
berileg jó és helyes, az alkalmazható ci~
Istenre (Boros). Okos szülő nem hagyja
kényükre-kedvükre gyermekeit. Egyes
ügyekben szabadságot ad. Vannak dol
gok, amiket megtílt: rossz környezet, 1)e
szélyes cselekedetek. Vannak, amilcet pa
rancsol: tanulás, illő viselkedés. Miért
teszi? Nem azért, hogy hatalmaskodjék,
nem azért, hogy tekintélyét mutogassa,
hanem a gyermekek javára. Vitathatat-

lan, hogy ezeket és a hasonló tilalma
kat és parancsokat a szeretet diktálja.
Az a szeretet, amely nem percben, órák
ban gondolkozik és hat, hanem a gyer
mek jellemét kívánja erősítení, jövőjét

rendezni.
A Krisztus iránti szeretetünket a pa

rancsokat teljesítő engedelmes ezeretet
tel igazoljuk.

SZALOCZI PELBART

NAPLÓ
IRÁNYTŰNK KÉTEZEH FELÉ MUTAT

Ezzel a címmel tartotta meg beve
zető előadását H. J. Mundt müncheni
egyetemi tanár a FEECA CA felnőtitek

katolikus nevelésével foglalkozó európai
szövetsóg) "Szociális Képzés Bizottságá
nak" ez évi, az ausztráad Sankt Wolfgang
ban tartott kongresszusán. A rendezőség

nem véletlenül helyezte a négynapos ér
tekezretnek míndjárt a kezdetére a té
mát, A Szooíálás Bizottság svájci elnö
ke, Aemilian Schaer kifejezetten utalt is
rá bevezető szavaiban, hogy a felnőttek

katolíkus nevelésének feladatai a holnap
felé, a holnap érdekében vállalt munká
ra mutatnak. Az elmúlt két évtized sok
tapasztalata, nem utolsósorban a fel
nőttek számára készült, több nyelven és
mibliós példányszámban megjelent un.
Holland Katekizmus sikere igazoíja,
hogy a felnőtteknek vatóban "él-ett ke
resztényekxé" való nevelése a ma kato
likus életének egyik központi feladata,

A mind szélesebb területen elért ered
mények, a rohanó élet a ma kereszté
nyét nem csupán a síkerek nyomán ér
zett jóleső örömmel tölték el, hanem
egyszersmind felelős feladatok wégzése
elé is állitják. Oly munkára hívják, me
lyet a holnapért keN vállalnia. Ezért kí
vánt e különféle szakterület képviselői

ből álló értekezlet is a ma feladatai
ról tárgyalni, de úgy, hogy nem csupán
a tegnap eredményeit, hanem a holnap
várható lehetőségeit, követelményeít fis
számba vegye. A mának nagy tempója
mellett - homályos holinap felé szá
guldva - már nem lehet elég a rövíd
távra világító "tompított fényszóró", itt
teljes fényerövel, erős reflektorral kell
a távolba tekintenünk. Ha nem ezt ten
nők, a halálos balesetek sora az egyén
és a társadalom számára elkerülhetet
lenné válnék.

Ezzel a hasonlattal kívánta Mundt
megvílágítanl, hogy mily komoly és 1eJ.-

kídsmeretes tanulmányozása követel. a
ma emberétől az un. futurológia szerte
ágazó vizsgálódása. E viszonylag még
egészen új tudományág a ma tapaszta
lataíc és irracíonálís tényezőit, igyekszik
a racionális tervezéssel, a jövő tudatos
alakításával összhangba hozni. E fela
dat végzésénél a ma emberének komoly
segítőtársává lett a computer, Nemcsak
a számítások, a technikai feladatok el
végzésénél, hanem szárnos más terüle
ten, például fordító munkánál, alapozó
pedagógiai ismeretek közlésénél. stb.
Természetesen az alkotó munkának kö
telessége ma és holnap egyaránt az em
berre fog hárulní. Mindazonáltal a bo
nyolult, szerteágazó feladatok sora a
közeljövő embere számára is nélkülöz
hetetlen segítőtárssá fogja a computert
avatni. Nélküle lassan már el sem kép
zelhető a nemzetközi gazdasági együtt
működés, szaktudósok és tervezők orszá
gon belüli és a határoikon túl végzett
közös murikája, pénzügyi problémák
megoldása, stb. Nem feledhetjük azon
ban, hogy óriási forutossága mellett a
computer 'kísértést is jelent. Azt, mível
az ember hatalmi törekvéseinek, bűnös

manipulációinaik szolgálatába is állíthat
ja. Nem véletlenül hangeztacta már Op
penheimer, hogy mínden technikai és
magrízíkaí eredmény az ember teremtő

ereje és valódi lelkiismerete nélikül ko
moly veszélyt is fog minden időben az
emberiség számára jelenteni. Nem a fi
zikus, Illem is a techníkus, hanem min
dig az ember dönt saját maga és em
bertársai sorsa fölött.

Minderre gondolva megállapíthatjuk
- hangoztatta Mundt -, hogya mának
embere számára, aholnapot tudatosan
tervező, alakítani kíváno emberiség szá
mára, a futurológiai vizsgálódások nem
csupán valamiféle "hobby" kíélését, ha
nem felelős munkaterületet jelentenek.
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lt1etet őrző és alakító erőit biztosíthat a
tuturclógiaí kutatások során elért mín
den eredmény.

Mundt ellőadásából is, a hozzászólásole
nyomán azonban még inkább kitűnt:

napjaink sorsdöntő kérdései közé tarto
zi.k, vajon a ikülönböző berendezésű or
szágok, társadalmd rendszerek meg tud
nak-e az alapvető problémák megolda
sánáí egyezní ? Mindezeknek gyökerénél
pedig ott a súlyos és felelős feladat: a
közös emberi jövőnek közösen tervezett,
felelősen végzett alakiuisa. A szükséges
konvergencia életet biztosrthat egész föl
düník, az emberiség nagy családja szá
mára, Lehetséges-e azonban a "terve
zett" jövőalakításnál eilőítélet nélkül,
nemzeti, "népi stb. sovíndzmus nélkül ko
operálni? A futurológus e kérdésre fel
tétlen igennel felel. A tapasztalatok szé
les körű felmérése míndmáíg azt igazol
ja, hogy a szakemberek között - köz
gazdászok, technikusok űnkutatók, stb.
bizonyos "sports"'eI"Ű" együttműködést

találuruk. A komrnuníkácíó, a tapaszta
latcsere, a holnap" felelős alakításának
már ma egyik nagy realitása. Termé
szetesen nem lehetünk túlzón optimis
ták. Egy tragikus kcnfljktus, háború,
áthúzihat mindJen tervezést és közös szá
mítást. Itt újra csak az emberi alkotó
felelősségre kell míriden becsületes em
bernek gondolnia, ennek szellemében
cselekednie - s nem utolsósorban a
holnap fe[é tartó embereket erre kell
nevelna, ennek érdekében "érerbté" ten
ni.

A további vita során több résztvevő

katolikus teológus felliíV'ta a figyelmet
napjaanüc teoiógtáiánek két - örvende
tes módon - előtérbe került gondola
tára: a teológia "prófétai" és "pol.iti7cai"
fun7céiójára. Mindkettő nagy segítséget
nyújthat a ma emberének katolikus szel
lemű formálásánál. Amíg az előbbd, a
prófétai funkció végzésével Isten "üze
Hetét", kinyirJiatkJoztatortt tanítását kíván
ja a ma teológusa újra ernberközelbe
hozni, Isten tekintélyére támaszkodva
inti az embert az emberi méltóság tisz
teletben tartására, Isten életet bíztosító
parancsadnak megtartására. az utóbbi, a
"po,Htika,j" funkció mindenekelőtt az
emberi közösség' életében - családban,
társadalmi életben, az embereik béké
jének bíztosításánál, stb. - akarja Is
ten legfőbb parancsát, a szeretet törvé-"
nyét érvényre juttatni.

Az értekezlet természetesen egészen
konkrét témákkal is foglalkozott. A hol
napot nem lehet csak "elvileg" tervez
getmí. Szembe kell nézni sok konkrét
feladattal is. Ezek közé tartozik példá-
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ul a munka és a szabad idó problémája.
(Referens Bruno Gruber, Svájcbóil.)
Ugyancsak egészen "hétköznalp'Í" témá
val, az urbanizáció és a lakásviszonyok
adta nehéz kérdésekkel foglalkozott
Irmfried Speiser, linzi professzornő.

Mindkét előadó igyekezett rámutatni a
korukrét ika,toiliikus nevelés, szociális kép
zés felladataira is. Érdekes vollt hallani,
hogya ma és holnap embere számára
a szabad idő több" probíémát vet fel,
mint mondjuk a muníca-morállal, mun
kateljesítrnénnyel, munkaképességgel
stb. összefüggő kérdések. A technízáló
dás során mind több szabad i.dő jut az
embernek. A hatnapos munkéhétből

lassan öt-négynapos lesz. Ezért hangQf
tatta Gruoer: a holnap embere száma
ra a szabad idő éppúgy értelmet és tar
tallmat kell, hogy nyerj en, mint a "hét
köznapi" munka és alkotás. Új értéke
ket, célokat és lehetőségeket kell ~tt fel
fedezni a nevelőnek és az idejét helye
sen felhasználni kíváno, érett 11€11nő1lt

embernek egyaránt, A szabad időneképp
úgy a szellemí-Ielki-erkőlcsi gyarapo
dást kell szolgálnía, mdnt az alkotó
munkával eltöltött óráknak. Nem jó, ha
"pihenés" címéri az ember életének je
lentős részét elfecsérli, céltalan időpa

zarlássál tölti.
Ferdinand Reicnel bécsi professzor "Dia

lógus az ideológai határokon túl" cím
mel tartott nagy érdeldődéssel várt elő

adást. Sajnos, mind az előadá\s['a,· mind
az azt követő vitára viszonylag csak rö
vid időt szánt a rendezőség. Ezért a re
ferens alig tehetett mást, mirit tézise
ket sorolt, fel, számtalan kérdést vetett
fel, feladatot és célt jelöld meg. A részt
vevők egyöntetű benyomása az volt,
hogy a pusztán ternatdkává sűrűsödő

előadás egy toljes ülésszak számára
elégséges viüalnditó anyagót nyújthatott
voüna, A Reichel által felvetett legjelen
tősebb kérdések ezek voltak: mennyire
kívánatos ma és holnap a díalógus: mily
mértékben, mílyen keretek kÖZJÖtt lehet
séges annak megvalósítása ; hogyan vál
hat valóban termékennyé a holnap embe
re számára? Örömmel regisztrálta, hogy
lassan elmúlnak már azok az idők, me
lyekben az un. "negatív dialógust" (azaz
"süket embereknek" monológiát) jelöl
ték meg párbeszédként. Ma már a reális
dialógus útján Iépkedűník, ha olykor
még bizonytalankodó, lassú lépésekkel
is. A dialógus-készségre azonban önma
gunikat s egymást nevelnünk is kell. A
víta során felmerült a kérdés: vajon le
hetséges-e valóban dialógus a szeros
értelemben vett "záI1t", "dogmatikus"
rendszerek, ideológták között? Aligha,



volt az egyhangú megállapítás, mivel a
díaüógusban nem az "ideológiák", ha
nem rnindig az emberek vesznek részt.
Emberek, akik gondolkodnak, kérdez
nek és válaszokat várnak, nem pedig
"dogmákat" ismételgetnek. Papagájok
"beszélgetnek" csak úgy egymással, hogy
a betanult szavakat rnondják el újra és
újra. Az emberek dialógusa mindig fi
gyelés, hallgatás, meghallgatás, válasz
adás, kérdezés és legfőképp a mindig
felfedezhető közös feladatúkkijelölése
és végzése során halad célja felé. Sok,
igen sok feladat vár ezért e téren még
a 'katolikus nevelésre, a dialógus-kész
ség kíalakítására, A keresztény ember
sohasem léphet zárt, merev Ideológíaí
gettóbólkorunk és a holnap embere elé,
hogy dialógust folytasson vele. Épp ezért
mérhetetlenül fontos feladata a katolíkus
felnöttnevelésnek, hogy valódi dialógus
készséget alakítson ki. A díológust nem
degradálhatjuk néhány szakember, filozó
fus vagy kisebb csoportok intellektuális
játékává. Kétségtelen, hogy zöld asztal
mellett is lehet, sőt kell beszélgetni. Sok
kal inkább jelent azonban feladatot a
közös konkrét munka végzése. Az viszont
természetes - hangoztatta a holland
Mooijman -, hogy a díatógus nem válhat
soha a langyos, az elvtelen emberek min
den teremtő feszültséget félreM1ító gya
kortatává. CS3J~is az alkotó feszültség lesz
képes a holnap embere számára ís édetet
biztosító erőket szállítani.

Az ülésszak utolsó aktusa Arrnand
Claude (Svájc) összefoglaló zárószava
volt, Hangoztatta, hogy a katolíkus fel
nőttnevelésnél szükséges, de nem ele
gendő a retrospektív feladat elvégzése.
Az eredmónveket ugyan regisztrální kell
s józan k'r'i,tikát kell saját munkánk, ed
digi nevelési módszereinkkel kapcsolat
ban alkalmazni. Ennél azonban fonto
sabbnak tűnik a prospektív feladat tuda
tos váldalása. Ezért is fog,lalkozortt az
ülésszak viszonylag hosszabban a futu
rológia szerteágazó problémáival. A hol
nap előkészítésétvállalnunk keU. E mun
kánál, mint említettük, természetesen
szerep jut a "gépi munkának" is. A fe
lelős emberi életalakítás azonban míndíg
"emberi" feladat marad. E rnunka végzé
se során számos konkrét probléma megol
dását kell előkészítenünk, 19y foglalköz
nunk kel[ a családi életnek, az anyák
,,'kettős műszakjának", a nyugdíjasoknak
és öregeknek. a családtervezésnek prob
lémáival és sok más konkrét kérdés
megnyugtató, a korigényt kíelégítő és a
le~kek egyensúlyát megteremtő rnegoldá-

sával. Mindeme Madatok végzése való
ban érett, "nagyikofÚ" tkere8Zltiény embe
rek közreműködését igényli; kellő feJ.'ké
szülés és f~észítés nélkül ailiigha tudunk
eredményeket felmutatni.

Természetesen a hivő ember annalt is
tudatában van, hogy a folyamatos hala
dásnak és fejlődésnek útja nem merőben

"történellmi út", hanem egyszersmind az
üdvtörténetnek is útja. Ennek számbavé
tele pedig - miriden nehéz, sőt gyötrő

probléma ellenére - rníndíg a remény
ségnek is forrása, Ez 'a reménykedés ter
mészetesen nem "sült-,galamb-várás". A
Jelentkező új élmények és értékek folya
matos vizsgálódásaink középpontjában
kell, hogy álljanak Méríegelnünk kell,
ke'l'déseket kell feltennünk, - elsősorban

önmagunk felé. Mindenek előtt tán e
zekre a kérdésekre kell választ adnunk:
valóban eUg széles-e a keresztény föL
nőtt-nevelés spektruma? Igazi osthonra
találhat-e nálunk korunk felvilágosult és
a jövőt tudatosan alakítani kívánó em
bere? Melyek azok a specifikusan ke
resztény feladatok, amelyeket semmiféle
computer nem tud helyettünk elvégezni?

Az ilyen és hasonló 'kérdésekről a ke
résztények mínden jóakaratú emberrel,
mínt reális problémákról és egyben elfo
gulatlanul is tárgyalhatnak. Kétségtelen,
hogy az egyes emberek és embercsopor
tok nem fognak minden kérdésben telje
sen azonos válaszoket adni. De ahhoz sem
férhet Utétség, hogya holnapra mind
megfelelőbben felkészített keresztény a
közös emberi életet fenntartó erőfeszíté

seknél "közös nevezőt" is tud majd ta
lálni a mínden jó szándékú emberrel e
gyütt végzendő közös munkához. Az csak
természetes, hogy 'amidőn ma, itt és most
a holnap feladatait mérlegeljük, egyben
a holnap generációjának életét is fele
lősen kívánjuk mind több erkölcsi és a
nyagí eredmény felé vezetni. S e tudatos
vállalkozással talán többet tudunk majd
elvégezni annál, mínt amennyire a mín
'ket megelőző generáció képeis volt,

Érdemesnek tartjuk még megemlíteni,
hogy a 11 európai országból összegyűlt

52 vésztvevő (köztük lengyelek, magya
rok, csehek, jugoszlávok) a záró értekez
let előtt közös szentmísén vett rész, me
lyet a békéért ajánlottak fel. A felaján
lási könyörgéseket nyolc nyelven rnondot,
ták ugyan, de rníndannyian ugyanazért
imádkoztak Istenhez: a holnap emberé
ért, a mínket követő generáció békés,
munkás életéért.

SZENNAY ANDRAs

553



A GYERMEK KRISZTUS.ÉLMENYE

Az istenhit önmagában még nem ke
reszténység. Istent jjelismerni és eíísmer
m, mi:IlJt teremtőnket (Urunkat) és Atyán
kat: az igazi vaülásosságnak aillapja és
kezdete. A keresztény vallásossághoz
azonbari hozzátartozik Krísztus ismerete
és az ő életében való részesedés is. "Az
örök élet az, hogy ismerjenek téged,
egyedül igaz Istent és aki.t küldöttél, Jé
zus Krtsztust'', - olvassuk Szent János
evangéliurnában (Jn 17, 3). A keresztény
tanítás és élet középpontja mínden idők

ben és körűlmények között: Krisztus. Az
istenhátet és Istentiszteletet is. Benne
és ÁLtala közölte velünk végérvényesen
az Isten. Ezért írja Ladislaus Boros lelki
gyakorlatos jegyz:eteiben: "A megélt ke
reszténység lényege: Krisztus élő, j,eJJen
levő közelsege. A keresztény első gondo
lata az élet minden helyzetében az keH,
hogy legyen: mivel sZÜilgálha<tdk legin
kább Krisztusnak, mít vár Wlem ebben
a pil'lanatban, ebben az egyszeri szituáci
óban", Más szóval azt is mondhatnók: az
örök élet (a kereszténység) élettorma
problémája lényegében nem más, mint
Krisztus jelenvalóságának problémája:
hogyan és meanyire "an, közöttünk és
bennünk jelen az élő Koísztus, Knsztus
ugyanis számunkra nem valami távoli
emLék, nem eszményi filozófiai rendszer,
nem is csak szavaíkba foglalt, előttünk

, álló idea, hanem sokíkal több: élő való
ság, tény, állandóan ható' és alakító erő,

cél és eszköz. S a keresztény pedagógia
nak nincs szebb és nagyobt; feladata,
mint az élő Krísztust a gyermekben élő

valóságga tenni. S ez egyben nagy prob
lémája is: Krísztus ne cssk történelmi
hős, emlékezésre és tiszteletre méltó tör
téneti nagyság legyen a gyermek számá
ra, hanem a míndenmapi élet alapja és
erőforrása. Hogyan és mint lehet ezt a
célt a keresztény nevelés által elérnünk?

Legfontosabb törekvésünk mándeneset
re az legyen, hogy mennél több Krisztus
élménye legyen a ránk blzottaknak. Az
élmények jelentősége ismert dolog a pe
dagógiábam, a mai lélektan erre vonat
kozó tételeit talán szükségtelen utt rész
letesen idéznünk. 'I'örténetí adatokkal is
bizonyítani lehet, hogy a kwesztény élet
forma kialakulásában döntő szerepe van
a Krísztus-élményeknek, sőt - részlete
sebben meghatározva -'anil1lak a "piI
Ianatnak", arnikor az ember élménysze
rűenrtalábkozík Krisztussal. Az evangé
Iíumoloban olvashatjuk, milyen hatással
vobt Krtsztus halála és feltárnádása az
apostolokra, Ez az élmény alapvetően
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meghatározza az evangélisták magatartá
sát, szemléletét. szerkesztői munkáját,
sőt, stílusát is. E,zt. a tényt - a húsvéti
rníszténíum élményének döntő jelentősé

gét - még azok (Bultmann és társad)
sem tudjék tagadni, akik egyébként az
Irások történetiségét sokban kétségbe
vondák. Az is ísmerös adat, hogy Szent
Pál apostolí életének és egész tevékeny
ségének meghatározója volt az a Krísz
tus-élmény, amelyet a damaszkuszi úton
(megtérésekor) szerzett. Szerit Pál taní
tásában, szemíéletmódjában állandóan
fel-felbukkan az élmény tartalma és md
nősége is: ez az élmény Iényegében misz
tikus Krisztus-Isrneret volt. Az apostoűd

idők után a szentek életében hasonló a
datokat találunk

A kérdés már most ezek után az, mi
kor és hogyan találko21hJat a kisgyermek
élményszerűen Krisztussal? Vázlatosan
felsorolva, a találkozás alkalmaí és lehe
tőségeí a következők:

1. Krísztus történeti (földi) életének
megismerése

a.) elbeszélésünk által
b.) Knisztusra vonatkozó jelek és

emlékek álltal
'c.) tőnbénolrni példáJk (személyes be

mutatás) bizonysága által
2.) Krisztus miS'2Jttkus jelenlétének

megtapasztalása
a.) az egyházban (a keresztlény kö

zősségben)

aa.) 'HZ egyház tanításában
ab.) a kegyelemeszíközökban (el

sősorban a Iiturgiában,
szentségekben)

b.) az emberekben (kiváltképpen a
családi közösségben). a krisztusí
szerétet gyakorlása áiLbaJl

c.) önmagunkban (a kegyelem és az
imádság öröme és "biztonsága"
által, a "Iell'ki élet" erőfeszítéseí,

felemelő eredményei által stb.)
Ez alllkalomma,l az elsö Lehetőségeket

vegyük fontolóra részletesebben, Krisz
tus történeti és történelmi valóságának
elfogadása feltétele annak, hogy rniszti
kus jelenléoét és az egyházzal való egy
ségét megértse és megélje valaki. Ezért
magától értetődő, természetes dolognak,
MllaJpotbeli kötelességnek tartjuk a vallá
SOlS szülő részéről, hogy Krisztus életét
idejekorán ismertesse meg gyermekével
az evangéliumok leírása és értelmezése
szerínt, Ezzel a feladattal egyébként mín
denképpen szembe kerül az igazán val
lásos szülő, hiszen gyermeke tailálkoziik
templommal, feszülettel, KI1tsztrus nevé-



vel. Régebben szokásos volt kieresztény
családokban, hogy vasárnaponként iközö
sen olvasták az evangéliumokat, A kJis
gyermek ís megéoti ugyan ezeket, de cél
szerúbbnek látsZJiik az egészen !kJicsinyek
számára, ha a szülő saját szavaival be
széli el az evangéliumi történeteket, reg
alább is a fontosabbakat. Ez hasznosabb
is, mert a gyermek kérdezni szokott, s
ezekre míndjárt válaszelm lehet. Arra
persze ügyelnünk kell, hogy meseszerű

elemekkel ne fűszerezzükelbeszélésünket
és egyáltalán ne meseként állítsuk be a
történeteket. Ellenkezőleg arra kell töre
kednünk, hogy Jézus Krisztus életének
eseményeit mínden mese fölé emeljük,
az események végső értelmének hang
súlyozásával. (Miért jött a földre? Mit
aikart ? Istennel kibékíteni! Istenhez ve
zetni! Mennyíro szeretetd l Példái adotit
és tanítottt) Idősebb korban, legalább
havonta egyszer-kétszer, a Szentírás ere
deti szövegét is olvassuk fel. (Mílyen
rendben? Vannak adamtink a középkor
ból, vagy a tanulóknak, még a királyi
fiaknak is fel keltett mondaniok a va
sárnapi evangéltum-szakaszokat.)

A Krísztusra vonatkozó jelek és emlé
kek, helyek és tárgyak korai megismer
tetése szintén fontos feladatunk, Az al
kalmak és helyek maguktól adódnak
Van, aki séta közben betér gyermekével
valamelyik templomba, s ilyenkor elma
gyarázza a templom képeit és szobrait.
A feszület (útrncntén és szobákban) ha
sonlóképpen az emlékezés és emlékez
tetés célját szolgálja. A kereszt, a ke
resztvetés, a templom épülete, a kereszt-

AZ OLVASÓ NAPLÓJA
József Attila egyik legnagyobb, leg

bonyolultabb verse az Eszmélet; ennek
elemzésére válilalkozott könyvében Sza
bolcsi Míklós". Dolgozatát "módsZieritani
kísérletnek" tekirrti ; "kísérlet a,rra - írja
bevezetésében - mí az, amit a nyelvé
szeti, statisztikai, stilísztikaí, irodalom
történeti, irodalomelemző módszerekből,

amelyeket a hazai és Ikülföldi szakiroda
lomban újabban alkalmaznak, egy vers
vizsgálatánál. magányos, egyéni lmtHtó
munkával hasznosítani lehet. Mí az, ami
mind a leíró, a struktura szabályszerűsé

geit kutató, mind a történeti jellegű eljá
rásokból valóban fontos eredményt ad a
szöveg mélyebb megértéséhez?"

Mi tehát a cél? Jegyezzük meg: a
szÖ'veg mélyebb megértése. De kinek a

út képei mínd-mínd jó a1ikia1mat nyújta
nak, hogy Jézus haláláról és feltámadá
sáról beszéljünk. Nem baj, ha a Jcísgye
rek az első alíkalmaíkkor sokat beszél és
kérdezget a templomban, ez nem tiszte
letlenség, s 'később, ha már ismeri a cse
lekményeket és tárgyakat, abbahagyja a
"rendetlenkedést".

A szentek példái is jók arra, hogy a
krísztusí élet nagyszerűségét és egyes
helyzetekben a gyakorlati míntát álJta
luk bemutassuk. Természetesen Itt is
vigyáznunk 'kell, hogya legendás eleme
ket rte Jcevet-jük össze a valósággal, és ha
csodálatos eseményekről szólunk is (az
rlyesrní mindig érdekli a gyermeket l)
ne túlozzuk el ezeket, és mindig mutas
sunk rá a történeteknek általános emberi
vonatkozásaira, főleg arra, hogy az em
beri szelídaritás és testvériség szempont
jából mily sokat jelent egy-egy szerit éle
te. Krisztus élete (és a szentek élete)
mindig közösségí vonafkozású és hatásu.
Meggyőződésünk, hogy a krisztusi élet
példáját megértő gyermek embertestvéri
érzéseiben is olyan mélységig jut el, a
meddig egyébként sehogyan sem vagy
csak nehezen jutna el. Az a gyermek, aki
Jézus történeti életében megsejti a meg
vábtói tett nagyságát, egész biztosan
értékelni fogja az emberi szeretet, test
vériség és szolidaritás többi hőseinek

tetteit és halálát is, s nem fog úgy vá
laszolni ezekre, mint egy semmiről sem
tudó kamasz, míkor Jézus halálának cél
járól beszéltek neki: "Nem mondtam,
hogy meghaljon értem."

CSANAD BÉLA

számára? Kirt akarunk hozzásegíteni a
szöveg mélyebb megértéséhez? És miféle
megértéséhez ? Mert föltehető, hogy más
ként ért meg egy szöveget, íüetve egy
verset mélyebben a nyelvész, másként
az az újfajta tudós típus, akit struktura
listának szokás nevezni, s ismét másként
egy verskedvelő olvasó, vagy egy költő.

A strukturaldsta számára a legmélyebb
megértés a sitruJMúrák megértése; de vé
gül rnit értünk meg egy versből (nem
egy "szövegből", hanem egy versből), ha
megértettük, "agy megérteni véljük a
struktúráját? Megállapíthatunk a "szö
vegben" (versben) bizonyos statisztikai
viszonyokat, de mit magyaráz meg végső

soron a statisztika? Sőt, túl a "magányos,
egyéni kutatómunkén", mít értünk meg

• Szabolcsi Mík'lós: A verseternzés kérdé seíhez, loodailJomtöI1téneti Füzetek.
Akadémiai Kiadó, 196,3.
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a versböl, mint versből gépesÍteltt mun
kaközösségek együttes munkájánalk föl
tehető eredményeiből? Nem túlságosan
csábító pe:rspektí~ sem a köLtőnek, aki
a verset kja, sem az olvasónak, aki a
verset a sajátjává éli, a tudományos ku
tatógyárak, iroda:Lmi-ikibeme1l.ikai Labo
ratóriurnok kJi.J.áltása, ahol a "szöveg}gé"
degradálcaíkotást "betápláljálk" ilyen és
arnolyan módszerű gépekbe, vagy gép
szerűen gondolísodó elmékbe, hogy végül
,,'kijöjjön" - de mi? A mélyebb megér
tés? Vagy egyszerűen csak valami "ered
mény", már nem is a megértés, hanem
az eredmény kihozása kedvéért'? Kijöjjön
egy különféle savaiklkJal szétmarr "szöveg
ből" néhány szám, egyenlet, képlet?
Megeshetik, hiszen aJkadrnak márís "szö
vegelemzések", melyek ~t a benyomást
keltik, hogy bennük nem annyira a mé
Iyebb megértés törekvéséről, mínt inkább
egy dehumanízált ,,:aI1Itropoil.ógia" labo
ratóriumi játékáról van szó.

Szabolcsi MikiJ.ós azonban nem esik
semmilyen Irodalomtudományí (illetve
"kommunikáció-elméleti") izmus egyol
dalú bűvöletébe. Ismeri az új elmélete
ket, de nagyon jól tudja,hogy ha meg
közelítően pontos értelmezést akarunk
elérni, együtt kell allkaJl~ul1ik a kü
lönbőző módszereket és egyeztetnünk
kell eredményeiket. Könyvének első fele
József Arttila versének ilyen komplex
vizsgálata.

Ezt az elemzést követi egy Szövegelem
zés és történetiség című tanulmány (ere
detrleg egy strasbourgí írodaíomeudo
mányí koníJerenciálnelhangzott előadás).

Ez lényegében a szinkróIllia-diakrónia
problémájához szól hozzá, és a túlzó
s'trulkturalizmusnak azzal az elvével száll
vitába, amely szarint egy-egy műalkotást

egyedül osak "önmagában", önmagán be
lül kel'l vli:a;gáilmi, függetil.enül míndenfaj
ta történetlségtől, vagyis a mű történeti
és társadalmi kapcsolataitól. (Szempont,
meílyel ma már az sem ért egyet, akire
hivatkozva hangoztatni szokták: Szabol
csi Mlklós is idézi Lévi-Strauss erre vo
natkozó fontos mondatait.)

Az irodalmi alkotás - mondja Szabol
esi Miklós - a maga sajátos "struktu
ráltságában" ugyan, de míndíg ,,'konkrét,

. prmJ.anatmyt, történelmi formájában léte
zik", és cssk úgy érthető meg, ha fölfejt
jük ezt a "tövténeti..ségért" is; mert 
mondía - "még a legalapvetőbb struk
rtúrák sem megváltoztathatatianok, és ér
tékelést, elemzést igényelnek, ami viszont
osak akkor lehetséges, ha megvizsgáljuk
a történelrní összefüggéseket, az írodelrní
hagyomány, az Irodalmi műfajolk és az e
gyéni alkotás viszonyát, stb". (Amihez a
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magam reszé.r6l szívesen hozzátenném,
mégpedig erős hangsúllyal, az alkotáslé
lelkitani szempontot.)

Itt vet föl aztán, Szabolcsi Miklós -,
más olyan kutatákkal egyetértésben, akiik
színtén látják, hogy a struktUT'aLizmus
könnyen válhat meddővé, vagy öncélú
tudományos jáJték'ká -, egy olyan szem
pontot, amelynek alkalmazása terméke
nyebb területek felé írányíthatná a struk
turalisták fígyelmét, Természetesen ha
tározzuk meg a struktúrákat, amennydre
csak lehetséges, de ne álljunk meg itt,
hanem egy lépéssel tovább lépve (vagy
is szinkróníát és díakróníát szintetlzál
va) ígyekezzüník arra is vállaszt keresni,
egy-egy strukltúm "miért éppen egy
adott történelmi és lélektani pillanat
ban tűnik fel", és "léteznek-e megkü
lönböztetett jelentőségű SJtrUlki1Júrák bi
zonvos jelentések hordozására, bízonyos
irodalmi áramlatok kifejezésére", Igy
lehetne aztán választ keresni a művé

szet és irodalom rtö,vténetében külön
féle változatokban vássza-vísszatérö ro
mantí'kák, klasszici2Jmusok, sót "szürre
alízmusok'' kérdésére: arra ís, hogy mi
érttérn,elk vissza, és arra iSI, hogy mi
határozza meg változatajkat.

De fordítsuk fdgyelrnűrtket, a könyv
nagyobbik felét kitevő tanulmányra, az
EszmélRt elemzésére. Abban a szeren
esés helyzetben vagyunk, hogy ennek a
bonyolult, nagy versnek (vagy inkább
cíklusnak) egy költőtől való értelmezé
sét is ismerjük: Nemes Nagy Agales ki
tűnő elemzését a Míért szép? kötetben.
AJkinek kedve van rá, ellenőrizheti, ho
gyan hatol a megértés mélyebb rétegeibe
a tudományos analízis; és hogyan a köl
tői megközelítés.

Szabolcsi Míklós elemzése, érthetőleg,

aikkor kezd igazán izgalmassá és meg
győzövé vá'1mi, amilkor a vers külső ré
tege felől közéledni kezd a belsőkhöz,

az ihlet és gondoskodás bentíbb körei
hez. Paradox módon: amikor a (per
sze vlszonylagos) "eg~al~tság" területéről
gondolkodás, alkotás; benső élet "bi
zonytelanabb'' világába lép. Mert lévén
szó költészetről, amelyről Radnártival
szólva jól tudjuk, mílyen "V1es~élyes" és
"szeszélyes" vílág, a tudományosan-sta
tísztíkailag egzaktnál végül is nernegy
szer "egzaktaJbbnak" bizonyulnak a meg
érzés és megsejtés irnponderabiliáí.

Mi Lehet például pontosabb, mint
egy statisztika a versben előforduló han
gokról, és a hangok arányáról? Megszá
molom a hangokat: az eredményből le
vonok bizonyos kövebkeztetéseket, Ha
egy strófa rÍmhan,gjaii "ikevés hang vari
álására korlátozódnak", követlreztethe-



telk a strofában foglalt hangulat mono
tóniájára, szornorúságára, "egyhangúsá
gára", Csakhogy az Eszmélet esetében,
mínt Szabolcsi Miklós alaposan kimu
tatja, sajátos "villoni" eredetű ihlet
ről, és villonlas formáról van szó, Egy
egy strófa nyolc som mindössze két rí
met játszat. Nos, aiM fordított már Vil
lont, vagy sorpárok hosszú során át egy
rímet futtató spanyol románcot, jól tud
ja, hogy nyelvünk az effajta rímeléshez
meglehetősen kevés lehetőséget ad, és a
költő-fordító kapva kap egy-egy rímso
rozat "ajá;ndékán", míközben el kell ke
rülmíe a kínrímek mesterkéltségét is. A
magyar rímelés így szükségszerűen egy
árnvalaeta; szűrkébb, egyhangúbb lesz,
mínt a villoni, vagy a spanyol aszo
mámc. (A legkönnyebben áUJtalában az
e-e, á-a, é-e rímhang párok adódnak.)
Annak tehát, hogy a költő egy-egy eset
ben kevés hangot variál rímelésében, ki
tudja, nem ebben a "nyclV'i kényszer
ben" kell-e ;keresni a magyarázatát.
Olyan "véletlen" elem ez, amelyet szá
mításainkba minden'képpen bele kell
kalkulá:lnunk.

Az Eszmélet értelmezésének egy~k

kardinálls kérdése: marxista költemény
e, vagy sem; marxista, vagy egzíszten
cialista ? Valószínűleg Szabolcsi Míklós
nak van igaza ebben a kérdésben; meg
győző allapossággal mutatda ki a vers
eszméinek marxista környezetét, egyes
gondolatainak marxista forrását, egyál
talán az egész ci'kűus marxísta ihletét és
dialektikáját. Hogy mégis van (illetve
egyes értelrnezőí számára lehetett) eg
zisetencíaliste hangzása? Úgy gondolom,
ez természetes, és ha nem abszolutizál
juk a dolgot, még jogos is. József At
t:iIruI1lak ugyanis a maga marxizmusa
..egzisztenciális kérdés" volt, azaz lét
kérdés, a szó sajátos és személyes értel
mében "üdvösség kérdése": nem puszta
filozófia, hanem a szó teljes értelmében
való élet, saját élete élésének lehetősé

ge és rnódja. (Épp ezért tudotit költőileg

SZfNHÁZI KRÓNIKA

A modern balettművészeti törekvések
iránt érdeklődő magyar né.zőnek ugyan
csak volt mit látnia az elmúlt színházi
évad utolsó hónapjaiban; áprilisban mu
tatta be az Operaház H. W. Henze "Un~

dine" című balett jét a vendégként meg
hívott Eck Imre koreográfiájával, már
cius végén tartotta Eok pécsi balett
együttese új premierjét, "A veronai sze
relmesek mártiriumá"-t a kubai Alber-

olyan páraíílanul hiteles lenmi : mutatja
az Eszmélet, vagy A város peremén.) Az
ő marxizmusa nem teória, még kevés
bé dogma; a világnézetét halálosan ko
molyan vevő és élő köllitő tleil.jes embe
ri elkötelezettsége. Ennyiben "egziszten~

cialista" ; és ennyiben - de úgy híszem,
csak ennyiben - az az Eszmélet is.

Érdekes, tanulságos, álúallában meggyő

ző munka Szabolcsi MiI1dós túlzott sze
rénységgel CIsupán "módszertani kísérlet
nek" nevezett elemzése. A magam részé
ről csak a következőket fűzném hoz
zá, és a következőket is inlkább cg,aik kér
désként:

Vajon a verset záró szakasz képe,
amely valóban a költő míndennapjainak
reális éiszakad oldalát viJlootja felénk,
ugyanakkor nem tágul-e sajátosan (és
József Attilára [ellernzően) kozrnikus
sá is. ("így íramlanak örök éjben - ki
világított holnapok - s én állok mímden
fülkefényben -, én könyök1ök és hall
gatok"); és ebben a végső szakaszban
valóban olyan egyértelenűen a "föloldás,
lezárás, színtézís" tényét kell-e látnunk,
ahogyan Szabolcsi Míklós ajánlja? úgy
érzem, a versnek ez a "lezárása" volta
képpen inkább valamíféle "nyitás" (egy
bizonyos modern ars poeticának is meg
fel,elő€n); nem annyira "gondolartJi győ

zelem", mint inkább fölfüggesztés; nem
annyira "fáradtság, kimerültség, maga
megadás", mínt inkább lezáratlan tűnő

dés. Úgy érzem, hogy ezzel a szakasz
szal a vers. és a benne végbement. Sza
baksi Mfklós által pontosan nyomon kí
sért, bár talIán klssé oldottabb. lazább,
"véletl>9npibb" gondolati küzdelem és ér
zelrní hullámzás nem annyira lezárul,
mirit inkább kinyílik, kihangzik a sa
ját jövője és lehetősésel (kítűnően [el
zett .,s21éténelillése") felé. Nem pont, ha
nem' gondolatjel; éppen "széténekIése",
.,folytatása" v:a[il ..befelezetlensége" mel
lett. Azzaű végződik. hogy tovább mu
tat, a saját távlatai fel 'P.

RÚNAY GYÖRGY

to Alonso betanításában, bár betegség
miatt gyakorlatilag csak májusban tűz

te műsorára a da.rabot a Pécsi Nemzeti
Színház, s végül június első napjaiban
vendégszerepelt Budapesten Alwin Ni
kolais iI'áncszínháza New Yorkból.

Százötven évvel ezelőtt a ba'lett leg
főbb funkciója a vizuális dekoráció és
atmoszférateremtés volt:. mintegy illuszt~

rálta az egyébként nélküle is teljes,
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klasszikus zenét. A huszadik században
a balettművészetben is lényegi átalaku
lás figyelhető meg. Olyan koreoaráiu
sok, mint a.z amerikai Isadora Duncan
vagy a svájci Jacques Dalcroze, a,mikor
cl század elején megteremtették az ún.
expresszionista balettet, a tánc ősi kez
deteihez nyúltak vissza, az emberi érzel
meket kifejező öntudatlan mozdulatok
ból, reflexszerű cselekvésekből indultak
ki, s erre építették a maguk egyéni szó
kincsét. Rudolf von Laban például az
idegi, értelmi és érzelmi reagálásokból
komponálta meg alkotásait, Igy aztán az
expresszionista táncnak nincs szüksége a
spiccelésre és egyre inkább elveti a ci
pőt a meztelen láb javára, idegen tőle

az önmagáért való vizualitás, a "batte
1'ie", (a,soks:zoros pintettek és a fizikai
ügyesség minden más demonstratÍ'!;)
megnyilvánulása. A klasszikus "danse
d'école" terminológiája mellett az új ba
lettiskolák impulzusokról, lökésekről,

összehúzódásokról ("contractions"), emel
kedésekről, hajlásokról beszélnek. Sú
lyos, sokszor komor és erősen nbsetrtikt
az expresszionista balett világa,

Ezzel függ össze az is, hogy a mo
dern balettben a mese, vagyis a téma
mind'inkább másodla,gos szerepet ját
szik, sőt el is veszti jelentőséget" míg a
szó szoros értelmében vett tartalom elő

térbe kerül. A kor "tartalmáról", a szá
zad alapvető konfliktusáról van itt szó:
a. mai miivészetből eltűnt az a fizikai
eszmény, amelyet egykor a görög, a re
neszánsz, a neoklasszikus, sőt még a 1'0

mant'ikus míivészet is felállított, az esz
ményi emberi alkat egyre ritkábban je
leni/, meg, he/tette az érzelmi és pszi
chológiai állapotokat - nem véletlenül
_ a test kiegyensúlyozottlannak, eltorzí
tottnak tűnő ábrázolásával fejezi lzi, A
formális széoeéünek: hódoló klasszikiis
balett mellett, melyet nagy technikai
:felkészültséggel mivel az Operaház ba
lettegyüttese, ezt az új belettet kísérel
te meg létrehozni idehaza Eck Imre,
amikor megalapította pécsi együttesét.
A:mál érdekesebbnek ígérkezett Eck: bu
dapesti 'Vendégszereplése - vajon mi
sziiietik a merőben más, úttörő utakon
járó koreográfus és a "klasszikus" eg'yüt
tes találkozásából? -, s egyúttal a Pé
csi Balett is vizspázott: mire képesek
Eck Iml'e nélkül? Az e1'edmény vegyes
benyomásokat kelthetett a nézőben.

Nyilván'való, hogy ha van "klasszikus"
és "expresszionista" balett (megmarad
va az általában használt terminológiánál).
ezek előbb-utóbb kölcsönösen hatással
lesznek egymásra, s olyan egyedi művek
sziiletnek, melyek nem skatulyázhatók

be egyértelműen sem ide, sem oda, Ilyen
találkozások már évtizedekkel ezelőtt is
voltak ilyen jellegűel~ az angol Frederick
Ashton koreográfiái, aki Prokojjev
"Rómeó és Júliá"-jában vagy éppen
Henze "Undiné"-jében (melynek libret
tóját is ő írta, s ő maitatta be elsőnek a
Covent Garden színpadán) a mű temati
kus felépítését úgy őrízte meg, hogy
mindeneke,lőtt a történet pszichológiai
aspektusait domborította ki. Ashton
"klasszikus" balett jeiben a "tartalom"
uralkodott mindenen, a zenén és a tán
con is, bár ugyanakkor oly mértékben
idomult a táncosok fiziológiai adottsá
gaihoz, hogy még a librettón is változ
tatásokat eszközölt alkatuknak megfele
lően. Ashton egyedülálló tehetsége vitte
sikerre tíz évvel ezelőtt Londonban az
"Undiné"-t, ami most az Operaház s;cín
padán nem ismétlődött meg.

Eck is a balett-tradició uralkodó mű

fajához kívánt közeledni az "Undiné"
vel, de nem sikerűlt megteremtenie azt
a modern nosztalgiát, mellyel Ashton
balettje a múlt századi romantikát idéz
te. Kereshétnénk sokféle magyarázatot
erre, dea leglényegesebb talán épp a
tegegyszerűbb: Eck nem Ashton, Eck
gondolkodása sokkal elvontabb és bi
zonyos értelemben eredetibb, mint Ash
toné. Ezt mutatja az is, hogy az előadás

legjobb részei azok, amikor korábbi ko
reográfiáit idéző mozdulatokat f.igyelhe
tünk meg a balett szövetében, s az is,
hogy valóban intenzív ereje most szintén
plasztikai-képi konstrukcióinak van, a
legi.nkább a sellinsiuu; megrajzolásában.

Egyébként a.z Operaház előadásában

kűZönösen k:iütköztek e neoromantikus
balett hibái. A mese túl naiv és egysi
kú - Palemon lovag koronás jegyese,
Beatrice helyett Undine, a sellőlány

mellett dönt - ahhoz, hogy mélyebb
mondanivalót hordozzon, s a nézőt még
a klasszikus balettől megszokott deko
rativ látDányosság sem s.zórakoztatja eL
A.z Operaház legkitűnőbb táncosai
Orosz Adéllal, Róna Vikton'al, Fülöp
Viktorral az élen ezúttal is tanúságot
tettek magas színtű technikai tudásukról.
biztonsággal és rutinnal formálv:l meg
szerepeiket. Mégis úgy hisszük, Eck Im
re 1965-ös operaházi l'endégszereplésé
amikor Maros Rudolf és Bartók ('gy~

egy miivét vitte színre. messze ,jobb
és kigyensúlyozottabb volt a mostaninál.

Eck pécsi együttese Alberto Alonso
keze alatt jobban vizsgázott. "A veronai
szerelmesek mártiriumá"-nak. lne/tl Ró
meó és Júlia történf'tét dolqo?za fel, im
dalmi forgatókönyvét is a koreográfus és
rendező Alberto A.Zonso írta; zenéjét szer-



zette, összeállította Vasquez Millares és
Láng István. De Alonso balletjében a ze
ne már egyértelmúen csak szolgálja a
mozgásművészetet: többnyire elektroni
kus zenét, zajokat hallunk, s nemegyszer
minden zenei aláfestés nélkül táncolnak
a szinpadon. Alonso jó anyagot kapott
a pécsi együttesben: ők már Eck keze
alatt megtanulták, hogya klasszikus ba
lett fölfelé törő, lebegő könnyedsége
helyett inkább emelvénynek tekintsék a
színpadot, ahol élő szoborként mozog
nak: iszonyú súlyok húzzák őket a föld
re, mozdulataik lefelé irányulnak, s
nemegyszer vízszintes testtartásba dől

nek vagyelterülnek a földön.
Alonso nem is arra törekedett, hogy

Gounod, Berlioz, Csajkovszkij és Pro
kofjev után egy újabb "Rómeó és Júlia"
balettet alkosson. A történetnek csak a
'L'ázát, az alapmotívumait őrzi meg, s
ezt tölti fel mai tartalommal: Rómeó és
Júlia szerelme lázadás az apák társadal
ma ellen. A két fiatal megformálásában
Alonso félreérthetetlenül utal a világszer
te jelentkező ifjúsági mozgalmakra, a
diáklázadásokra, a hippik protestálásá
ra, azt emelve ki belőlük, ami etikailag
a leglényegesebb: az "apák" hazug tár
sadalmával szemben felállított tiszta
ság-igényt. Ez az etikai nézőpont indo
kolja a "retablo"-nak nevezett belső

kisszínpadot: itt a gonosz erőket jelké
pesen megszemélyesítö alakok kelnek
életre, mint a középkori moralitásoIe
ban (bár a színlap indokolaf,/anul
"misztérium-játéknak" kereszieli el ezt
a moralitás-játékot). A sötét erők - Ön
zés, Önkény, Armány, Gyűlölet, Fenső
ség, Káosz stb. - valósággal rászakad
nak a két szerelmesre (innen a márti
rium-motívum), belevegyülnek a "való"
világba, átfertőzik kétszínűségükkel.

Ami a legcsodálatosabb ebben a kom
pozícióban: az az etikai tisztasá.g para
zsa, melytől a súlyos, szögletes mozdu
latok átizzanak, felszabadulnak és áitet
szőek lesznek, mínt Júlía fájdalom-tán
cában a kép előtt, Júlia és Rómeó sze
relmi táncában vagy Lady Capulet
gyásztáncában.

Alonso azonban nem elégedett meg
azzal, amit a tánccal az együttes kifejez,
meg is szólaltatja táncosait, valamiféle
"totális színházra" vágyva, De a tech
nikai megalapozással és főként a kon
cepció következetes végiggondolásával
adós marad; nem elég, hogya megszólal
tatott balettművészeknek - talán Han
del Edit kivételével - nem megfelelő

az artikulációja, de ráadásul banális, lé
nyegtelen szövegeket mondanak. "A kol
dus földre kár ily égi tény!" - kiált

fel a Csifó Ferenc által táncban reme
kül megformált Rómeó, s a néző arra
gondol, miért van szükség ily koldus
eszközökre, amilyennek itt a szó bizo
nyul, e "fény", e belső gazdagságú
tánc mellett? Alapvető tévedés a Ván
dor szerepeltetése is - Bánffy György
ebben a patetikus szerepben néha egye
nesen komikus hatást kelt -, aki nar
rátor1cént elmondja a történetet, melyet
nyilvánvalóan ért mindeki, részben a
táncból, részben mert egyébként is isme
ri Rómeó és Júlia történetét. Alonso
mégi.~ magyarázni igyekszik művét, de
ami már nehezebben érthető, ami pél
dául a két színpad belső összefüggései
ből következik, azt úgysem magyarázhat
ja, hisz épp ezért kellett ilyen áttételes
megoldásokhoz folyamodnia.

"A veronai szerelmesek mártíriuma"
tehát szervetlenül szétesik, s az igazán
nagyszerű epizódok ellenére is azt a be
nyomást kelti, mintha túl korán, kifor
ratlan formában realizálta volna alkotó
ja meglátásait. A vezető táncosait je
lenleg nélkülöző együttes táncteljesít
ménye igen magas színtű; külön elemző

dicséretet érdemelne Handel Edit Júli
ája; mély hajlásaiból úgy pattan ki,
mint egy megejtő természeti titok, össze
zsugorodik és megnövekszik, a szenve
délyek meggörnyesztik, földhöz szege
zik, a tisztaság átvilágHja; pantomi
mikus-színészi elemeket épít játékába,
számára Sztanyiszla1)szkij éppoly fontos
mint Cecenetti. Mellette Csifó Ferenc
villamossággal teli, mozgékony Rómeóját
s Uhrik Dóra nagyszerű Lady Capulet
jét emeljük ki.

Nehéz lenne tehát különválasztani az
egyes produkciókban, ami "klasszikus" és
ami "expresszionista", nem is beszélve
az egyéb elemekről. Bár Handel Edit
Júliája a szó legjobb értelmében ex
presszionista alakítás: a táncos teste
rezdüléseiben, mozdulataiban, szinte az
izmaiban látjuk megformálva Júlia ér
zelmeit, ragyogását és mártiromságát;
de Alonso balettje egészében véve még
i.s másfajta, komplexebb törekvések
szolgálatában áll.

Alwin Nikolais New York.ból érkezett
Táncszínháza már ilyen új esztétikát
hozott magával, mintegy arról beszélve,
hogyabalettművészeti "forradalom"
lényege sem a régi felcserélése valami
hasonló újjal, hanem az egyes alkotá
sok művészi intenzitásának erősítése.

Alwin Nikolais balettje annyira eredeti,
hogy már alig lehet balettnek nevezni
(ami egy percig sem teszi kétségessé,
hogy nagy művésszel van dolgunk):
szoros egymás mellé rendelésben él eb-
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ben a színházban a képzőművészet, a
zene, a világítás és az emberi test moz
gása, melyen mégis e,z utóbbi uralkodi~,

de visszahelyezve azokba a kozmikus dt
menziókba, melyekből úgy tűnik, a
modern városi élet kirekesztette az em
bert.

Az est azzal is kezdődik, hogll Niko
lais az "Imago" című darabban képeket
rajzol "egy különös város életéből": bá
bak, elmcchanizálódott gépemberek bi
zarr táncai követik egymást, szívszorító
magányossággal száguldanak ezek az el
torzult figurák Nikotais színes fénycsík
jai között, fojtogató, idegtépő villaná
sakról, eUörpült és mega,lázó szenvedé
lyekről vall Murray Louis grandiózus
szólója; -s ezekben a különös képekben
egyszerre valami nem is annyira külö
nös, nagyon ismerős dolog fogalmazódik
meg: a huszadik századi ember félelme.
A következő tánckompozíció, a "Sátor"
már erre épül, merész képzettársítások
kal egy modern apokaliptikus látomás
bontakozik ki előttiink. Az előadásnak

egyébként ez a csúcspontja: a körsátor
szabású textília a táncosok fölé emel
kedik, ekkor megpróbálják ők maguk
önmaqukból megépíteni a sátrat, de
építm€?nyük összecsuklik (itt tűnik fel
először cl Bábel tornya motívum); a sá
torvás.zon újból és újból alászáll, eresz
kedésében és emelkedésében különféle
alakzatokat vesz fel, melyek sajátos, né
ha mág.ikllS ta?'talommal telnek meg. De
csak a sátol'lap lebben fel újra s újra
az égbe, táncos egy sem tud "felleb
benni" ; s amíg a zene, a mozdulat.- és

. fényjáték elragadó szintézisben egyesül,
s a színpadon a húszas évek expresszio
nizmusát idéző kompozíció ragyog, Ni
kolais egy percre sem engedi, hogy
megfeledkezzünk az ,.Imago"-ban meg
rajzolt "elidegenedésről". Ezt idézi a zá
ró darab, a "Torony" is, melyben a ví
zió mintegy szétfeS'zíti a formát: bábe
li zsivajban rohangásznak táncosai, elő

ször csak játszva azokkal a fémdarabok
kal, melyekből ketrecet építenek maguk
köré, 7ei- és bezárulnak, vergődnek, tor
nyot építenek a ketrecükből, fölmásznak
rá, hadonásznak, szinte eszüket vesztik,
zászlókat lobogtatnak (LSD és egyéb
[elirással, ami jelzi, hogy szószerinti és
nem egészen szószerinti kábítószerek
.1elképei ezek), többdimenziós lámpák
fényei villognak a sötétben, rejtélyes
alakok suhannak, magnéziumláng lob
ban, s a legnagyobb "örömujjongás" kö
zepette összeomlik az egész tákolmány.
Leqördül a függöny.

Úgy tűnik, nem nehéz felfedezni AI
win Nikolais vízi6jában az atomhalál
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fenyegetettségében élő emberiség mo
dern Bábel-tornyát; Nikolais nevén ne
vezi, felmutatja a rémet és figyelmez
tet. Mindenekelőtt arra, hogya kérdés
nem oldható meg egy szinten; mélyebb,
mondhatnám, metafizikus szférában gon
dolkodik: Bábel sem technikai attra1:<:ió
volt az egykori embe1'iségtől, sokkal in
kább a belső egyensúly megzavarodásá
nak kivetülése.

S így azt is láthatjuk, amit bevezetőül

az "expresszionista" balettben a téma
és a tartalom szétt'álásáról mondottunk:
Nikolais voltaképp "absztra,kt" balettet
komponál, melynek tartalmi súlyo, meg
növekedett. Nem illusztrálni vagy mesél
ni akar az emberi mozdulat művésze

tével: mozdulatokban beszél a világról,
az egzisztenciális emberi drámákról. Ni
kolats balettje természetesen csak kiin
dulásában tekinthető expresszionistának;
például abban, hogy táncosai mindig
törzsmozgással fejezik ki magukat, ami
nek csak függvénye a végtagok mozgá
sa. De az olyan balettdramatu?'giai tőr

vényeken, melyek meghatározzák a tánc
kar és a szólótánc váltakozását, már gyak
ran túlteszi magát, s ami Alfredo Alon
sónak nem eikeriili; neki a "Torony"
ban sikerül: a beszédmontázs (igaz, nem
drámai szöveg!) szervesen illeszkedik a
"zenébe". Ugyanakkor bőven merít 
főként az •.Imago"-ban - az ázsiai moz
gáskultúrúból, az indiai templomtánco
sok művészetéből, pantomimikus varázs
lása a pekingi operát idézi, s a "Torony"
ban a pop-art elemeit figyelhet jük meg.
Mindez azonban csalc utalás Nikotais
Táncszínházának forrásaira, de aiioht:
érzékettetheti azt, amit Alwin Nikolais
mint koreográfus, díszlet- és jelmezter
vező, zeneszerző, világítástechnikus és
rendező teremt: egy új színházi műfajt,

melyben a színház mindenekelőtt dina
mikus erő.

Együttesében a legragyogóbb a,merikai
táncosok köziil láthatunk néhányat:
Murray Louis nemrég az Egyesült Alla
mok legmagasabb táncművészeti kitün
tetését is elnyerte. Mellette Phyllis Lain
hut és Carolyn Carlson nevét ken ki
emelnünk. Mindhárman szuaaesztio, sze
mélyes szenvedélyességgel é,~ teljes oda
adá.ssal megformált alakokat rajzoltak
meg a színpadon: lenyűgö.:;ó technikai
tudásuknak - ami egyébként az egész
tánckarra érvényes - szinte társszer.zői

szerepe volt abban, hogy maradékteta
nul igaz szinházat láthattunk.

PALYI ANDRAs



K~PZŐMŰVÉSZET

BUDAPESTI KIALL1TASOK

Az lll82-ben született és 1932-ben el
húnyt Ttuié Malcowski lengyel festő és
grafikus munkáít mutatta be júniusban
- Kisdéginé KiTimi ITén dT. müvészet
történész rendezésében - a Nemzeti Ga
léria. Makowskí sokáig élt Párizsban,
ott is halt meg. Életében meglehetősen

ismeretlen volt - megbecsülése csu
pán halála után, a 30-as évek végén kez
dődött el.

A művész az első világháború előtt

kubísta szellemben dolgozott; később

egy olyan kifejezésmódot alakított ik!i,
amely a "Vámör" Rousseau és 'más fran
cia naiv festök (Bornbois, Bauchant)
művészetével rokon. A tárlat eilső termé
ben elhelyezett tájékoztató felirat sze
rint Makowsíci - aki műveíben "köl
tői képet ad az emberről és a természet
ről" - a századeleji lengyel művészet

nek "érdekes, különleges egyénisége"
volt. A "Palu" című kép (előterében

négy tétova tekintetű emberi alakkal),
a sokfígurás "Palusi lalkodalom" és a
"Gyerme!khangverseny" a legszuggesztí
vebb munkáí Makowskinak, e valóban
érdekes különleges'', de meglehetősen

~gyhang(l, szűkös világú festőnek.

*
Július elsején záruüt a Műcsarnok

"Mai csehszlovák művészet" című tár
lata amelyen mintegv 230 festmény,
szobor, rajz és sokszorosított grafika
szerepelt. A kiállítás résztvevőinek ki
sebb része természetelvű szemléletű, na
gyobb része absztrakt. A művészek előb

bi csoportj ából a tájképfestő Josef Broz,
Stanislav Podhrazsky ("Szerelmespár"
és "Tóban fürdő nő"), Karel Hla
cli:k szebrász ("Leányport:ré"), Prachaticka
(.,V. K. szoborportréia'') és Vladimir
Janousek, az "Ülő női akt" című. élet
nagyságú, fából faragott kompozíció al
kotója, míg a nonfiguratívok kőzül B.
Lacina Janus Kubicek és Milán Lalu
ha fesltŐ'k váltaik ki.

Kubicek a finom, halk színek ("Kék
csendélet") Lacina elsősorban a sárgák
(,Táj"). L~luha a vehemens színorgiák
kedvelője. Delacroix 1863. június 22-én
- három héttel halála előbt - ezt je
gyezte be naplójába: "A (kép Legnagyobb
édeme az hogy ünnep a szem számá
ra." Lacil~a, Laluha és Kubicek munkái
maradéktalanul teljesítik a Delacroix-í
követelményt.

Az élete 45. esztendejében járó Sugár
Gyula festőnek, Rúdnay Gyula egykori
tanitvánvánaűcXépeit láthattuk az el
múlt hetekben a Váci utcai Csók Ist
ván galériában. A művész legújabb
munkáí mestorkólten modernkedők, a
mólységet csupán mímelő, kispekulált
csinálrnányok. Sugár akkor hoz létre
szép dolgokat, arrukor xnegmarad lényé
nek, adottságainak határain belül. Bu
dapesti városképei ("AstOll'lia", "Belvá
ros", "A Szerviták tere") értékes mű

veszi te,ljesítményeik.

*
A Tanács körúti Mednyánszky-te

remben két fiatal művész - Tót End
re festő és Seregi József szebrász - ál
lított ki májusban. Tótnak a Pop Art tő

relevéseire rezonáló munkái közül első

sorban a "Divatbaba", az "Egykalap"
és a "Régi szép idők" emelkedett (ki.

Sereg i József szebralnak legtöbbje
kőből faragott női akt: munkáiban
mi,nt a katalógus szövege jogmal írja 
"igen szobrászi gondolkodási mód" nyi
latkozik meg. Helytálló a katalógusnak
az a megjegyzése is, hogy "a romanti
ka, a pátosz és az érzelgősség távol
esik e csendes" szerény művésztől", aki
nek formanyelve az, idős, méltánytala
nul elfeledett szobrásznő: Földes Lenke
művészetének inspirációját árulja et

Tót is, Seregi is megérdemli a. közön
ség és a krttíka megbecsülését és továb
bi figyelmét,

Barcsay Jenő szentendrei tárlata. A
szemendred Ferenczy Károly múzeum
ban június végén nyílt meg Barcsay
Jenő Kossuth-díjas festő "Egy mozaik
születése és előzményei" című kiállítá
sa, amely a mester új 3 x 11 méteres mo
zalk-kompozícíójának genezísét mutatja
be; a kész mű - amelyen ülő és álló
női alakok lesznek láthatók arany hát
tér előtt - az új szentendreí Művelő

dési Központ épületét fogja díszíteni.
A tárlat falain ott találjuk a művész

néhány korábbi munkáját is ("Templom
kereszttel", "Umbrába;n vörös", "Kép
konstrukció Iilában", "Sárga kapuk",
"Róz!saszín kapuk"); e festmények vol
tak azok a lépcsőfokok, arnelvek elve
zlet:telÍ< a végleges mozaíktarvhez,
amelynek alapján rövidesen megkezdő

dik - színes velencei üvegmozaíkból
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- a technnkal kivitelezés. Igaza van
Petényi Katalinn,a'k., a kiállttás rende
zőjének, akí a szepen típografizáít, kata
lógus előszavában úgy ír erről a szüle
tőben levő műről, mína "Barcsay élet
művének betetőzéséről".

A kiállítás megnyitóján Barcsay fes
tészetc legjobb isrnerőjónek: a vernisz
százs előttí hetekben eíhúnyt Genthon
Istvánnak tanulmányaiból, cikkeiből 01
vastale fell néhány részletet: "Az elvo
nulltan dolgozó Barcsay Jenő munkás
sága igen részletes és árnyalatos vizs
gálatot érdemel. A művészt '- aki ma
gába fogadta a kubizrnus eredményeit
-,- zord következetesség [eflemzi. Alkotói
tevékenységének - amelytől távol áll a
látványosság és a boszorkányos virtuo
zitás - az értelem és a rend a fő voná
sai. A magános útjain vándoe-ló Bar
csav művészete tisztelni való, boldogí
tó, felemelő példa". Nem lenne értelme,
hogy Genthon e szavaihoz bármit is
hozzátegyünk.

*
Ez év novemberében fogja betölteni

élete 85-ik esztendejét az 1939 óta Auszt
ráliában élő Orbán Dezső festő. A mes
ternok ~ aki éppen hatvan évvel ez
előtt, 1909-ben alapútotta meg Czigány
Dezső, Czóbel Béla, Márffy Ödön és má
sok társaságában a "Nyolcak"-művész

csoportot - májusban él't v;éget egy tár
lata az Új-DérJ-Wale:s-áHambelri Newcast
le-ban, a Von Bertouch gialériában. A
kiállítás kataiógusából 'kitűnik, hogy 
"Hozsánna!" círnű tt-íptícnoniával - Or
bán 1967-b'2ln elmverte a vahlásos szelle
mű művoket jutalmazó Blake-díjat.

A művésznek egyébként 1968 végén 
"Undelrst:>nding Art" C,A művészet meg
értése") címmel - könyve látott napvi
lágot a Sydney-i Ure Smith kiadónál ; a
kötet a XX. század művészeti irányza
taimak, "izmus"-ainak tömör megvilágí
tását nyújtja avval a szándékkal, hogy
hozzájáruljon a nagyközönség és az
avaritgarde áramlatok közöttí szakadék
áthidalásához. A lapidáris stílusú, logi
kus okfejtósű Ikötet azt bizonyítja, hogy
Orbán nemcsak jelentős festő, de a mű

vészett i rcdalomna'k is hivatott művelője,

*
Búcsú Tersánszky J. Jenőtől. Ter

sánszikv J. Jenő, akiről ogy közelmúltbelí
rádiónyilatkozatában Lengyel József
mirit ,ia Iegnagvobo élő magyar író"-rál
emíékezett meg, ez év júniusában ehtá
vozott közülünk A "ViS'zontlá,tásra, drá
ga!", a "Kalkuk Marci", a "Legenda a
nyúlpaprikásról" szerzőjének halála
nemcsak olvasóinak széles táborát és í;ró-
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társait töl,tötite el szomorúsággal, de a
magvar képzörnűvészetí életet is.

Tersánszky az újabb magyar piktúra
történetében oly nagy szerepet játszó
Erdslv-szél.í városkában : Nagybánván
szüloteot 188S-ban. Az elemi Iskolában
egy padban ült a tüdővészben korán el
hunyt, nagy tehetségű Mattcska Jenő fes
tővel (1885-1906), - Iskolatársaí közé
tartozott Krazsán János festő (1886
1948) is. "Azt mondhatnám, hogy színte
a nagybámyai festőiskolával nőttern fel
- olvassuk "A félbolond" című Te1'
sánszky-regény utószavában. - A többi
utcagyerek társaságában én is hordoz
tam a kazettát és az áíllványt a festők

után. Nvilassy Sándortól egy hatost kap
tam, és elbeszélgetett velem... Még
festékkészítést iJS tanultam e,gy Kerékes
nevű, szerencsétíen, késöbb súlyos elme
bajban olpusztult festőtől."

Akisdiáik Tersánszky figyelmesen né
zegette a munkájában 'elmerülő Hollósyt,
Therma Jánost, Ferenczy Károlyt, Ivá
nyi-Grünwaldot, Horthy Bélát, Glatz
Oszkár-t és Nagybánya többi festőjét.

Különősen Ferenczy Károly egyénisége
ragadta meg őt; "A féllbolond"-ban szép
passzusokat talállunk "a nagyrnesterek
mesteré't-ről, aktnek lényéből "a tiszta.
művészet megrendíuhetetlen tisztelete"
sugárzott.

Az ifjú 'I'ersánszkyt erősen vonzotta a
festői hivatás. "Elhatá,roztam, hogy
ha törik, ha szakad - festőmüvész le
szek ..."

Mégsem lett belőle festő. írásai el
jutottak Osváthoz. 1910. február 16-án
megjelent első elbeszélése a Nyugat-ban,
s evvel az ircdalom véglegesen magához
láncolta 'I'ersánszkyt. De a képzőrnűvé

szethez sem let,t hűtllen: a Nyugat-ban
számos tanulmánya jeleint meg festőkről.

szobrászokról, r'ajzolóművészekrőd. Ezek
ről az volt az általános vélemény a kor
társak körében, hogy - ismét az írót
idézzük - "végre olyan kritikák ame
lyek a képzőművészetet - képzőművész

szemével ítélnk meg."
írt Pór Bentalan freskójáról, Benedek

Péter parasztfestőről. Fáy Dezső Dante
H:1usztrátorról, Mo!IJnár-C. Pál'fIÓil, Mo
dtglíani egyíkonl párizsí íakótársáról: Bá-
ldnt Rezső festőről. Bokros Birmari Dezső

szebrászról és a század elsó felének
több más prominens magyar képzöművé

szeről.

A feSltőlk, grafikusok, szebrászek kö
zött mí.ndig otthonoslan érezte magát;
"Nagy árnyakról bizalmasan" című me
moár-kötetébon gyakran vHl>anrt fel Réti
István, Berény Róbert, Scheiber Húgó,
"Vilkó" (azaz Fémes Beck Vi,lmos, a



fiatalon elhalt nagyszerű szobrász) ésa
"Kuka": a szeretctt Tihanyi Lajos alak
ja. "A félbolond' című könyvét - a
melynek cselekménye a nagybányai mű

vészkolónia fiatal Iestőnövendékei köré
ben játszódik - művészeinek legjobbjai
i llusztnálták (Kmetty, Czóbel, Szőnyí,

Bernáth Aurél, Ferenczy Béní, Ilosvai
Varga István stb.), az író markáns arc
vonásait több értékes képzőművészeti

alkotás (rnelyek kőzött első helyen Bor
sos Miklós remekmívű plakettje emlí
tendő) örökítette meg.

ZENEI JEG YZETEK

(G o n d o l a t o k a h a n g ver s e n y
é vad v é g é n.) Az 1968-69-es hang
versenyévad sok meglepetést, örömet,
felfedezést tartogatott a koncert látoga
tók számára. Itt e'lsősorban nem a ne
ves vendégművészek szereplésére gon
dolunk, nem az olyan óriási sikerű es
tékre, mint Doráti Antalé, Magaloffé
vagy Clifford Cur.zoné, nem is arra a
felkavaró, magával ragadó élményre, me
lyet Karl Richter szerzett a H-moll mise
tolmácsolásával. A vendégművészeket jó
részt ismerjük, s a Filmharmónia is első

sorban az ő vonzóerejükre számítva é
piti fel egy-egy bérletét. Nem hallgat
hatjuk el persze, hogy ha valamelyikük
lemondja szereplését, a bérlet egyensúlya
egyszeriben felborul, s még ha a hang
versenyrendező szeruek igyekeztek is
megfelelő helyettesről gondoskodni, a
bérlők nagy része vegyes érzelmekkel
veszi ezt· tudomásul. Doráti Antal pél
dául lemondta június-e fellépését. He
lyette Somogyi László vezényelte a Rá
diózenekart, Somogyira emlékeztünk ré
gebbről, jó karmesternek ismertük, de
aligha lehet Doráti Antal mellett emlí
teni. Kivált, ha olyan szaggatott, ideges
toredezeit Mozart-szimfóniát vezényel
pont ő, aki annak idején a legjobb ma
gyar Mozart-dirigens volt. Nem is szól
va a kolosszális méretű Mahler-szimfó
niáról, amely lehet karmesteri bravúr,
lehet a zenekari játék próbaköve, a hall
gató számára azonban inkább az ülő iz
mok keménJJ próbatétele. A mai világ
ban, amikor állandóan a gyorsuló idő

kategóriájában gondol1codunl" minden
képpen anakronisztikus egy majd más
fél órás mii, amelynek "miniatiir" tétele
(így írja a miisorfüzet) majdnem ne
glledórás. Az ilyenfajta eklektikus művek

alig számíthatnak tartós reneszánszra.
Mahler IV. szimfóniájának hallgatása
közben olyan érzésünk volt, mintha ke-

Tersánszky Józsi Jenő és a modern
magyar képzőművészet: eíválaszthatat
lan fogalmak, A Farkasréti temetőben

lezajlott gyászszertartáson nemcsak re
gény- és novohlairodalmunk páratlan
mcsterétől vettünk búcsút, de a "Nyol
caik" és a ikét világháború közöttí java
magyar művészek barátdától, küzdőtar

sától, megértő (és hoezáértő ...) kirIH~ku

sától is.

D. I.

resztid-kasul kóborolnánk aMonarchiát.
De hová lett a Monarchi.a ...? S kí az,
akinek ma is eleven, élő világ, komoly
probléma volna ez az emlék? Minden
tiszteletünk Mahleré, a zseniális karmes
teré, a Gyermekgyászdalok' szer,zőjéé,
de a Bartókhoz és Kodályhoz szokott
fülek s.zámára bizony poros az ő szim
fonikus világa.

Az évad igazi örömét az egyházi ének
karok és zenekarok szereplése hozta.
Sajnos, a "hivatalos" kritika ma sem ér
tékeli ezek teljesítményét, holott ország
világ előtt büszkélkednünk kellene azzal,
hogy egyházzenei kultúránk ilyen ma
gas színvonalat ért el. Hadd hivatkoz
zam példaképpen a Tamás Alajos emlé
kezetére rendezett két egyházzenei hang
vensenyre. Első alkalommal az AC Ka
pisztrán Gyermekkara és Gyermekzene
kara adott nagysikeríí és igényes mii
sort, melynek középpontjában Rossini
hallatlanul deriis miive, a Hit, remény,
szeretet címii kantáta állt, ez a szinte
bursikoz remeklés, amely arra tanít,
hogy Istent ki-ki olyan szívvel dicsőítse,

amilyen adatott. Rossini nem akar ko
molykodni, azt hiszem, nem is tudott
rolna. Szinte gyermeki egyszerűséggel

bontja ki miivében az igaz keresztényi
életforma három pillérét, s az a végte
len természetesség, ahogy megfogalmaz
za ezt az életprogramot, mindenképpen
'/Cnegfontolásra s követésre érdemes. ö
römmel ha1.lgattuk Rossini miive mellett
Tamás Alajos A kánai mennyegző című

alkotását is, mely bízvást a mai magyar
zene egyi], legértékesebb alkotása, s
amely érdemes volna arra, hog'y ne
csak a templomok közönsége ismerje,
hanem szélesebb körben is bizonyságot
adjon rola, milyen i2mos zenei generáció
növekedett fel Kodály Zoltán útmutatá
sai nyomán. Ez a kérdés persze megint
nagyon komo~y nézetütköztetést érde-
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melne: hiszen valóságos fényűzés, hogy
nálunk két zenei kultúra létezik egymás
mellett: egy világi és egy egyházi, s a
kettő tudomást sem véve egymásról lé
tezik, lélegzik és nemzetközi sikereket
arat. Vajon 'nem az egységes magyar
zenekultúra nyeresége-e, hogy Durkó
Zsolt modern faktúrájú művei elisme
rést szercziek a külföldi [esztioálokon,
s hogy Kiszely Gyula miséje Rómában
arat sikert, hogy Ottó Ferenc Nagyfan
fárját az olasz lapok elismeréssel mél
tatják, orgonamiivei-t pedig a legjelentő

sebb kompQziciók.1cal mérile össze? Egyik
siker épp olyan jelentős mint a másik,
hiszen egyforma elismerést szerez a ma
gyar zene7cultúra számára. Meg kellene
találnunk 'l.'égre is annak a lehetőségét,

hogy "egységes" zenei lwltúráról szól
junk, s ne "kettős"-ről, amely zenei ér
telemben is képtelenség: hiszen aligha
lehetne a zenetörténet legnagyobb alko
tóinak életművében hasonló szemponto
kat érvényesíteni. Vagy ha ilyen meg
gondolásokat érvényesítenénk ís, bizo
nyára épp a legjelentősebb alkotásaik
sikkadnának el. (Azt már csak tényleg

.zárójelben említem, hogy egy-egy nagy
sikerű egyházzenei hangverseny fősze

replői többnyire ugyanazok, akik az
Operaházban és a hangversenytermek
bm aratnak diadalokat.)

Ebben 11 zenei él)adban kétségkívül a
Remetekertt'árosi Szentlélek-ről elneve
zett Plébániatemvlom énekkara s a
Bucsu László vezette Liszt Ferenc kórus
fe.1Ződött szinte ugrásszerűen. Az előbbi

kórus a zeneirodalom ismeretlen terré
numainak felfedezésére vállalkozott:
Schütz ritka alkotásait szólaltatta meg
adekvát módon, az utóbbi már képes a
leqhatalmasabb alkotást is magas művé

szi súnvonalon tolmáesolni. De hasonló
an emlékezetes benyomásokat szerez
tünk a Belvárosi Főplébánia templom
ének- és zenekaráról, melynek sikerei
Virág Endre munkáját dicsérík, az AC
Kapisztrán Kórusáról és Zenekaráról,
amely Bach Magnifi,catjának előadásá

val egészen kivételes élményt szerzett,
a Mátyás templom ének- és zeneIcará
ról, mely ismét "idegenforgalmi látvá
nyosság", az Öbiuiai Főplébániatemplom

múvészeiről, akik kissé talán visszahú
zódva ugyan, de igen jelentős művészi

tetteket hajtanak végre, s nem utolsó
sorban az OMCET zenei összejöt'etelei
ről, melyek mindenkor az egyházzene
ünnepei, az évadzáró hangversenyek pe
dig a legszínpompásabb és legszínvona-
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lasabb zenei események. (E felsorolás
ban nem szerepel, de feltétlenül emlí
tést érdemel a Bazilika ének- és zene
kara, s az ott kezdeményezett orgona
áhítatok, aztán a vidéki ének- és zeneka
rok, melyeknek működése egyszer meg
érdemelne egy nagyobb tanulmányt, hi
szen épp ők váltják valóra azt a sok ne
mes és nagy.~zerű elképzelést, melyet
Kodály és iskolája kezdeményezett,)

Régi rádió- és hangversenyműsorokat

lapozgatv,a minduntalan templomi ének
és zenekarok nevével találkozunk. A
"nagy" zenekritik~tsok pedig - Tóth
"4.ladár vagy Molnár Antal - egyforma
szeretettel és szigorral vizsgáztatták a
templomok és hangversenytermek mű

sorait és előadóit. Úgy érezzük: érdemes
volna példájuk felelevenítésével ismét
megteremteni a magyar Zlenekultúra
egységét.

(Lemezfigyeló.) A Magyar Hanglemez
gyártó egyik leglényegesebb, nemzetközi
szempontl~ól is jelentős vállalkozása a
"Kortárs magyar zeneszerzők" sorozat.
Köztudott, hogy a Bartókot és Kodályt
követő legfiatalabb nemzedék sok ko
moly nemzetközi sikert mondhat magáé
na.k, s például Bozay Attila, Durkó Zsolt
vagy mások kompozíciói iránt minden
kor melegen érdeklődnek a külföldi
rádióállomások is. Nyilván nagy része
van ebben a sikerben az elődök tekin
télyének is, de kétségtelen, hogy a fiatal
zeneszerzők egyike-másika méltó folyta
tója Bartóknak és Kodálynak, s mérték
tartó zenei [ormálásuk, mely a legJobb
műnekbeti ezerencsésen egyesíti a ma
gyar zenei néphagyományt a legmaibb
formával jó péld.ája lehet a mondani
való elsődlegességének. Mert ha érdekes
is egy-egy elelctronikus koncert, ha meg
hökkent és felkavar is a hangnemnél
küliség némelyi7c kiemelkedő példája, bi
zonyosnak látszik, hogy azok az alkotá
sok a maradandók, melyek a "hang
funkció" évezredes hagyományát és sze
repét új elemekkel színezik ugyan, de
nem szakadnak el a lényegétől, me ly
megőrzi a hang "hangzó" jellegét. Az a
két lemez, mely ebben g. sorozatban meg
jelent - Sárközy, Papp Lajos, Durk6
Zsolt, Láng István és mások: legjobb mű

veivel -, egy a hagyományokat szívósan
őrző, abból megtermékenyülni kész, élet
képes művészet híradása, melyre bizo
nyára felfigyel majd a művelt zenei
világ.

RÓNAY LASZLÓ



FILMEK VILÁGÁBÓL

Extázis 7-től IO-ig (magyar ríportfílrnl,
rendezte: Kovács A., közreműködik: az
Illés-, Metro-, Omega-, Olympia-együ1ltJes
és a Tolcsvay-Trfó.

Ez a film eredelllileg a tévére készült,
hiányosságadt talán ezzel mentegethetné
vailaJki. De képbeállításaiinak szabványos
ötlettelensége, az egész mű szerkezetkía
la'kításában tapasztalható, és a műves

gonddal alátámasztott hivatalos mérték
letességarról tanúskodik, hogya köze
pes művészi teljesítmény !inkább hazai
átlagművészetünk színvonalával függ
össze, ahol a ~ctemellkedő - s nyilván
nem szabádyos - mű is csalk az iskolás
tartalmi-fomnai keretek között képzel
hető el. Iilymódon hazai környezetben
már az olyan szavak lis, m:1rut under
ground, happening és csoportművészet

kéjes borzongast váltanak ki a művé

szettel és nem utolsó sorban a művé

szetből éíők seregében, így pótolva az
utóbbiakban a tényleges cselekvés föl
szabadító izgalmát az állandó késés
művészetével, ahol a minőséget a meg
fontoltsággal azonosítják. Ez a posztrea
lista - egykor rmlitáns - akadémiz
mus úgylátszik még az olyan rnűfajok

ban, mint a dokumentumé is, eluralko
dik, melyek leülönben lerázzák maguk
ról a középseert, mnt eb a vizet. Való
ban: egy olyan szociológiaílag-gazdasá
gtlag-esztétékailag izgalmas és páratfan
kérdéscsoport adatszerű földolgozását,
mirnt a beat, legfeljebb erőszakosan, a
tárggyal kapcsolatban robbanásszerű

egymásutániságban jelentkező művészi

fölismerések elfojtásával lehet a bemu
tathaeóság kívánta televíziós domeszti
kál11Jság korlátai közé szorítaní. Ez az
óvatos duhajság jellemezte már Kovács
eIW ismertebb játékfilmjét is, a Falakat,
ahol rapoeteri ügyességgel alkalmaztak
míndenből egy keveset, amerészségből

és leleplezésböj ugyanúgy, mint a diva
tos témákból (például az intelle~tuáHs

maoizmus) anélkül, hogy míndenből a
szokásosnál többet megtudhattunk vol
na; kűlönösen leleplező, hOlgyezek a
látszatra bátor vagy újszerű kérdéseik
a legszakállasabb művészí konzervatt
vízmus eszközeivel vannak megformál
va.

A beat és a v:ele kapcsolatos tömegje
lenségek ábrázolása önmagától kínálja
az olyasféle, a dokumentum műfajban

egészen természetes, mellbevágó ellen
pcntosét, mínt amiilyen az Élet szép
című lengyel !}Jisfilmben láthattunk
éveikikel ezelőtt. Egy ilyen példa emle-

getese persze nem az utánzás követel
ményét jelenti; csak figy,e'},meztetni kí
vánunk arra, hogy az ábrázolás formai
eszköztárának határait lényegesen
messzebbre tolhatták volna egymástól.
Mélyebb bepilla,n,tást~aphartottvolna a
néző, ha szelsőségesebb eszközökkel kö
zelítették volna meg a fölvetett kérdé
seket, hiszen megértésük egyelőre 
éppen teljesen új mivoltuk következté
ben - inkább az érzelmek, és magára
a beatre annyura jellemző ínvolvement
(rnozgással és együttműködéssel történő

részvétel) segitségével biztosítható, mint
koros világnézetd nOJ.1n ,~~al.

Ha ebből az érzelrní és mozgásritml
kai sokkirozásból valami mégts megva
lósult, úgy nem annyira a szerzők, mínt
inkább a beeet érdeméből. Ritlea az
olyan piltanat, amikor a szerzők jóvol
!tálból éri hideg zuhany a nyárspolgás-í
nac:ional:izmus világát, mint például a
"Kislálny a zongoránáű" című, egyfajta
kasztráít erotizmusf sugalló, túlrnérete
zett előadói apparátust megmozgató
show-sláger és az ilLés-együttes által
előadout, életszerű és a magyar népdal
pentatoníkáján alapuló beatszám szem
beállítása. Ez a fernti slágeren és az IL
Lés-számoikonalapU'ló polaritás egyéb
ként Kovács filmjének taktikai alapja
is. Bár művével foglalkozva elterjedt ál
lítás" hogy Kovács az állásfoglalást a
riézőre bízza, osak az, aki nem akarja,
nem veszi észre, mennyí re ízig-vérig
manipulálásra törekvő művész ő. Azt a
'tekintélyi, totalitásra törekvő - és ennek
következtében kissé parafasisztoíd ízű

- nacíonalízmust igyekszik nevetséges
sé termi, mely a magyarországi be.it
megjelenésére a hazafiság ürügyén
azonnal rendőrért kiált, és a "Kis vi
rág" című, a bartóki magyar népdalo
Non alapuló beat-számmal szemben az
előbbi sláger, Líszt-zenékből lopkodott,
magyankodó közhelyeire hivatkozva
nemzetellenes hatásokkal vádolja őket.

Persze a beat sem valamí megvaltó
csodaszer vagy áfogó szellemi újjászü
letés. Míndenesetre több, mint pusztán
zenei jelenség; Adorno véleménye, mí
szerínt a beatnál trlvializált hagyomá
nyokiról van szó, legfeljebb a zenei ana
lízisre lehet érvényes. Ezen túlmenően

egyszerre a fiatalok nemzedékéneik ma
gatartásformája, és ugyanakkor tontos
alkotórésze a szórakoztató iparnak. Bi
zonyos mértékben rá is érvényesek'
WaLter Benjamin szavai: "A divat előír

ja a rituálét, amely szerínt az áru is-
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tenségéttisZ'Íierni Ikell." A beat talán a
Iegfől.tűnőbb tünete annak az önsegélye
zésli folyamatnak, mellyel a fiatalság
szabadidejében foglalkozik. Ebben az ál
lapotban sikerült magukat abba az, il
lúzióba ringatni, hogy aktívak és sze
retetre rnéltóak (holott a kívülálló rend
szerkoníorm szemíéiö éppein mye[)Jkor
Iátja talám őket passzívnak és vissza
taszítónak). Egy-egy beat-révület során
az illúzió fokozódása éppen nem vala
mi passzív dolog a résztvevők szemé
ben, hanem tett és bizonyos mérték
ben cselekedet. Mások megint - ugyan
csak kívülátlók - szerétnék afféle til
takJozásnaiktekinteni, pedig inkább csak
a fogyasztól társadalom szavak és gon
dolatok nélküle vegetatív oppoziciója a
bead,

A i1i,lm a jelenség szocíáías összefüg
géseível, meg azzal, hogy keleten és
nyugaton egyformán ehterjedt, _alig fog
lalkozík. Valamilyen okJbólatJtól is tar
tózkodíik, hogy jellegzetesebb példányo
kat mutasson be a fiatalok seregéből,

Főleg a végletektől írtóztak, akikkel pe
dig - elég az ifj úsági park fölötti vár
oldalon sétáil:ni estefelé - még a laikus
is kedvére találkozhat; talán azért,
mert ők túlságosan megváltoztatták vol
na a szerzők előre elképzelt mondaní
valóját. A 'kevés eredetíségről tanúsko
dó fényképezés (kis számú kamerák, is
kolás kameramozgatás), a föltűnő és
többnyire a véletlenre bízott vágások, és
a jólfésült egyetemistáknak a harmin
cas évek mozgalmi aktívístáíra emlé
keztető igyekvő, naintáziaszegény beszél
getese ellenére a beatnek. rnmt zenei je
lenségnek magyarországi vonásaira a
:DUm végül mégis felhívja a t1ilgyelmeit.

Ahogy a beat sem a legmagasabb
szeldemíség hordozója, úgy az Illés
együttes (és a hozzá hasonlók) sem kép
viselik feltétlenül a magyarság új gé
niuszát. De ők legalább a "Tavaszi szél
vizet árasct" és a "Nekünk a legszeb
bik estét fekete gyászra festették" ma
gyar népdalainak vflágából "lopnak", a
Bartók-e-Kodály teremtette zenei alap
ból; soha rosszabbat! A beat - a maga
révüleitével és hisztériájával, harigor
leánjával és fizikai részvételt követelő

érzelmi ráhatásával - vezessen bárno->
vá, mimdenesetre megállíthatatlan íe
lenségnek bizonyult, aminek oka bizo
nyára a mai ipari társadalomban van.
Többek között magyarországi meghono
sodásáe sem akadályozhatta meg a leg
sikeresebb együttes néhány évvel ezelőt-
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til egéSz éves e1tiltáBa az tijúS4gi seer
vezetek rendezvényeiről. Az a tény,
hogy néhány fíatalemoer [óvoltából ez
a zene - nunden kampányszerű tárrio
gatás nélkül - észrevehetően valamí
valóban magyar és népi jellegzetességet
is kap, pillanatnyílag talán eiléggéfől

sem mórhető jelentőségű lehet. A beat
zenéje - még ebben az "llIésék" for
málta alakjában is - IDem ismer hatá
rokat, és ma már megakadályozhatat
Ianul érthető a városi munkásnegyedek
fiatalságának ugyanúgy, mint valamelyik
Szerét melléki csángó paraszt fiánaJk.
Ezérit ennek a zenének a "résztvevői" 
akár tetszik, akár illem - a velük fog
la~kozó művekhez képest, a maguk
szintjén, évekkel, ha nem évtízedekke;
előbbre vannak. Kovács érdeme, hogy
filmjéből ez fölismerhető.

RÖVIDEN: Alfa Rómeó és JÚUa. A
fHmvígjátek történetét ezúttal kritikus
írta: (Hámos György); a szerény igényű

mese nem úgy készüdt, hogy komolyan
gondoljunk arra: a "hóhért alffis'zltják".
Néhány humorosabb szakmai utalást
azonban a filrnkr-itikákut olvasgató né
ző is 'könnyen megérthet. Mamcserev
F. rendező, mumkájával általában in
kább fékezően hatott a forgatókönyv
Hámos fantáziája adta lehetőségeire. de
ez a gyermeteg vígjátéki környezetben
nem is annyira feltűnő. Az utolsó éden.
A színes nyugatnémet film tiszteletre
méLtó \kölhségiráfordítással. készült. A ki
halás veszélyének kitett állatok bemu
tatása a puszta érdekességen kívül még
egy erkölcsi kérdésre is fölhívja a fi
gyelmet.: a sorsuk és általában a földi
természet sorsa visszavonhatablanul az
ember kezébe van letéve. Kár, hogy a
bőkezű anyagi támogatás nem terjedt ki
arra, hogy nagyobb a]kotói képzeletoel
rendelkező művészeket is igénybe ve
gyenek így a film drágán készült, egy
szerű iernerettes-iesztő fölsorelás maradt;
Harc a sátánnal, és A Crossbow akció:
szovjet és amerikai kémfilmek a szoká
sos, tegnapelőtl:,ről származó kel1ékek
keL Maigret felügyelő csapdája. üdítő

detektívtörténetek G. Simenon irodalmi
munkásságának jóvoltából, rejtvényfej 
téssei. M. Fric: Életem legjobb nője. A
szerzők megint csak a rnonarchia terüle
tén visszamaradt Ikispdlgád világot áb
rázolják a csehszlovák filmekre jellem
ző óvatos, kerülő utakat kedvelő gúnyo
rossággal.

UNGvARY RUDOLF



RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

Je1'zy Jurandot lengyel drámaíró ne
ve nem ismeretlen a magyar közönség
előtt. A Madách Színház nagy sikerrel
játszotta színművét, nA harmadik csen
getés"-t, mos,t pedig "A kilencedik
igaz" című vígjátékának rádióváltoza
tát tűzte műsorára a Magyar uaau,
Horváth Zoltán forditásában és Marton
Frigyes rendezésében.

"A kilencedik igaz" műfaji meghatá
rozásaként talán jobban illenék a "sza-

,-tíra", vagy a "példázat", hiszen a szín
játék - .minden könnyed hangvétele
mellett - nagyon is komoly problémá
kat vet fel, mintegy éles tükörképét mu
tatja egy olyan társadalomnak, amely a
"nem-igazakat" fogadja csak be maga
közé, s "jellemes" polgárnak csupán a
"jellemteleneket" tekinti.

De vajon "nem-igaz" és "jellemtelen"
e mindeki, akit ez a társadalom annak
tart? Azok-e a valóban bűnösök, akiket
az átlag-polgár, a "beszűkült" látókörű

"közvélemény" bűnösnek ítél? Fennma
radhat-e egy olyan társadalom, amely
ben az igazak egy követ fújnak a bűnö

sökkel? Megmentheti-e a "tűz-, kén-,
hamu-esőtől", a végpusztulástól ember-

•társait, aki önzésből, egyéni jóléte érde
kében gyáva az igazságot kimondani és
nyíltan cselekedni a jót, akkor is, ha ez
ért gúny, megvetés lenne a része? tme,
kérdés kérdés után, amit Jerzy Juran
dot színjátékában föltesz, s aminek meg
oldását - jóllehet érzékelteti -, a néző

re - jelen esetben a hallgatóra - bíz
za.

Már a eimből is sejthető, hogy a szer
ző a Biblia elbeszélésére, Szodoma és
Gomorra sorsára utal. Csakhogy Szodoma
és Gomorra elpusztult, míg a hangjá
tékbeli "város" egyáltalán nem biztos,
hogy elpusztul. Egyébként is: a bibliai
keret, a szereplők nevei, az ószövetségi
utalások egyáltalán nem akarják az ere
deti parafrázisát, valamiféle modernizá
lását adni. Nagyon is emberi, mai, aktu
ális történet ez, emberi alakokkal, em
beri szereplőkkel, korunkbeli helyze
tekkel. A szerzőnek egyáltalán nem volt
szándékában "újra-fogalmazni" a Bib
liát. Egyáltalán nem kétséges, míféle
tűz-esőre gondol, hiszen Hod - a leg
fiatalabb "angyal" - ki is jelenti, hogy
hosszú idő óta folynak már "kísérleti
robbantások". A három angyal, a há
rom "égi követ", akik a városba érkez
nek, hogy kiválasszák a tíz igazt, szint
úgy nem valóságos, mennyből jött angya
lokat jelenítenek 1neg. Sokkal inkább az

átlag ember, a kategóriákban - az eni
bereket csak jóknak és csak rosszak
nak besoroló kategóriákban - gondol
kodó, "beszűkült" látókörű kispolgá1'
megtestesítői. Itéletiik - úgy érzik 
"abszolút és megfellebbezhetetlen" íté
let. Be kell azonban ismerniük, hogy té
vedtek.

Dehát kik is laknak abban a "város
ban", ahová a három küldött megérke
zik? Csalók, tolvajok, hazugok, képmu
tatók, prostituáltak, iszákosok. Robo
ám, a bankigazgató, azelot; kasszafúró
volt. Szebeon, a költő, aki többször ré
szeg, mint józan, fennen hirdeti: "Én
nem akarok egy lenni a tíz közül... Én
egyedül vagyok, elidegenült, indifferens,
telve pszichológiai komplexusokkal •..
Én széttöröm a formát, széttörörn a
szépséget, a gondolatot. Széttöröm, szét
töröm, széttöröm. . . Bennem zűrzavar

van. Én nem alkalmazkodom a valoság
hoz". És ott van Joász, a város köztisz
teletben álló polgára, akit egyszerűen

csak "a Gaz" névvel tisztelnek, mert
hírhedt a gaztetteiről. Ezek közül kell
kiválasztani a tíz igazt. A város fölött
napok óta mennydörög az ég, egy hatal
mas szózat hirdeti a közelgő pusztulást.
De senki sem figyel reá. Most azonban,
amikor a három küldött hírül adja,
hogy: "Megrendülnek a hegyek, ledől

nek a magas bástyák, és valamennyi fal
porba hull", tudomásul kell venniük a
fenyegető veszedelmet. Ugyanakkor
megnyílik előttük a menekvés útja is:
"Ha ebben a városban tíz igaz találta
tik, mind az egész helynek megkegyel
mezek azokért". Tíz igaz - "olyanok,
akik nem isznak, nem huligánkodnak,
nem csalják meg a házastársukat", tíz
igaz, "aki nem lop, nem csal és nem ka
csingat félre". De hiába: senki nem lép
elő, senki nem vállalja, hogy fölkerül
jön "az igazak listájára". Végül is a bí
rák döntene'k: sorra megnevezik az
"igaz-jelölteket", össze is szednek nyol
cat. Es akkor szólásra jelentkezik Cei
la akit mindenki úgy ismer, mint Jo
ász szeretőjét, és vallomást tesz: "Van
kilencedik ígazI Itt van közöttünk!. . •
Joász, Kaleb fia." Joász - akít "Gaz"
nak neveznek. Bebizonyosodik tehát,
hogy Joász - .iqaz ember. A pénzéből

utakat meg hidakat épített, kórházakat
és óvodákat tartott fenn. Közben úgy
tett, mintha mi1íden vagyonát elinná és

'Zányakra költené. Csak így síkerült meg-
őriznie mindenki tiszteletét. Ceila pe
dig - akit a szeretőjének tartottak -
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a felesége. Törvényes, hűséges házastár
sak. Csupán azért mondta a szeretőjé

nek, hogy nevetségessé ne váljon a köz
vélemény előtt. És Zorobábel, a legidő

sebb küldött kimondja a nagy igazságot,
az átlag-emberek, szűk-látókörűek "itéL
kezésének" csődjét: "Megteremtett'Ünk
magunknak egy viszony-rendszert. Azt
motuituk: ez jó, ez meg rossz. Ezt sza
bad, ezt igy kell, azt viszont nem sza
bad. És valóban kezdek attól tartani,
hogy ostoba fajankó k vagyunk". Meg
van a ktleneedik igaz. De egy még kell.
Egyre fenyegetőbben mennydörög az ég
- ám mégsem áH ki senki. Elpusztul
hát a város? Nem biztos hiszen - mint
Joász mondja: "Ilyen, mint én, sokszáz
sőt sokezer van ebben a városban". Mé
gis, hogy meneküljön végleg a pusztu
lástól, an1l:ak egy feltétele van: vajon az
igazaknak 'pan-e bátorságuk megvalla
ni, hogy igazak? "Ez a l~nyeg: van-e
bátorságuk meg'l.-'allani?" - kérdi befe
jezésül Zorobábel. Ezzel a nyitva ha-
gyott kérdéssel ér véget a darab. •

Jerzy Juratulot nem ~átványos cse
lekményekre, hanem gördülékeny, szel
lemes párbeszédekre, korszerű utalások
ra, nagyszerűen ábrázolt jellemekre épí
ti fel vígjátékát. A rádióváltozat a szín-

darab minden lén'lleaes mozz(t1tatát meg
tartotta. Az el6adás sikerében jelentős

része van mind a rendezésnek, mind 'a
kitűnő szereplőgárdának. A szereplők

közül hadd említsük meg itt Mádi-Sza
bó Gábor, Bánky Zsuzsa, Gera Zoltán,
Ladomerszky Margit és Glthy Magda
nevét.

..
Július ll-én volt 80 esztendeje, hogy

a századvég nagy költője, Reviczky
Gyula meghalt. Az évforduló alkalmá
ból a Kossuth Rádió Komlós Aladár
összeállításában, a Televízió pedig Koro
da Miklós válogatásában és bevezetl5jé
vel sugárzott műsort a kőltőről.

A Televízió műsora egy-egy kitűnően
megválasztott verssel jellemezte "a ma
gány költőjé"-nek és "a ezeretet poétá
já"-nak életművét, amely "lengő-lobogó

híd Arany János és Ady: a magyar lí
ra két partja között".

Az elhangzott verseket Kohut Magda,
Bánffy György, Gábor Miklós, Izsó! Vil
mos, Janka Béla és Sinkó László tolmá
esoltál~ élménytadó, művészi átéléssel.

BALASSY LÁSZLO

ELPOLITIZÁLT KERESZTÉNYSÉG ÉSZAK.ÍRORSZÁGBAN

"Nevel' a dull day in Ulster!" (Uls
terben nem fog unatkozní f), - Mikor a
brit utazási irodák eképpen csalogatják
Észaik-Írorszá,gba a turistákat, főleg a
"zöld szaget" pisztrángban és lazaeban
gazdag, bővizű folyóira gondolnak. Rek
Iárnötíetüáoet azonban drámai fordulat
tal igazolta a történelem: a múlt év ok
tóbere óta valóban "nincs unalmas nap
Ulsterben",

Az izgaűrnak október 5-én egy nagy
polgárjogi tüntetessel kezdődtek Lon
donderryben ahol a rendőrség közbelé
pésének százötven sebesültje volt. A ke
délyek csillapítására Eszak-Irország ak
kori miniszterelnöke, O'Neill haladékta
lan polí.tíkaí reformokat ígért. Ez a
"gyöngekezűség" viszont fölháborította
az úgynevezett "harcias protestánsokat",
a polgárjogi mozgalom esküdt ellenfe
leit, akik lan Paísley vezetésével Ar
magh-ba vonultak és megtámadtak egy
újabb poíLgárjogi tüntetést, A kedélyek
tehát nem cstllapodtak le. Az új év első

hetében egyetemi hallgatók több napos
polgárjogi menete vonult Belfastből

Londonderrybe, és ők is összeütközésbe
kerültek a paísleylstákkal. O'Neill "ka-
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pítány" ezek után Iemondatta belügyrnd
niszterét, majd bejelentette, hogy füg
getlen bizottságot hoznak létre a társa
dalmi feszültség . okaínak kivizsgálásá
ra. A polgárjogi mozgalom vezetői

örömmel fogdták a bejelentést és le
mondták Strabaneban tervezett, a 28
százalékos munkanélkülíség elden tiltako
zó menetűket. Eszak-frország katolíkus
püspökei nyilatücozaitot t,etJtek közzé: na
.gyon remélik, hogy a bizottság megta
lálja a bajok gyökerét. "Tragikus len
ne, - mondották - ha a helyzet tisz
tázásának és a tartós nyugalom meg
alapozásának ez az alkalma elveszne"..
A kormány egyes tagjai azonoari egé
szen másként reagáltak Néhány napon
belül tüntetően lemondott a képviselőház

elnöke, majd az egészségügyi míníszter,
aki a kormányfőt "puhánynak" nevez
te, és finomari célzott arra, hogy kor
mányváltozásra lenne szükség, A País
leyt támogató ex-belügyminiszter pe
dig kijelentette: "a harc még csak most
kezdődik, s rní harcolva harcolunk 00
vább", Az ingatag kormány így arra
kényszerült, hogy - O'Neill mímíszter
e1nök híveinek a parlamentben várható



megszaporodása reményében - február
végén rendIkívüli általámos választásokat
írjon ki. A választások eredménye azon
ban egyáltalán nem a várakozásnak meg
felelően aU'aJkulJ1:. Apolitiroa porondján
először megjelenő "szélsőjobboldali"
Paisley csak mínímáíís különbséggel
maradt alul a "mérséke,Lt" O'Neill-Iel
szemben, a képvíselötestülee összetétele
pedig vegyesebb lett mint valaha,

Koratavasszal Ulsterben "elsmbadult
a pokol". Időzített bombák robbantak
középületek lépcsőin, gyárak udvarán,
katolíkus templomok küszőbén. Közpon
ti vízvezetékek felrobbantása több várost
hosszabb időve megfosztott ívóvízétől. A
tüntetések és ellentüntetéslek tovább
folytak, s e viharban O'Nedll kormánya
végül is megbukcöt, Május másodikán
Eszak-Irországban új míníszterelnök
vette át hivatalát. Jamles Chichester
Clark első televíziós beszédében nyo
maltékosan roijelientette: helyre fogja á~

Iítaní a békét, a törvényességet és a
rendet, Mindez azonban máig sem szü
letett meg.

E pohtrkaí magasfeszültség hátteré
ben évszázados vallási ellentétek hú
zódnak meg. Az ír sziget lakossága
nemcsak hogy katolíkus, de főszerepeit

játszott az egész európai kereszténység
történetéoen, A pogány Európa jó részét
ir szerzetesek (illetve íll" kolostorokban
nevelkedett angolszászok) térítették meg.
Olyan kiváló egyéniségek származtak a
"Szenteik: szígetéröí", mint az idősebb

Szent Kolumbán, a híres Hy Szigetí ko
lostor megépítője; Szent Frtdolin, a sec
kingeni apátság alapítója: az ifjabb
Szerit Kolumbán, a burgundole és lon
gobárdok rnegtérftője, a Luxeuil-i és
Bobbio-i kolostorok megszervezője; és
Szerit Virgí.lius "Geometer", Karinrtia
apostoía. Ma is Írország mellett egész
ÉSZlak-Amerima és Ausztrália katolikus
egyházainak életét 'jóresz,t k püspököik
irányítják. Az ír sziget északkeleti ré
szén (Ulsterban) viszont többségben
varinak a protestánsok. Heves katolikus
ellenességüket már akkor elárulták. mi
Ikor az első világháború előtrt Anglía
önkormányzatot kívánt adni Irország
nak, és Ulster protestánsai mindent
megtettek, hogy az önkormányzatot er
re a vidékre ne terjesszék ki. "Home
rule is Rome rule!" (Önkormányzatee
római kormányzat) - kiáltották, Sir Ed
ward Carsen vezetésével önkénteseket
toboroztak, az Hit állomásozó bri,t egysé
gek lázadással fenyegetőztek és 1914
áprilisában a Clyde Valley gőzös 35
ezer puskával és hárommiUió töl1:Jémlyel
bellutott Larne..ba. A polgárháború kü-

szöbén aikkor "kő:cbejött" a világháború,
1920-ban aztán az angol parlament
megszavazta Irország fölosztását: az ll'
Köztársaság önkormányzadot kapott,
Ulster kilenc megyéjéből hat viszont az
Egyesüdt Királysághoz tartozó autonom
terüíet maradt.

ÉszaJk-frország társadalmi életében
azóta sem osőkllrent a v~ási ellentétek
feszültsége, AZ ország másfél mil.l1ős la
.kosságának kétharmada protestáns. A
számszerű többség pedig gyakorlatilag
poil.i:ti:kali. Ulr'aimat is jelent: a katoliku
soik nyíl,t megküíönböztetésnék vannak
ikitéve, valóságos ge1rtókban élnek, ahOl1.
eliképesztő a ml1Jn'k:ané]küli~ség és a la
'kálshiá;ny. A katolwkus iskOl1.álk állami
támogatást aJlig kapnsík. Ráadásul ez év
áprálísáig sajátságos választási rendszer
'ooZltoSlÍoo1lta, hogy ez a "rend" föl ne
borulhasson. A helyi választásokon
mimtegy 220 ezer ír azért nem szerepel
hetett, mert nincs inJgatlian vagyonra, vagy
OSMádJtagkJérut a szülőí házban Lakik. A
nagy vállalatok ezzel szemben [övedel
mük arányában 20-30 vokssal is rendel
kezhettek. Míndez persze a protestán
soknak kedvezett, mert a legtöbb válla
lat az ő kezükben van, s általában ők

a gazdagok, a katolikusok pedig szegé
nyek. Él1thető tehát, hogy az ír polgár
jogi mozgalom legfőbb sikerének a vá
lasztlásoik: reformját, a "business-szava
zatok" helyett a "one man one vote"
(egy ember egy szavazat) rendszer be
vezetését tal1tja.

A "proteSltantizmus" és "katoliciz
mus" tehát Eszak-Irországban sajnos
pooiti'kai fo~k. Az ulsterí Szabad
Presoyteríánus GYÜlekezet kimondottan
politikai és nem vallási csoportosulás.
Már 1920-000 szabályos rohamcsapato
kait hozott létre az ír nacíonalísták (=
katolikusok) elileni harcra, II ma ötszáz
ilyen rohamcsapata van az országban,
Londondenryben, a Szeint Bertalan szín
házJboo tartottgyűléseit a résztvevők ma
is ugyanazzal. a harcias indulóval kez
dik, amit 1914-ben Sir E. Carsors önkén
tesei énekelték: "No surrender!" (Nem
hátrálunkl) ; az angol himnusze1ső so
rát pedig a katolikusokhoz címezík;
mondván: "Isten óvja a IkirálynÓlt - tő
letek!". A gyülekezet vezetője lan País
ley ",ti'szteletes", "A Vatikán ti·tka",
"Habszolgaság a kolostorokban" és más
"lelepLező" művek szerzője, a'kJi sebtében
ácsolt emelvényekről prédikálja hívei
nek Londonderry utcáin: "poikolba a
pápával! pokolba az antikrtsztussal!"
Padsley meg akarta zavarni VI. Pál pápa
genfi látogatását is, a svájci hatóságok'
azonban a repillőrtlérről házaküldték.



Egyébkent 19li4 óta :mSiiaJk-lrorsza,gbain
is megtartjálc az évi ökumeníkus nagy
gyűlést. De íűyen körülmények kőzöltt

ímkább furcsa paródiakéIlit hat, hogy
protestáns és ikiatolikus küldöttek mose
például éppen a legnagyobb zavargások
közepeute Droghadaban a ,ikeres2ltéltly
együttműködésről" tárgyaltak, TőlÜIk

alig négy !kiilornéterre a Boyne folyó
pántján még ott hervadoztak a nyári
koszorúk azon az obelíszken, amelyet az
1690. július ll-én kivívoct győzelem

emlékére állítottak a protestánsok, mí
vel Oráníai Vilmos itt verte le a "pá
pistaságot", vagyis az angol uralom el
len fölkelő katolikus írekJkel szövetke
zett II. J akabot.

lan Paisleyt és "szármysegédét", Ro
nald Buntíng őrnagyot ugyan háromhavi
börtönre ítélték "fölforgató tevékenység"
címén, de ez szabadulásuk után valószí
nüleg csak népszerűségüket fogja növel
ni. Addig is hű páethíveík állnak a he
lYÜllU'e, és elísmétlík tüzes jelszavaikat.

Fff a kato[)ikusdk? Egyelőre becsukják
az abLalkol1mt, némán nekidőilrnek a j)a:l
nak, vagy füstös kocsmákban isszák az
"ír feketét" amiben j.Ó\'Ial több a whisky

es a melasz, mint a kávé. A Bogside-ba,
Londonderry katolíkus "gettój.ába" téve
dő ki.1lföldieknek mámorosan panaszol
j.ák: "négerek vagyunk mí uram, fehér
négerek, angol elnyomás alatt". Leve
Ieket írnak a " Univernie" szerkesztősé

gébe, hogy az acngoil katolikusok is imád
kezzanak éI"1ük Szent Patrickhoz, az
írek védőszerrtjéhez. A választásokon '
többnyire esélytelen önálló j. elöltekre
szavaztak, s ezzel tulajdonképpen gyen-
gíteüték az irántuk mérsékeltebb
O'Neill-t, és közvetve legfőbb ellenfe
lüket, Paísleyt támogatták - vagyis a
pohítikai érzék teljes hiányáról tettek bi
zonyságot. Nem szavaztak a "viszonylag
jobhikra". Az ír katolikusok többsége
valóban furcsán viselkedik. De furcsa
viselkedésük rnindenesetre jóval köze
:1eblb áll a kereszténységhez, mint azoké
az ír nacionalástáké, akik a katolikus
vallásból is nemzeti polit:ikai mozgalmat
próbálnak csinálni, és ugyanolyan
erőszakos eszközölokel harcolnak Paisley
presbyteriánusaí ellen, amilyeneket ve
lük szemben azok alkalmaznak.

SOMOGYI GYÖRGY

SZŰLETHETNEK-EMA KÖZÖTTŰNK SZENTEK?
A Katolikus Lexikon így, határozza

meg a "szent" fogalmát: "Ke1Jtlő;t jelent
- erkölcsileg kíválót és Istennel !köze
li kapcsolatban liévőt. Az Üjszövetség

. szeriteknek áJc1laiIáhan a kegyedemben
élő keresztény hivőket nevezi, mégis
különleges értelemben csak azoIkat a
megholtakat nevezzük szentekmek, akik
életükben hősi fokon gyakoroiLtáik a ter
mészetfölötti erényeket, főképp a hitet,
reményt, szeretetet, s aJkiket Isten ezérit
életükben vagy haláluk után. csodákkal
is kitüntetett."

A magyar nyelv érte1Jmew seótárának
hatodik kötetében pedig e címszó alatt
a következőker olvassuk: "Valláserkölcsi
szempontból tökéletesnek, példaképnek
tar1:otlt és vallási tíszteletben részesített
személy. Szigorúan a vallás törvényei
szerínt élő vagy társadalmi, erkölcsi,
szelterni értéke folytán nagy megbecsű

léSt érdemlő ember, akit le1lki nagyságá
ért, a közösség [avát szoügálő munkál
kodásáert Jcülönleges tiSZJtelet illet meg."

De mí az emberek véleménye erről ?
Egyáltalán korszeriineik érzik-e ma a
SZleIlJt fogalmat? Vajon benne él-e gon
dolacvilágukban ez a definíclió, része-e el
vont képelillmek, ítéletefknek? S ez a fo
galom sajátosan egyéni vagy kÖZihelysze
rűen áli1la:lámos, eseleg elutasító meg-
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fogalmazást kap-e? Ezekre a kérdések
re kerestünk választ, amikor kötetlen
beszélgetések, csoport-találkozások, írott
közílések alkalmával ismerősök és isme
rétlenele véleményére kiváncsiaik vol
tunk. Mínden esetben három kérdést
tettünk fel: 1. Hogyan határozná meg
Ön a "szent" fügalmát ? 2. Korszerunek
érzi-e? 3. Kiket tart ma szentnek? íme
a Iegjellemzöbb feleleték.

Iró (39 éves): 1-3. "Az életszentség
míndíg kaland, kockázatvállalás, a legna
gyobbak esetében csakúgy, mint a leg
kilsebbeikében: vajon Assisii Szent Ferenc
nem állt-e legalább oly közel ahhoz,
hogy eretnekként; elítéljék, mínt ahhoz,
hogy végül is az egyház oltáera emelje?
Az életszentség, mint mánden életelv
rendszer következetes megvalósítása,
nem más: a ,környezet, a világ rnegvál
toztatása, és egyben kihívás a tehetet
Iénekkel szemben."

Könyvesbolti eladó (26 éves): 1. "Akit
halála után az egyház szeritnek nyilvá
nít," 2-3. "Nem. Ma Uyen ember
nincs.'
Tanszékvezető docens (54 éves) : 1.

".Nkli a legnemesebb szellemi, erkölcsi és
társadalmi értékek elsajátítására törek
szik, tevékenysége pedig a közjóra irá
nyul." 2. "Ilyen értelmezése modernebb,



mint valaha volt," 3. "Szándékosan vá
lasatok neveket az el'lentétes pólusole
felől: John F. Kennedy vagy Martin
Luther King a szememben éppolyan
szJentek, mímt Teilhard de Chardin vagy
Simone Weil. Ök napjaduk Szerit Lász
lói és Aquinói 'I'arnásai."

Görögkatolikus lelkész (25 éves): 1.
"A szentségeket nemcsak megkapj uk, ,vi
seljük is. Egyik szemség sincs azonban
a másriknak alárendelve, mandegyik egy
forma értékű. Aki azokat egyenlő súly
lyal tudja élni - szent." 2. "Feltétle
nül." 3. "Sok ilyen embert ismerek.
Nem hivalkodnak, névtelenek. Paptár
sak, egyszerű hivők, világí előljárók."

Népm11velő (22 éves): 1. "Nem azokat
a tulajdonságokat. kell keresni, amiket
a régmúltban volt szokás. Szükséges ma
is, hogy csodákau esinádjon. bár a csoda
fogalma más lett. Szerút az" aiki arra a
csodára képes, hogy az emberekkel va
ló kapcsolatában megőrizve föggetlensé
gét minden esetben segíteni tud. Megvan
a hatalma ahhoz, hogy ne csak tetteIk
kel, tamáccsat, de saját életének példá
jával, imáival is befolyásolja mások
sorsának jobbra fordulását. És meghall
gatásra talál." 2. " Igen." 3. "Például
Schweitzer vagy Gandhi."

Újságíró (28 éves): 1. "A míndennapí
életben hitrbel helvtálló ember, aki Krisz
tushoz mérí magát, őt kívánja önmagá
ban napról-napra rnegvalósítaní." 2. "A
:hősiesség mindig korszerű." 3. "Tulajdon
képpen, mindenki lehet. Osak az egyes
emberen múlik s 'kegyelem kell hozzá."

Katolikus plébános (46 éves): 1. "Szá
munkra nem lehelt más, csak aki az
evangéliumí szegénvséget és szelgálatot
tökéletesen rnegvalósítobpa életében. Egy
szerűség, alázat, szeretet. Igaz, nem ke
vés aszkézist követel ez, de ma végered
ményben míndcn ember, ha küzd vala
miért, csalk lemondások árán érheti el
azt." 2. "Kezdettől fogva azonos jelen
téssei bíró aktuábis fogalom." 3. "Sokat
ismerünk név szerint: Kolbe atya, Padre
Pio, Sík Sándor, még többet azonban
nem. És nem is a mi dolgunk ennek
kutatása."

Tez-taa (58 éves): 1. "A Silent bibliás
ernber. Jeleket hord magán, arró! ismer
ni fel." 2. "Kevés maa csoda, régente
gyakorlibb volt. Szerit is ritkábban szüle-

tik." 3. "Neumann Terlézról hallottam.
Allítólag a szomszéd faluban is van :egy:
Jézus sebeit viseli."

Építészmérnök (35 éves): 1. "Lel:kiisme
rete szerirnt cselekszik, cselekedetei mín
dig arányban állnak a Iehetöségeível.
Szent az, la!ki Isten barátja, az ő kebelén
élő." 2. "Idő1)1en fogalom, De nemcsak a
ikeres'zténységnek vannak szentjeí l" 3.
"Minden:ki, aki O általa, O benne és O
vele él."

V'asesztergályos (40 éves): 1. "Aki a
szerétetet a Iegtökéletesebben valósítja
meg, mmdenben az embert SiW1gálja."
2. "Természetesen." 3. "Kevés ilyen em
berrel taIáJJkoztam."

Gimnáziumi tanuló (l8 éves): 1. "Ady
val válaszolok: Papnak índult lélek, de
szabad, pacsírtás, ! Szeritírásos ember,
,kinek. szent az írás." 2. "Igen". 3. "Rad
náti, XXIII. János, Eusébío."

Filozófus (43 éves): 1. "Az igazi prob
léma mínden ember számára az, hogy
eszményeit hogyan ültesse át a gyakor
latba, A keresztény esetében: ki hogyan
Ikeresztény, a maga személyíségének
megfelelően éli-e a hitét? Kiépítette-e a
közösséget Istennel. A szemtek ezt példa
mutató módon oldották meg." 2. "A hair
mánia kialakítása lel:künlkJben á; környe
zetünkben örök gond." 3. "Kaszap min
denekelőtt, de én megelégszem az egy
ház által újabban szerrtté nyilvánítottak
kal."

Kisiparos (57 éves): 1-3. "Ugyan ké
.rern, mit jelenthet az ma, hogy »szent«?
Semmit.'

Gyógyszerész (31 éves) : 1. "Nem akarok
nagy szavakat használni: a szent ma nem
mártír s nem is elsősorban templomos
ember. Egész egyszerűen: ember, de nagy
E-vel, vagy ha úgy tetszik, véglig nagy
betűvel. Olyan, amilyennek a képzele
tünkben él és amilyenek mí szerét
nénk lenni, külőnbek és igazak, Isten
nek valódi hasonmásai i:tt a földön. A
legnehezebb felladat ugyanis míndíg ez
volt: minden· iköriillmények !között em
bernek tudni maradni. Van ennél na
gyolbb elszántsáa és program?" 2. "Örök
törekvés." 3. "Csak a jövő tud félr.e:écr:1t
hetetlenül igazságot tenni. Lehet, hogy
nagyon sokan vagyunk ..."

HiGYI BÉLA'

A szentek nem tartják meg a távolságot a többi bűnössel szemben, inkább
azonosítják nuunücat velük. Minthogy mindenldt szeretnek, mindenkivel együtt
hordják a bűnök terhét. S ha a bárány leveszi róluk a bűnt, úgy az úta és újra
az egész világ bűne. S a megbocsátás, amit elnyernek, teszi őket még szeretóbbé,
még hálásabbá.
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FOUJITA
A Coupole és Döme Iármás környékén

a Montpannasse bohémvílága, festőlk,

táncosnők, modellek iegykorí paradicso
ma már a múlté, Az első világháború
előtt vált fdkapottá; népszerűsége a hú
szas években szölkkent magasra, aztán
lassnm alábbhagyott. Varázsos jelllegét
elsősorban a fe,stő,){1nek köszönhette, azok
teremtették meg alkotóláztól és mámor
tól forró légkörét. Ht vert gyökeret és
letlt szeretetreméltó közvetűenségével a
bohémvilág kedvence az elfrancíásodott
japán festőművész; Foüjita Tsuguharu
(jelentése szerínt: Lílaákácmező békéjé
nek örököse), aki nemrégiben halt meg
nyolcvankét éves korában egy svájci
kórházban.

1886-ban. született Dél-Japánban, Ku
mamotoban, Apja orvostábornok volt.
A TOlkyo-,i Osászári . Akadérnia elvégzése
után hamarosan ellhagyja hazáját, hogy
Európában telepedjék Ie. Párizsban 1913
ban tűnik .fleL Nyombari megismerkedik
Ficassóval, aki elvezeti Rousseau kocsi
szín-műtermébe és i!tt összehozza a
"Montparnos" környékén tevékenykedő
barátaival. Egyelőre Soutine és Modi
gliani mütorrnébcn dolgozik Fou-Fou a
beceneve, és római frlzurájával, arany
fülbevaűóíval, valamint tüneményes rajz
művészetével és pajzán csínytevéseivel
egyik leghíresebb és legünnepeltebb mű

vésze lesz a pár-izsi bohémviláginak
Párizsba érkez-éseikor képeivel nem

ikelt rníndjárt feltűnést, ezér>t különböző
a],1mlmi murskákat vállal!. Az e[ső világ
háború kitörésekor, hogy fenn'1Jartsa ma
gát, Londonba kö],töziik, ahol egy aíkairní
balett-együetes tagjaként egycsapásra
meghódítja az angol közőnséget. De
vdsszavágyik Párűzsba, Itt 1917-boo mu
t:altkoziik be önáiLi!.ó kiáJLH:táSlSal. Képeive[
sikert amt, és hamarosan széles körök
ben is fölfígvelnek reá.

1920-ban Olaszországba mezv tanul
mányútra, Rómában megfesti XV. Bene
dek pápa portréját. majd visszatérve Pá
rdzsba, Ilmrlf!ierjénelk csúcsára ér. Művei

bekerülneIk a Világ nagy képtáraíba, ön
álló kiál1ításrai mellett koliL,ekJtív tárlato
Ikon is részt vesz; így két ízben Szentesy
Hiesz Gézávrd, a Párizsba vetődött ma
gvar üvegszobrász-művésszelállít ki.

Kelet érs Nyugat festészetének hagyo
mánvate sikerült harmonikus egységbe
fogjlalnia. Rajzait hajszálfinom ecsettel
meghúzott koncurok közé: fogja és sajá
tos ezüstös-fehér lebegésben tartja, fö,l
Idézve vászmam a [apán festészet igéze
tes bá iát, de ugyanamkor a Montoarnas-
se művészetének Iégkörét is. Éleiroüve
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között, hanem kísérlet is a 'két világfel
fogás és életstílus összehangolására. A
j.apálnrriűvÉs.z áhítattal szemleli a világ
látrnvaíóit, embereket. fákat, felhőket,

tengerpartot, völgyeket, hó alatt, megbú
vó kunyhókat, fákon ugráló majmokat;
könnyező tárgyakat, mert nem érez
semmilyen különbséget és elhatárolást
létük öröktől fogva összhangban álló tit
kai között, és eszébe se jurt, hO!1:Y szim
bolíkus értelmezést adjon a dolgoknak.
Az európai művészet szükséges kerülő

val,t számára ahhoz, hogy torzítás nélkül
közelítse meg a ViIáig lámivalóinak va
lóságos jel1en~ését. Festményei elsősorban

a sugalmazásukkal hatnak. Modelljei so
sem egy-egy festői téma személytelen
alanyai, hanern inkább mezhíet társak,
aikj]]~ munka. közben legbensöbb lényüket
közlik vele, észrevétlenül, vtüanássze
rűen,

1939-boo hazalátogat Japánba, hogy
hosszú évek unúltán viszontlássa nyolc
vannyolc éves apját. Ezt a magas kort
előíflt szertartással ünnepli meg az egy
begyűlt család. Az ünmepeltmek születés
napi ajándékul jellképes Homard-babyt
nyújt át, hajlott háttal, nagy bajusszal.
a rizs korwnaik nevezett hosszú é[et, szím,
bólumsként,

A második VJi.J.ágháboI'Ú idején Japán
ban lla:l"1:ózikodi~k és c~,alk 1949-ben tér
vissza. 1955-ben elnyeri a francia állam
polgárságot, Japánból magával hozott
feleségével együtt áttér a katolíkus hit
re és telveszí a Leonardo nevet, Leo
nardo da Vinci ká,nlti hódolatból. Ke
resztapja. egy gazdag pe'Zsl~őgyáros.

Monsieur Lalou, annak mílldóíból építtet
kápolnárt Reims városának egyik kert
jében.

Tervei szerlrst készül el ez a ..Notre
Dame iLe la Paix" néven hÍ'lTssé vált ká
polna kapuzatával. harangitornyával, Í'Í
zenhét színes ablakával. Nagy lelkese
déssel iránvítja a murrkát, majd mélv
hiltte'l fog hozzá a belső dekoráoíóhoz:
száztíz négyzetméter telrjedele.mben bo
rítja freskóival a falakat; Utolsó alko
tása. hábtéroen a reimsi székesegyhézzal,
a "S7Jólőkerrllek Madonnája". Az Isten
anya szőlőtőkén ül. fűrtöt nyújt a gyer
mek Jézusnak EZ:2'e-l a főművének va-l
'1ott remekéveí fejezi be nyilvános sze
replését ; hátralevő nalpj'ait fmmján a
Chevreuse völgyében 1ölrti, a -leglnagyobb
visszavonu'ltságban. Földi maradványai,
végső akarata szerírut a Reims malletti
kápolnában pihennek. .

HAITS G~ZA


