész meg
sem kísérelte egyéníségét és .vírtuozíté
sát összbaogba homiK.rúdy világával.

Szabó VlJadiimir a .Krúdy-írások gro
teszik és bízart- vonásait, Szántó Piroska
az író vízíonéréus-voltát ("AslSzonyságok.
díja") és humorát ("AlJmosikönyv") Kon
dor Lajos Krúdy rínom erotikáját, Papp
Oszkér a századvégi tabáni és Krils:zti
navárosí utcák és lkü[önÖS fi~rálk sejtel
mes költészetét ragadja meg toH- és kxé
tarajzaiban, akvarelájeíben. Úgy tűnik,

hogy ma ők négyen a legméltóbb, leg
ihletettebb Krúdy-tllusztrátorok.

..
A Szépművészeti Múzeum egyi,k

földszinti termében n'yOlc mai kubai
szobrászművész munkáival Ismerkedhe
tett meg a magyar közönség, Nem tud
juk, hogy e nyolc szebrász mennyh-e hű

en reprezentálja Kuba modern plaszti
kai művészetét, - a tárlat anyaga azon
ban azt sejteti, hogy aszigetország kép
zőművészetí életében az avaritgarde
áramlatok dominálnak.

A kiállított művek egyrésze megma
rad a természetelvűség határán belüí (pl.
Rita Longa "Női akttorzó" círnű már
ványszobra), a szobrok másik csoport
ja viszont teljesen absztrakt (Sergío Mar
tinez fémkonstrukcíóf). A két szemlélet
között helyezkedik el José Nunez Booth,
akirol szerepel ábrázoló rnű is ("Fekvő

nő") és nonűguraeív munka is ("Struk
túra"). A nyolc művész között egyetlen-

. egy van (Enrtque Moret), aki politíkat
mondanívalókat fejez ld munkáíban
("Spanyolország 1937", "Mindig a vár
tán").

Igazán maradandó benyomást ugyan
kevés mű keltett bennünk, viszont
örömmell bizonyosodrtunik meg a kubai
művészek alapos s~km:ai feI1kés:zJÜltségé
ról, kísérletező kedvéről. S'ÚÍllustörekvé
sedk változatosságáról és a mad kubai
kultúrpolitíkának a művészí szabadságot
tiszteletben tartó tolerancíáiáról.

..
Az esztergomi Balassa Bálint Múze

úrnban - Mucsí András művészettörté

nész érdeméből - .,Kernstok Károly és
az 1919-es nyergesújfalusi szabadiskola
művészei" címmel nyHt kiállítás kom
tavasszal.
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A tárlat Kernstoknaé; - a Courbet-i
.n.atural!izil'JliuS, apleinair pilktúra és a
"Nyolcak"-korszaka stiillizáló-konstruktiv
törekvéseinek jegyében született - szá
rnos aJikotásán kívül a rnűvész barátai
tól (Kosztolányi Kal1iJ1 Gyula, Czóbel,
Feszty Masa) és tanítváJnY'a!itól (Derko
víts, Novouny Emil, Nyergesí János stb.)
is bemutat műveket,annak érzékeltetésé
:e, h0?Y Kernstok - mint Lyika. Károly
ITta róla - "olv~tts.ágával, müvelt el
méjoéveJ., személy] kedvességével széles
kÖlrt tudott teremteni magja köré."

Kernstok kétségkíVÜ!1 azok közé a -

ZENEI J;EGYZETEK

(Egyházzenei események..) Húsvét tá
ján hagyomány szerint megelénkült az
egyházzene.i élet. A nagyJtét jó alkalmat
nyújtott arra, hogya liturgia kiegészí
tése, bizonyos irányú elm~lyítése végett
megszólaljanak a maguk korában ugyan
csak liturgikus rendeltetésű és szándé
kú passiók és Stabat Materek. Az idén
kétszer hallhattuk Bach János passióját,
'egyszer, a Máté passiót, egyszer pedig
Pergolesi nálunk sajnos ritkán megszó
laló Stabat Materét. Mindegyik előadá

son igen sokan voltak, sokan talán el
sősorban a zenei élmény kedvéért men
tek el az esti templomokba, s hadd bo
csássuk előre örömmel: a zeneértő és
z'enekedvelők sem csalódtak, mindegyik
előa.dás szépen kivitelezett, színvonalas
volt, olykor kiemelkedőenmegoldott rész
letekkel. Ezek a nagy vállalkozások és
jól megoldott próbálkozások egyházze
nénk egységesen magas színvOnalát iga
zolják, ami már csak azért is örvende
tes, mert a megújuló liturgia bevezeté
se kapcsán bizony néhol jogos aggodal
mak is felmerültek, hiszen korábban
eredményes,' jól működő, tekintélyes kó
rusok is nehezen találták meg a beil
leszkedés lelietőségét.

Virágvasárnap az AC Kapisztrán
Kórusa és Zenekara, Gábor Artemisz,
Barlay Zsuzsa, Bartha Alfonz, Várhelyi
Endre és Holba Gyula közremuködésé
vel adta elő a János passiót. A kórus és
zenekar számára bizonyára nem jelen
tett ez nagy újdonságot, hiszen reperio
ár-darabjuk- a passió, nem is egyszer
tolmácsolták már a korábbi években is
igen színvonalasan. Annak idején na-

*Ketrnstdk "meddől'€ f=dult múvéez" volt, aki
nek "hagyatéka élő múvészet helyett ma már
csak múzeumi, történeti objektum" (FüJep
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közé tartozik, aJk.illalek életműva - mint
MiilrJós Pál a Kritika ·1969. évi 3. szamá-

. ban megjegyzi - "megcoornkuJt vagy
torzóban maradt." Az esztergorra kiál
lítás mégis azt tanúsítja, hogy Fülep La
jos professzornak a közelmúlJtban elhang
zott megáűlapításas túl szigorú: a mü
vész jó pár festményéből (így pl. a "Haj
nail.i lovasr'-ból, amely egykor Lukács
György édesapjáé volt) és főként tusral
zamak pompás sorából az időtálló mű

allh-"'Otásoik fhndurna sugárzík.
D. I.

gyon sokat beszélgettem Tamá.s Alajos
sal a János passió előadási problémái
ról. Az ő véleménye szerint a m,ű egyi
ke a zeneirodalom leghatalmasabb drá
máinak, s elsősorban dinamizmusa, foly
ton lüktető, életszerű ellentéteit jelentik
az előadó számára a legfogósabb problé
mát. A kórus és zenekar az 6 hagyo
mányainak szellemében tolmácsolta a
művet, így szinte természetes volt a né
pet megjelenítő kórustételek eleven, sod
ró előadása, s szépen, elmélyulten szól
tak a turbák ís. Nem sikerült azonban
ebben az előadásban hiánytalanul meg
valósítani a szemlélődő és drámai részek
egyensúlyát, az utóbbiak sokkal karakte
risztikusabbak coltak, az előbbiek hal
ványabbra sikerültek. Nyilván a szó
lista együttes - a különben kit'áló mú
vészek - egyenetlensége is okozta ezt.
Inkább a mélyebb szólamok megszólal
ta,tóinak énekét éreztük meggyőzőnek.

A Belvárosi Főplébánia templom
ének- és zenekarának előadásában nagy
szerdán hallhattuk a János-passiót. Az
együttes fejlődésének jelentős állomásá
hoz érkezett. Virág ,Endre irányításávcú
- aki a jelek szerínt igen alaposan el
mélyült a műben - sikerült egységesen,
fínoman érvényesülő dinamikával meg
szólaltatniok a legkényesebb részeket is.
Felejthetetlenül szépen bomlott ki a szen
vedéstörténet, már a kezdő kórus nagy
hatású volt, később egyre izzóbb drámai
sággal felelgettek egymásnak a szóla
mok. De épp ez a folyton alakuló izz6
drámaiság adja a János-pass.ió igazi ér
tekét! Alighanem hiába keresnénk eb
ben a műben a Máté-passió végletekig

L.: Körner li:va Derkovits-könyve, M a g y a r
N e m z e t, 1969. március 2-i szám.)



kiérlelt, leszűrt, befejezett tisztaságát:
nuersebb, valahol mégis életszerűbb
amannál. A Máté-passió írója tudott t,áv
latot tartani. Tudta kivülről is szemlélni
és ábrázolni a jelenségeket és esemé
nyeket, ezért is valósította meg egyet
len m,űben az emberi és emberfeletti
vonások szintézisét. A János-passió szer
zője ott menetel a tajtékzó tömllgben,
ott kiáltja habzó szájjal, hogy "nekünk
törvényünk van", s 7lUZga is dühöngve
áll a kereszt alatt. És később elsőnek

éli át a' nagy feleszmélés pil~natát, ú;
ra és újra ráébredve. hogy "ez valóban
lsten fia volt". A Máté passió írója a
mű első taktusától tudja ezt az igazsá
got, A János passió szerzője megszen
ved érte. Újraéli a történelmet, az em
ber gyengéit, s épp ez a reveláció teszi
művét mélyen őszinte, embe1'i dokumen
tummá. Ezek az emberi votuitkoeások
szólaltak meg mélyről fakadó, iga.z tol
mácsolásban Virág Endre keze alatt. Jól
helytállt a kicsiny zenekar és a friss
hangú kórus is, mely egyaránt tudott
elsöprő erővel és lebegő finomsággal
énekelni. Külön szeretném még kiemel
ni Trajtler Gábor remek orgonajátékát.
(A szólókat itt is, kitűnő művészek éne
kelték: László Margit, Barlay Zsuzsa, Fü
löp Attila - aki az evangelista nehéz
szerepét igen jól tolmácsolta -, Mező

fi Tibor és dr. Iglói Károly.
Nagycsütörtökön az Alkantarai

Szent Péter templom ének- és zeneka
ra Bucsi László vezényletével adta elő

a zeneirodalom egyik leghatalmasabb
művét, a Máté passiót. Hadd szóljak
előszö1' a vállalkozásról: ez a kórus, ve
zetője következetes, hivatott irányitásá
val, évről é'Vre rangosabb feladatokat
old meg, mind magasabb művészi szín
vonalon. S ami taum ennél is fontosabb:
mindezt önerejéből! Még a nagyon ne
héz és igényes szóló szerepekre is tu
dott adni saját tagjai közül olyat, aki
elfogódottság nélkül, ízlésesen, híven
tolmácsolta a bachi dallamokat. (A szó
lóegyüttes egyébként a következőkböl te
vődött össze: Szőkefalvi Nagy Katalin,
Barlay Zsuzsa, Marik Péter, Gáti István,
Antalffy Albert és természetesen Ger
gely Ferenc, aki 9gyszerre támasztotta
alá remek játékával az egész zenekart,
s egyszerre adta a leheletfinom continuo
kíséretet.)

Mennyire megszűnik ebben a mű

ben minden időleges! Mennyire kisi
mulnak az élet szögletei, hogy egy
nagy, végső ölelésben találkozzék egy
mással az egész teremtett világ! Örök
emberi vágyak, küzdelmek, tettek vál-

nak ittvalósággá, mert ez a zene min
dennél tökéletesebb és tisztább hangzá
sával képes arra, hogy felemeljen ben
nünket, s megajándékozzon valami vi
lágon kivüli, salaktalan nagy élmény
nyel, és olyan messzi, távoli hívások
üzenetét tolmácsolja, melyre csak az
ima szava képes. "Ez a gigászi egyéni
ség - írja Tóth' Aladár Bachról - anél
kül, hogy szavát csak kissé is fel kel
lene emelnie, mindig az egész Emberi
ség - írja Tóth Aladár BachrÓl - anél
úgy .hallgathatjuk, mintha nem is egy
ember szólna, hanem együtt énekelne
benne ,egy egész család, egy egész gyü
lekezet, egy egész társadalom, az egész
emberi közösség, és végső soron maga a
Kozmosz, az Univerzum, .. Ezért Bach a
klasszikusok között is a legigazibb klasz
szikus,"

Ez az időtlen tökéletesség sokhe
lyütt érvényesült a mostani előadás so
rán. S mit mondhatunk ennél többety

nagyobb elismerést .. ,?
Az óbudai főplébánia templom

ének- és zenekara nagypénteken este
Pergolesi Staoot Materét . adta elő ki
egyensúlyozott, szép hangzással. Pergo
lesi műve korán.tsem olyan minden ér
zelmet megmozgató, egyetemes alkotás,
mint Bach passiói. Egy sajátos ihletés
kifejeződése, melyről oly szépen írja
Szabolcsi Bence: nA Stabat Materben
más hang szólal meg: a borongó líráé,
a sóvárgó és könnyes áhitaté. De itt a
könny is mosolyog- az áhitat. is édes si
mogatással térdel Szűz Mária elébe.
Nem panaszkodik és nem vádol, legfel
jebb sóhajt egyet, és lehajtja fejét, A
melódiában lélegző, profán olasz vallá
sosságnak az a hangja ez, mely másfél
száz év múltán Verdi Requiemjében zen
dül meg újra, megnőttintenzitással,dú
sabb szinekben". Az óbudaiak kitűnő kó
rusát talán ritkábban volt alkalmam
hallani, hadd regiszt,'áljam örömmel el
sősorban a kar szép hangzását, kiegyen
lített zengését és stílusismeretét.

(Lemezfigyelő.) A hanglemezklub ta
'L'aly féltve őrzött kiadványai közül né
hány végre megjelent a boltok kiraka
taiban. (Persze kérdés: mi értelme van II

jó lemezeket elzárni az érdeklődők elől,

s csák egy esztendő múlva hozzáférhe
tővé tenni számunkra? A hanglemez
klubnak aligha ez a rendeltetése! Mint
ahogy azt is nehéz megérteni, miért kell
"csalétkűl" állandó klublemezként visz
szatartani a forgalom ból egy olyan ki
vételesen ragyogó fölvételt, mint Fi
scher Anie Mozart-lemeze. Ahogy ez a
kitűnő művésznő eljátssza a K. 467. C-
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dur versenymúvet, az olyan kivételesen
nagy teljesítmény, amelyet kár lakat
alatt őrizni. LPX 1249). - Mindkét ki
advány ritkaság, örömet okozhat a
hangszeres és kamarazene kedvelőinek

is. Az egyiken Georg Muffat barokk ihle
tésú ,szvitjeiből és concertóiból ját$zik a
Sulyok Tamás vezette kamarazenekar
(LPX 11324), a másikon a preklasszikus
kor egyik kiemelkedő mesterének, Bux
tehudénak néhány alkotását haLlhatjuk
(LPX 11323). Az utóbbi lemezen Lehotka
Gábor szólaltatja meg az F-dur prelu
dium és fugát korrekt - kissé talán tu
lontúl korrekt előadásban, a c-moll trió
szonátát Komlós Péter, Németh Géza
és Sebestyén János eloadásában élvez
hetjük, a La Capricciosa elnevezésű

csemballóra írt alkotást pedig Sebestyén
János játsza. A lemez másik oldalán
három szólókantáta található László
Margit közreműködésével(a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola Kamarazeneka
Tát Sándor Frigyes' vezényli). Mindegyik
mú remek előadásban szólal meg, a le
mez technikai kivitele is igen jó. Egyet
len megjegyzés: .ilyen "vegyes-saláta"
helyett szívesebben hallgattunk volna
meg egy teljes lemeznyit, mondjuk, Bux
tehude a maga korában felmérhetetle
nill jelentős orgonamúveiből. A Muffat
lemez világviszo,!-ylatban is jelentős

FILMEK VILÁGÁBÓL

A Pál utcai fiuk és a bestseller. A
Molnár Ferenc regényéből készült film
azt adja, amit igér. Fábri Zoltán gya
iroDlott, szárnos hagyományon és rende
~ nemzedéken át kiesíszolódott művé

szete megtette a magáét: a filmvátozat
ugyanolyan :iJlluziólkeltő, akár a regény.
Tis~teletre méltó érdem, hogy Fábri
nem becsüh alá iközönségéne!k értelmi
képessségeit; szóralroztatófilmjét ugyan
is - összehasonlítva például az Egri
csillagok vagy a Koppányi aga testamen
tuma színvonalával - nem az elképzel
hető legalacsonyabb közönségígényhez
ménte, A problémátlan kerekded szer
kezetrŐi1, a gondos rendezői rnJUJlJkáliko
dásról és a szerencsésen kíválasztott
ameriIk.ai gyermekszereplőkről néhány
elismerő szón kívül mást nem mondha
tunJk. 'Filmje, 'legfeljebb ürügy arra, hogy
baj nélikill néhány megjegyrest ikookáz
tassunk meg a bestsellerről. meíynek a
Pál utcai fiúk. (de sok más, egymásttól
Iátszatra távoleső film is mint a Nagy
ábránd, az Elfújta a szél, vagy a Há-
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váLlalkozás, elonyös zenei kivitelezésben.
Itt a tasakterv ötletesebb is lehetett vol
na.

Ú j sorozat A magyar líra gyöngysze
mei után a Magyar költok. Legkiválóbb
szín- és előadómúvészeinek tolmácsolásá
ban élő keresztmetszetet kaphatunk a
magyar költészet legkiemelkedőbbaLkotá
saiból. A kiadványt jól hasznosíthatják a
versbarátok, diákok s az olvasók széles
rétegei is. Érdemes 'I.701na nagyobb formá
ban is kiadni ezeket a lemezeket, mert
így meglehetosen sokat kell C6erélgetni
oket. (Hadd emeljem ki az eddig megje
lentek közül a Vas István verseit tartal
mazó lemezt: azon is az Úda a tegnapi
asszonyokhoz címú remek verset Gáti
József eloadásában.)

Az operák kedvelői bizonyára öröm
mel hallgatják a Rigoletto teljes felvé
teléből készült keresztmetszetet. (LPX
11 389) A Lamberto Gardelli által mes
terien irányított zenekar, llosfalvy Róbert
László Margit és Melis György teljesít
ménye egyaránt kivételes zenei élményt
nyújt. (S ha már Gardelliről van szó:
érdemes lenne megfontolni, hogy a ke
resztmetszet után nem kellene-e az o
vezényletével kiadni Rossini teljes Sevillai
borbélyát, melynek az a legjobb felvétele,
amit vala.ha hallottam.)

RÚNAY L.4:szLú

ború és béke illmváLtozata) egyik képvi
selője.

A bestsellernek már lassan évszáza
da fokozatosan 'kom2lerválódó realisztikus
technskája széles közönségrétag tetszését
nyeri meg, amely hálásan nyugtázza, ha
viszontlátja elképzeléseit a világr-ól:
hogy minden egyértelműen főlosztható

jóna és rosszra, hogy a jelenségek elke
rülhetetlenül az idő józan egymáSlUtán:i
ságának soru-endjében j elentkezneik, és
arm egyszer már volt, nem loehet ugyan
alklkor valamí más, hogy vannak fontos
dolgok, rnelyeket említenike11 (ezeket
egyé!bként szabad is említeni), és vannak
dolgoík; rnelyek említése' szükségtelen,
mer'tmvarjáJk a harmoníát, jobban
Il1.OIIldVla azt a nézetet, hogy az adott
szerrslélet alapján minden a legnagyobb
rendben van, vagy - s ez a Ieggyako
rább - rendben lesz. Az elfogadható és
elfogadhatatLan szempontok, a hangsúly
különbségek segítségével azt sugalmáz
zák, hogy így mínden elem (kivéve ter
mészetesen azokat, rnelyeket eleve kíre-



késztenek a rend érdekében) a helyén
van, s a dolgoknak ez a bölcs helyén
valósága rejtett tekintélyt sugároz, egy
fajta hasznos célszerűséget, akárcsak
nyakon a fej, mely szükségszerűen a ka
lapot tartja.

Az ilyen művekről mondják jobb
híján, hogy az él,et nagy igazságait fe
jezi Iki (mántha lennének kis igazségok
is), rnélységcsen emberiek (rruíntha a ma
ga szempontjából nem volna minden
"emberr'), problémái és alakzatai típi
kusak (míntha a valóságban ezekkel a
tipusolklkaikezdElm lehetne valamit).

Informatív értelemben a művészet

szaoadsága azt jelenti, hogy míndent kö
zölhet ami nyomtatható, megfesthető,

filmre vihető, stb. A bestsellerre, akár
csak a roal.izmusra, jellemző, hogy 
Lukács György szavaival - "megkülön
böztet és csoportosít", azaz nem rnin
dent közöl, hanem amúgy helyére te
szi a dolgokat. Megtévesztés nélkül he
lyére tenni a dolgokat azonban csak úgy
lehet, ha míndent közlünk, mégpedig
úgy, ahogy a dolgok konkrétan jelent
keznek. A kőzlésen nersze nem kell fel
tétlenül a szó tartalmi vagy Irodalmi ér
telmében vett információkat érteni,

A bestseller többnyire irodalmi
adaptácíók formádában jelentkezik a
fi,lmben. Nem véletlen, hogy ez a íö
megszínvonalra leszállított realizmus
szemlelet VlaJJami olyasmihez nyúl, amely
egyszer már valamiféleképpen csopor
tosított. Szüksége van ugyanis a kieme
lés örrkényére, hogy az Illuziókat üzle-,
tileg jutányosan életrekeltse. Az írodal
10m hiteles f:ilmi adaptációja azonban
Chiarini, Rach és sokan mások felisme
rése szerint azért nem képzelhető ei,
mert egy-egy mú akkor hiteles, akkor
'kommunikál szabadon míndenröl, ha s,a
ját küdön műfajáJna!k megfelelő eszkö
zöket használ, Irodalmi kiindulás ese
Un a kommuníkácíó szabadsága eleve
koelátozott, rnível az alapul vett műfaj

sajátos szerkezetének megf'elelően egy
szer már megvalósult ez az alkotói sza
badság (ha megvalósult), és értelmet
karptalk úgymond a dolgok. Ebből az al
kotásból továbbindulva magukról a dol
gokró] már csak önkényesen lehet tájé
koztatni, kommersz esetben úgy, hogy az
iIJuziókeltő elemeket, ideológiai esetben
pedig úgy, hogy az aktualitásnak éppen
megfelelő elemeket erősítik föl tenden
ciózusan, (Talán azért is van, hogy iga
zán nagy irodalmi művekbőí eleve rit
ká bban sikerül többé-kevésbé jó filmet'
készíteni, mint a jelentéktelenből, ahol

a míífaj jellemző formanyelve nem any
nyira erőteljes, és ezért nem akadályoz
za annyira a fdlmszerűség klalakítását.)
Mindkét esetben azonban manipuláci
óról van szó, csak a bestselíler a válto
zatlanság érdekében befolyásol. Ezért
szívesen látott jelenség mindenütt, mert
bármilyen, már megvalósuát tendencia
konzerválódását segíti elő.

Fölmerül a kérdés, míért éppen a
tömegek igénylik ezeket a jellegzetesen
nem gondolati műveket? Vaűószínütden,

hogy magyarázata a butaság volna, hi
szen az embereik - a patológnkus ese
tektől eltekintve - valójában nem os
tobálk. A bestseller nem valamí régi je
lenség, egyidős az ipari társadalom meg
jelenésével, szerepe éppen a tömegmé
retű termelés elterjedésével nőtt meg.
Erről pedig tudjuk, hogya munka, és nem
a szellern társadalmesításának folyama
ta, nem más, mint a társadalom mdri
den tagjának fokozatos bevonása a ter
melésbe. Ez a tömegek tudatánaik erőtel

jes anyagí orientációját eredményezi:
megjelenési formája a jóléti társadalom:
mínden jelenleg ismert társadalomrej
lesztés végső célja. Az anyagi javak ter
melésével elfoglalt társadalomban áíta
lánosságban egyéni szellemi tevékenység
folyik, mint ahogy a természettől eltar
tott primitív társadalomban még csak
egyéni nem pedig társadalmi munka
képzelhető el. A munka társadalmí és
szellemi tevékenység egyéni jeliege kö
zöttí ellentmondás felszámólása Jdsajátí
tása útján nem képzelhető el, A bestsel
lel' a társadalom többségének ezt az ért
hető anyagi elfoglaltságát fejezi ki, mely
ben a jelenségek a pillanatnyí érdekek
szerint ideologizálva, kíemelésekkel és el
hagyásokkal szerepelnek. A tudomány a
szellemi tevékenység ezt az eljárást ~a
ját fönnmaradása érdekében nem alkal
mazhatja, előtte mínden jelenség egyen
rangú, nem érdeke, hogy fölismerései t
mandpulálja. A szellemi fölismeréseket
tudományos szempontból elfogadható
rnódon csak maga az anyag "manipulál
ja" azáltal, hogy meghatározza jelentlkie
zésük lehetősógét. AIIl1íg például nincs
elemirészecske-gyorsftő, addig nem is
merhető föl a bizonytalanságí reláció,
stb.

Természetes is, hogy tömegméretű
szellemi-intellektuális orientáció - aljaz
H. v. Hentig szavalval - a tudomány
társadalmasítása nem várható attól a
világtól, amely még a munlka társadal
masításának nehézségeível küszködik.
Mivel a hagyományos realizmus a rmm-
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.100 társadalmasításával együtt járo vi
lágnézett foly.amatok Ikiszál,gálóUa, az
anyagi érdekektől RiJggő természete kö
vetkeztébon adott esetben nehézségek
nélikül azonosul a bestsellerrel.

A bestsellerré átveddett realizmus
olyankor árulja el leginkább önrnagáe,
am~kolr hegemóniáját "brutális" eszkö
zökkel kívánja fönntartani. Egy törté
nelrnd téma (Cleopátra), "agy egy Tolsz
tol-regény (Háború és béke) attraktív
erőfeseítéssel és rníndenkít lenyügözní
kívánó szándékkaí történő megfilmesi
tése nagyra puffasztott filmkolosszuso
kat hozhat létre, de az elöregedés jelei
arnnál inkáJbb észrevehetők,

A serdülő ifjúságnak készült psze
udo-mesékben ez a bestseller-realizrnus
megszelddül, ártatlanabb nevelésűgyi

célzatot <kap. Hluzlókat keltő szándéka
azonban így is érvényesül, arnire például
a Pál utcai fiúk vörösingeseinek mílitáns
becsületessége, akik' a büntetést hősdesert

'kiáJ,1,ó Nemeesek távozásakor feszes vi
gyázzba tJisztelegneik. A megható főhős,

Nemecsek alakjávial SIOk olvasó szívesen
azonosul; voltak alkik a bíróság előtt

próbálták elismertetni, hogy Molnár róluk
írta meg regényét. Rájuk vonatkozik,
amit Mark Twain egyik könyvének jegy
zetébe írt: "Mindazok, alcik ebben a
történetben alapgondolatot próbálnak
keresni, elitéltetnek; míndazok, akik er
kölesli tanulságot próbálnak keresné
benne, szárnüzetnek: míndazok, akik cse
lekményt keresnének. agyonlövetnek."

RÖVIDEN. Hintsch György: a Ve
j'éb is madár. A 18 éven felülieknek ké
szül.t film időszerű belkereskedelrní kér
déseket tárgyal kabaréformában. A So
lyom' nyomában: Ez az alkotás is azok
közé tartozék, mellyel a DEFA rende
zői utól akarják érni a hollywoodi tu
cattermékek színvonalát. A hallgatag
ember: a rezzenéstelen arcú vadnyugati
hős ezúttal - talán a jobb forgalmaz
hatóság órdekóben - a fajgyűlölet ellen
is használja hatlövetűjét. A tempós cse
leleményt banális mondások szines.ítik

UNGVARY RUDOLF

RITUÁLIS ELEMEK A MODERN SZíNHÁZBAN
Talán ezt a címet lehetne adni össze

foglalőul a Theater Heute nyugatnémet
színházi folyóiratban megjelent tanul
mányösszeállításnak. Önvallomások, ta
nulmányok, krittkák foglalkoznak Peter
Brook, Jerzy Grotowski, Julian Beele
színházával. A "szegény", a "kegyetlen",
az "ocSirnálny" színház - kják magukról
és í.rjálk Iróluk; színházuk szegény szín
ház, mert a megjelenítő emberre korlá
tozódí'k, kegyetlen színház, mert sokkban
egyesü nézőt és előadót, ocsmány szfnház,
ment átlépi annak a határait, amit mű

vészetnek tartunk Az irodalmat nem
száműzték ugyan a színházból, de meg
törték a szfnházra gvakorolt egyedural
mát: egy sorba állították vagy alárendel
ték a színpadí jelenetnek, vagyis lényegé
ben a megjelenítésnek. Brook Seneca
Odípuszát, melv tulajdonképpen antik
olvasódráma. irodalmi Ienrrköltsége e
lötti állapotába próbálita visszavezetni;
GrotowslkJi rítusjútékká varázsolta Calde
ron Állhatatos hercegét ; Beek pedig a
Living 'I'heatro-ben Szophoklész-Hőlder

Iin-Breeht Antigone című színpadi költe
ményét szabad tcst-rttusba bocsátotta.

Mindezek a színház megújulását sür
gető törekvések érthetően nagy vitákat
váltanak ki a színhází szakemberek között.
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Maga Beck a színházat a halotthoz ha
sonlítja, 81kinek fekélyére még .níndíg
újabb kötést helyeznek. Martin Eislin,
a neVES angol színhází esszéista pedig
ezt írja: "A színház ma. olyan intézmény,
maly ídőtöltésre, lapos szórakoztatásra
tendál ... De a lehetőség fennállna, hogy
Visszakapja aZlt a funkcióját, hogy újra
a társadalom kultrkus központjává le
gven." Egyik oldalon felmerül a kérdés
vajon rítus és az igazi kultikus cse
lekedet képes-e hatni, alázattal teli bor
zongást, meghatódottságot, vallásos ér
zelmeket él etrekel tení egy olyan korban,
amely maga vallástalan, szekularizált
minden titokzatosságtól, minden borzon~
gástól megfosztott. Másilk oldalon viszont
akik a színházat eleve szakrálisnak tart~
ják, hangsúlyozzák, hogy most még in-
kább annak kell lennie. '

Antonin Artaud volt az, aki a "má
gilkus színházról" szőtt álmaiban a mai
színházra vonatkozóan elsőként villan
totta fel annak a lehetőséget, hogy az ősi

rituális elemek megterrnékenyíthetík a
színházat, visszanyúlva annak szakrális
eredetéhez. liturgikus jellegéhez. "A szín
háznak az embert a maga fizikai mivol
tában Jcell megmutatnia, ősi, eredeti me
tafízikus titokról kell váltania" - írja
Artaud, - "Pénztörténetelk, aggodalom a



kedves pénz miatt, a karriercsénálás ne
hézségei, a szerelem és szerétet szörnyű

séges kínlódásai, melyeknek épp az ön-
zetlenségről nincs semmi rnon-
danívalójuk, a mímden titokza-
tosságot nélkülöző, csupán erotí-
kával fűszerezett szexuáíls dolgok ....
mindezeknek legfeljebbb a pszíchológíá
hoz van kőzük, nem a színházhoz. Vagy
ki tudjuk kapcsoini a színházból az el
mélkedést, szükségtelen szemlélődést,

összefüggéstelen álmot és képesek va
gyurnk bizonyos uralkodó erők, bizonyos
fogalmak birtokába jutni, vagy nem va
gyunk többé másra jók, mint a rendre,
éhségre, vérre, háborúra és epídémiára."

Artaud-t, est a szinte látnoki képes
ségű színészt, rendezőt, költöt így mu
tatja be a Theater Heute: .Artaud az
ember testi önábrázolásának metarizíku
sa, mélvségben fekvő titokzatos színház
prófétája. Az artaud-i színház a kegyet
lenség színháza, mely a közvetlen szug
gesztív befolyásoláson nyugszik, ellent
mond a brechti szírrház realista dialek
tikajának. Ellenkezik a fennálló kultúrá
val. Antaud gyűlölte az irodalom merev
formáit és rajongott a Bali-szigetek ritu- _
ális táncaiért. Misztdkus volt. Örülteri
halt meg 1948-ban. A Icifonmált nyelvet
gyűlölő Artaud hosszasan hangzó kiáltása,
tanítása Brook, Grotowski, Beck fülébe
jutott és visszhangra talált. Követőinek

tartják magukat."
Peter Brook, a nálunk is ismert angol

rendező Szophoklés szírupadra termetit
drámája helyett Seneca inkább irodalmi
gyakorlatnak szánt Ödipuszát adja elő.

A színház "iáték-" és "néző"-terét egy
aránt kultikus helynek rendezi be. A
színpad lassan forgó, hatalmas arany
kocka, kultikus tárgy. A nézőtér oszlopa
inak merev figurák támaszkodnak, körül
veszí'k, foglyul ejtik a közönségct, halkan
zömrnögnck. "Még nem kezdődött el az
előadás - írja Esslin, - de már tudjuk,
hogy egy rftus részesei vagyunk" A
színészek nem ábrázolják a folyamatot,
..papok" a tragédia kulti'kus evokációjá
ban. A kórus pedig mí.ndenféle őshan

gokkal kiséri a folyamataikat '-'- sziszegé
sekkel, suttogásokkal. rikoltásolokal, A
kiáltások körberohannak a nézőtéren,

oszloptól oszlopig, sztereofonilcusan is fel
erősítve. Brook a természerd népek kul
tikus hangjait akartá utánozni kórusá
val. Az az eredeti magnetofonfelvétel,
mellyel 'kórusát betanította. Az istenelc
hangja címet viseli.

Volker Oanaris pedig ezt íría Brook
rendezéséről: "Az este legborzongatóbb

pillanata az, mikor az egyik táncos így
szól: Az isteneik meghal tak, belehaltak
a pestisbe. A többiek ördögi gúnnyal
nevetnek - de nem egy istentelen világ
nevetése' ez hanem egy olyan vdlágé,
amelynek pok,la megölte az isteneket."
Volker Théba megjelenítésében Vietnam
ra lát utalást, s azt mondja, hogy ezt
a színház saját jelenetvalósága alkotja
meg, mely legkövetkezetesebb ptllanataí
ban a brookí rituális színház által meg
idézve úgy hat, rnimt egy modern mí
tosz.

Jerzy Grotowslci laboratóríum-szín
házat tart fenn Wroclawban, és azt "sze
gény színháznak" nevezi. Brook közelebb
ről akarja látni, mi,t csinál Grotowski 
Londonba hívja. "Labomtórium, kísérlet!
helyez valóban - kja aztán róla - és
min.t valamennyi igazi laboratóriumban,
a kísérletek tudományosnak minősíthe

tők, mert a lényeges előfeltételekállandó
ellenőrzés alatt állnak, Ebben a színház
ban1Jeljes koncentráltságban dolgozik
együtt egy kds csoport, s munkájukra 11a
tántalanud sok időt áldoznak" Szegény
ségükről pedig így beszél: ,,'I1alán az
egyenlen avaritgarde szfnház, amelynek
szegénysége nem ássa alá autómacíkusan
a kísérleteket, s ahol a hiányos ered
ményeket nem mentegetné a pénzszűke."

Hogy miriél közelebb férkőzzenek saját
lelkükhöz - fl színház Ielkéhez j--, miri
den nélkülözhető eszköztől megfosztják
játékukat. Ezt értik szegénységen. Ez a
színház a színész és a néző sokkjára épít,
megpróbálja megtudni önmagáról, vagyis
az emberről az ígazságot, széttömí a nap
pal viselt álarcot. Grotowskí így vall
erről: "A színházat most már régóta mín
donek előtt saját kézzelfogható, testi, fizi
ológiai kifejeződésében látom, olyan hely
nek, mely a színészt és közvetve a né
zőt is kihívja, provokálja. A színháznak
szét kell zúznia .emberi organizmusunkba
már beépült konvencionális érzelmeímket,
közhelyes itéleteinket. világról alkotott
tapaszfalatainkat. Ezen az úton haladva
a színház valóban tabukat sért meg. A
megsértés, az áttörés teszi lehetövé S7.á
murrkra, hogy újra önmagunkká Iegyürsk,
festetlenek és egészen meztelenek; ké
pesek arra, hogy eltékozoljuk, rááldoz
zuk valamire magunkat - ezt rendkí
vül nehéz rneghatározní - de még ma
gá,Dlslk erosznak is caritasnak kell len
nie."

Brock két heti közös rnuruka utáln
megállapíthatja, hogy Grotowskí egye
dülálló: Sztanyíszlavszki] 6ta senkí nem
vizsgálta olyan mélyen és alkotóari a
színjátszás lényegétés j1elentőségét, lel-
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ki-fi~iJkiaJi-érzellffii folyarnataínak össze
függéseit, rnímt Ő. "Mi a célda Grotow
skí 'IDIU1l1Iká,jáIliaJk? - teszi fel a kérdést,
-:. A sokkok vegész sorát zúdítja színé
szére. 19y Wbbeik közt 'azt, amit ez a
feldsmerés okoz, hogy színjátszani va
lahol a világon az abszclút odaadás mű

vészete, kolostori és totális; meg az,
hogy megérti az időközben agyonkopta
tott Artaud-mondatot: a színháznak ke
gyetlennek keLl lennie önmagához, ami
eredetileg totális életmódot jelentett. Va
lahol, valószínűleg még egy tucatnál is
~eves,ebbember számára. E,gy fenntar
tássai : a színjátszásért való odaadás nem
~álhat öncéllá. Ellenkezőleg. A színész
újjásrzüIetilk:, nem a hivatása, hanem az
embersége számára. Grotowski szerrié
ben a színjátszás segédeszköz. A színház
nem menekülés, hanem életmód. S az
életmód nem más, mínt magatartásunk
az életben. Úgy hangzik ez, akár egy
vablásos jelmondat? Könnyen meglehet."

Míkor Brook összeveti a kettejük
munkamódját, a különbségeket így lát
ja: "Neki esténként egészen kilesi közön
ségre van szüksége, az ő tradícíóía a
katolicizmus vagy antrícatolícízmus,
melyben a szélsőségek egybeesnek. Bgy
fajta istentiszteletet tart. A mí célunk
viszont nem vaiJ.amiféle új ,mise'... mi
a zsúfolt nézőtéren minden egyes indivi
duumnak a legintimebb igazságot kínál
juk a népes színpadról, hogy közösségí
élményben részesülve tapasztalja meg
a rnagánügynek a nyilvánossal, az in
timnek a kollektívvel. a zártnak a nyílt
tali, a rrundennaptnak a máníkus szug
gesztívvel való kapcsolódását."

Julian Beck egészen más úton in
dult, mínt Brook és Grotowskí. Látszat
ra nem is Artaud-tanítvány, a brechtí
színházat tartotta mímtaképének. Szín
háza, a Living Theatr-e 1963 őszéig, amíg
a hatóságolk Ibe nem csukatték. Amerika
leg!kOll'SZJerűbb, baloldalt, polítjkaí szín
háza volt. Az utóbbi években Európában
turnéztak. Antdgone-bemutatóiukra is
Krefeldberrkerült sor. Ez a rendezés már
erősen Artaud hatását rnutatja. Kritiku-

sai viszont szemére vetik Beeknek,
ahogy az a Theater Heute által közölt
szemelvényekből kitűnik, hogy művészi

megoldásában nem elég egyértelmű, le
tisztult. Míg BTOOIk és Grotowski rituális
színháza világszerte sukert arat, Beck
Anti<gone-rendezéSle általában tiltakozást,
elutasító kritiikJát váltott ki. Elísmerően

csak egy-,egy részjelenetről.nyilatkoznaík,
igy például amikor Antigone széles kar
lendítésekkel, villogó fogakkal, vad, ör
dögi nevetéssel szórja halott bátyja te
temére a homokot, vagy az olykor spi
rituális zenére emlékeztető kórusdalok
ról. Bgészében véve azonban a test
rítust, amí színpadon és nézőtéren egya
ránt fOllyik, a lkritilkálk ciI1kusznak, gro
teszk túlkapásnak, a művészet íratlan
törvényeit teljesen semmibe vevő rnód
szernek, eszbétskaeblenesnek és ember
telenneik nevezik

Mint ebből is láthatjuk, bár jelen
tős törekvésekről van szó, ezeket közel
sem telkint~k végleges megoldásnak:
nemcsak a kritikusok, hanem sokszor ma
guk az alkotók sem. Hísz maguk valla
nak arl'ól, hozv kísérleteznek, a színház
megűjulásának útjait keresik Martin
Esslín fentebb már idézett írásában pél
dául azt kifogásolja Brook elképzelésé
ben, hogy a rituális hatást antí'k művek

feíelevenítésével akarja meavalósítani,
amit Esslin külsődlegesnek, formálisnak
tart. Nem szabad eltelettenünk ~ mond
ja - "hogy a kultrkusnak nem a for
májára, hanern a tartalmára törelk
szüník". Mert lehetősóz van rá, ho-rv ;o,

szfnház Ismét "a társadalom kultfkus
!köz:pomtjiViá" legyen. ..De osak a'kl'<or 
állapftja me,g - ha költők lépnek fel. akik
a huszadik század emberének Iegmé
lyebb emócióit majd olyan driimai NŐ

vel s,zó1a,]tatj..áik meg, hozv valóban szerit
borzadás fut v;égdg a termen. A szfnház
az a halv, ahol útra feltálIT1r'ldnalk az em
berlét legmélyebb borzongásai. Brooik p,~

Grotowsiki mlelg v,'llnn,aJk gvőz,ődve ;o"rrn,l,
horrv FI szfnháznak legvéF"ül mindig l"Í

fW'nakhJl1 lennie, még ha ez a rItus
olvkor kegycletsértö, II t'1huk :'ittör,';,oo
is." SAAD KATALIN

Freud szerínt a bűn ördögi körbe zár bennünket, mert vele azt az önmagunkat

búntetjük, aki ellen vétetiünk. A keresztény ember azonban tudja, hogyabűnnel

Isten ellen vétett, s Isten kiemelhető a körből azzal, hogy megbocsát neki. Ö más

valaki, mint én, ezért bocsáthat meg. Én magam nem tehetem.

R o b e r t W. G l e a s o n
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