
nem minden esetben vár tőlünk ered
ményt, hanem sokszor csak igyekezetet.
Kicsit közőnségesen fogalmazva, meg
kell értenünk, hogy az Isten nem szorul
rá a mi eredményeinkre, egészen jól
megvan nélkülük. De a komoly, becsü
letes törekvést minden esetben elvárja
tőlünk. Itt a megoldás azoknak a prob
lémájára, akik sirnatc, keseregnek
amiatt, hogy hosszú évek erőfeszitésé

nek semmi látszata sincsen, vagy hogy
minden igyekezetük ellenére is egy hely
ben topognak a lelki élet terilletén;
Nagyon valószínű, hogy bár általá1Ws
ság ban az Isten szándéka a fejlődés és
az előrehaladás, nem pedig a stagnálás,
mégis egyedi esetekben és bizonyos hely
zetekben nemcsak megengedi, hanem ki
fejezetten akarja is, hogy valaki látszat
ra eredmények nélkül küszködjön, s be
esiiletes igyekezete, hűséges kitartása
ilyen esetben több érdemet és kegyelmi
kincset jelent, 7Wintha látványos eredmé
nye1cet könyvelhetne el. Arról .nem is be
szélve, hogy az eredmények ritkán szok
tál" növelni a lelki életben olyannyira
fontos alázatosságot, és többnyire kisértést
jelentenek a kevélységre, az eredményte-
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lenség viszont igencsak. megalázódásra ve
zet.

Mri, keresztények a mindennapi élet
megnyilvánulásaiban sajnos sokszor egy
fikarcnyit sem vagyunk különbek a val
lástalanoknál. Egy valamiben viszont fel
tétlenül másnak kell lennünk. Ez pedig:
hibáinkat komoly önkritikával és minél
kevesebb mentegetőzéssel el kell ismer
nünk, s fáradhatatlanul törekednünk kell
azok kijavitására. Ez az a jóra való törek
vés, amelyről a cimben szó van. A most
használatos magyar misekönyv forditása
szerint a karácsonyi éjféli szetmise szent
leckéjében azt olvassuk, hogy Jézus Krisz
tus "értünk adta önmagát, liogy... jóra
törekvő választott népévé tegyen minke't"
(Tit. 2,14). Ez a néhány szó életprogram
nak is elegendő. De az is kitűnik belőle,

hogy a jóra törekvés megváltottságu'hfc
nak egyik külső jele és kivMasztottságunk
bizonuitéka. S ez magyarázza, hogy botla
dozásai ellenére is több a lehetősége'an
naic, aki K'TÍsztus tanítása szerin,t töre/<.
szik. élni, mint annak, aki nem kapcsolja
bele életébe az evangéliumot.

KA.TONA NÁNDOR

Csak József Attila szeme volt ilyen kristály-bánatú, ilyen halál-ziman
kós. Csak a szétrágott gégéjű, mJűrt párnákon fekvő Babits Mihály óriás ko
pasz koponyájában izzottak ilyen kristály-hasitású, bátor, elmondhatatlan
okosságú szemek. Bartók szeme: fémlángokkal és aranygyökerekkel beszőtt,

napfoltokkal és tara.jló robbanás-csápokkal zizegő, a megaláztatás gyémánt
köszörűjével csiszolt élő szenvedés-kristály.

Ki volt ez a tagadó-szemű férfi, ki volt ez az átlátszó és törékeny em
ber, aki a halott, kiszáradt, áramló nedveit vesztett imádkozó sáska három
szoqletii, ragadozó-rágószervű' zöldaranycsont-fejének rengeteg-csiszolatú ha
talmas smaragdgömb-szeméhez hasonlított és akinek zenéjét úgy átszőtte a
szenvedés, mint e ragadozó szárnyait a sárga erek, amelyek dagadtan állnak
ki a puha szárny-anyagból, mint öreg lovak combbelsején a vastag erezet.
Belenézek fénykép-szemébe (mert túl későn szűlettem, hogy az élő szemek
zord ragyogása érintse csontjaimat) és elnyugszik bíbor-sörényíí háborgásom
és szivem árnyékos, nyirkos gödrei betelnek fénnyeL

Ki hasonlított még hozzá? Láttam egy francia férfi fényképeit. A. férfi
magasrangú katonatiszt volt s egyszer, életének talán legbátrabb pillanatá
ban, levetette az equenruhát: szerzetescsuhába burkolta testét, s elfutott a
sivatagba: töprengeni és vezekelni, gyötrődni és gyógyítani a sivatag szén
arcú szegényeit. Ennek a gyötrődő embernek a szeme ásvány-szigorú volt,
gyötrelem-izzású, az anyagon-átható tüzű, aki látta a dolgok beIse,jét: az élő

és élettelen anyag, az egymáshozláncolt anyagrészecskék, a növényi és állati
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szövetek kusza-halmozású kristályszerkezetét, s a jövő titkos-irású göngyöle
geit, vagy a halál újat-kezdő boldog, fölszabadult erjedését is. Szeme: a
mese-manóké, a bütyök, gyökér és moha-embereké, tekintetük ásvány-tűi

áthatolnak az emberen, mint a rádiumpálcák sugara; szeme a kiizépkori
nagy csaták vezéreié, akik nézik a hajnali nap, isten szivének vércsöppje
alatt a sárga szakállba-tátott szájú, holtak feketedését, a hullaevő madarak
ragacsos-csőrű kopogását a harmatos páncélokon, ahogy tépik az eleven-buz
gású, vérgyökér-fakadású húst a vasöltönyők réseiből, a levágott bíbor-pety~

tyezésű testrészeket, amelyek mint a szöcskék levált combjai, alsó lábszárai
hevernek a papagáj-csőrű fehér ember-páncélok. kettős rinocérosztűske-fejű,
oas-álarcú dög lovak között, s hallgatják az élők sírását, nyögését és hörgéseit
s a harcosokról és alovakról leoldott, kupacba-dobált páncélruhák és sisa
kok; vértek és vérmaszatos sodrony-ingek csőrgését; szeme azoké, akik lát
ták a meztelen keresztrefeszítettek lila aszalódását, s látták rothadó lágy
részeikben, hónaljuk és nemzőszervűk körűl a fel bomló hús fakadását, a fér
gek bűdös nyűzsgését; szeme olyan, mint Bartók Béláé,

JUHASZ FERENC

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Illué« Gyula mintha az istenkeresés út
jára lépett volna, egyre jobban kereng,
tipródik és gyötrődik a túlvilági élet
problémáival is. Példa erre nemcsak a
T i s z t á k című nagy jelentőségű alko
tása, de a "Kháron ladikján" című esszé
regénye is, amelynek "az öregedés tüne
tei" alcímet adta. Ki előbb, ,ki utóbb szem
bekerül a kérdéssel: a nem lehetetlen túl
világgal. Illyés esszé-regényében igy fo
galmazza meg ezt a kérdést:

"Valamennyi túlvilágra épülő vallás
közül az albigenseké tanácsol leglogiku
sabban és legemberségesebben utat az örök
boldogság elnyeréséhez és ezáltal a bol
dog öregség -megszerzéséhez. Ez a hit tel
jesen a lélek uralmára épül, de csak a
test tapintatos legyőzése - inkább meg
győzése - után. A,ki a kathár keresztsé
aet - a C01lJSolamentumot - fölveszi,
annak minden földi megkisértéstőloly tá
vol kell élnie, mint Krisztusnak; ám er
re a szentségre csak szinte halála előtt

ajánltatik áhitania. Miután kell'ő töpren
gés és mérlegelés után önmaga lemondott
a világ hívságairól, környezetének imá
dásig menő tisztelete kozepette. Trubadúr
ként kezdeni, epikureusJcént élni és szemi
ként végezni: erre az egységre adott nem
egy példát a Toulouse-i tiszták lét- és
emberszemlélete:"

Nem szállunk szembe semmiféle okból
a manicheista tétellel: a hitviták ideje le
járt, az istenkeresésé nem. Illyés Gyula
istenkeresése. iste.ningerlése és választ.
várása pedig érdekesebb számunkra,
minthogy a jó és rossz principiumának
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azt a megfogalmazását birálnőJe, hogy a
gonosz teremtette a testet és a jóhoz csak
a test elhasználódó elhalása után jutha
tunk el. Pedig a katharok, a "Tiszták"
drámájának, vagy ahogy Illyés jelzi, tra
gédiájának alapeszméje ez,

A péosi ősbemutató elé Illyés Gyula
közönségeLigazitó előjátékot irt, amit da
rabja terjedelmessége miatt mégsem ját
szottak el. A pesti előadáson legalább egll
külön műsorfüzetben szerettiik volna Vt

szontlátni ezt a vitaindító előjátékot, mert
sokban elősegftette volna az eligazodást, a
gondolatokban oly gazaag, remdkívül ösz
szetett és több áttételű darab megértését.

Ebben az előjátékban - a Úlenkor
1970 februári számában jelent meg, 
maga Illyés Gyula fedi föl előttünk, hogll
másfajta c:Larabot akart írni, mint amit
mi általában tragédián értünk: "A tragé
dia-szerzők, lám, - mondja - mindig
egy-egy ember elveszitését viszik színre;
az szivet érint, ahhoz tódul a közön.~ég.

Egész nemzetek kiirtása - az más. Kivé
ve éppen a legutóbbi évtizedeket. Kor
szakunk nagy problémája, igen, megismét
lem: a népirtás! Nincs ember, akit ne fe
nyegetne, hogy valami kiizbűn, vagy köz
félreértés folytán kiirtsák, nem mint
etnjésü; mint csoport tagot! Vagy hogy ö
irtson."

Ime itt vagyunk tehát Illyés Gyula má
sik nagy problémájánál, a nemzethaláf
rémképénél. amivel épp a ,loatharizmus
ba makecsodott provánszál nép vesztét
gyászolja. A népirtás rettenetességévef
szemben pedig Illyés részvétében inkább



lemond mi'ndarról, ami "szivet érint" és
amihez "tódul a közönséQ". Csak nagyon
nagy író engedheti meg magának ezt a
luxust, ha egyszer-egyszer a színpad
deszkáiról is meg akar szólatni. Az írói
szándékok interferenciája ugyanis túlzot
tan bonyolulttá és ezoterikussá teszi a.
játékot, amelynek minden egye~ szava
mondata ötvösművileg megmunkalt, nyel
vi drágakövekkel, cizellálásokkal ékes.

A mi tatárjirásunk idejében, 124.1-1244
ben játszódik a darab a Pireneusok egyik
cukorsüveg meredekségű ormára épü)t
várban, Montségur-ben. A túlérett pro
vánszi .kultÚrában valóra válik Illyés
Gyula emberi eszménye. Fiatal trubadú
rok járják az olaj- és naromcsiaiiaeteket,
epikureusként élnek gyermektelen vagy
ritka gyermekű családok, és az emberiség
túlvilági vágya az öregkort egyeseknél ar
ra képesiti, hogy sZl;?nt.ként, vagy leg::'
alábbis földi vágyakat levetkezően éljen.
A francia királyok azonban igényt tar
tanak a napsugaras, gazdag prová,nszi
tájra, a pápaság pedig mint eretnekséget
akarja kiirtani a manicheizmusba ké
nuelmesede- kattuirokat, akik magukat
tisztáknak tartják. Iti merül föl Illyés
Gyula elsődleges gondja: a népirtás, az
önm2gát elveszejtő nép, amelyre, mint a
sebzett csirkére a baromfiudvaron, vér
szagtól megdühödten törnek rá a többiek,
ez esetben királyi franciák és pápai ke
resztesek.

Montségur a végső menedé.lc, az utolsó
föladat/an vár, és mert a harc férfiakat
kiván, a férfiak utolsó menedéke is. Pe
rella, a vár kapitánya sokkal inkább ka:
tana, semhogy vallási kérdésekbe bonyo
lódnék. ci inkább Toulouse-i hűbérurá

nak tett esküje miatt vállalja a szigetvá
rihoz; vagyegrihez hasonló végső ellen
állást. Ha Illyés Gyula szivet érintö, kö
zönségfogó darabot akart volna írni, Pe
rella feleségét, Corbát választotta voLna
központi alakul. Ez a Corba ugyanis, bár
hűséges társa férjének, akinek szép gyer
mekeket szült, egy ifjúkori titkot rejteget,
Pierre Amiel, a jelenlegi pápai legátus,
leánykorában, a bűvöletes provánszi éj
ben eicsábitotta és ez a bűn a kathár püs
pök borbid befolyása mellett egyre job
ban gyötri az asszonyt. Nos, ez a Pierre
Amiel érkezik a várba a keresztesek ve
zéreként, hogy megadásra szólítsa föl a
védekezőket és főként, hogy újra magához
ragadja az asszonyt. Corba azonban meg
undorodott a bűntől, gyűlöli erőszakos

csábítóját és a katharak önkéntes mág
luára-menése idején ő is a tűzhalálra

ítéltekhez csatlakozik. S valóban, a vár
elestekor több, mint kétszázan mennek
összeláncolva, önként a tüzhalálba. A

Hauist und Staatsaktion" eme bonyolult
~ágában föHölszikráznak Illyés Gyula
nemzetfértő rémlátásai. Távoli példaként
Magya1'ország képe lebeg a szeme előtt,

ahol szintén jó a föld, dalosak a mezők,

aránylag .kényelmes az élet és kevés a
gyermek. Ebbéli ébresztő gondjait aggód:'
va osztja minden gondolkodó fő nálunk
is.

Nagyvonalú a színpadi hatáskeltéstöl
tartózkodó puritanizmusa is. Talán akar
va felejti alkotása lázában, hogya dráma
vagy a tragédia tengerén csak lékelet
len bárka, minden rést kizáró csapzáTolás
és szivárgásmentesség nyújt révbejutást.
Illyés Gyula, mint a gyakorlott vívó, né~.a
önként nyújt támadható [eliileietcet, "Dlo
szé"-ket a támadó .Icedvű kritikusnak. Ez
zel el is veszi a támadó kedv élét. Vívása
'Ibemessége hasonlora kényszerít.

Talán VáTkonyi Zoltán rendezésében fe
dezhetnénk fől néhány hibát. Arró], hogy
a darab gondolatgazdagsága miatt inti
mebb színpadot kívánt volna, nem tehet.
Arról sem. hogy az egész várat szimbo-;
lizáló, nyitott tetejű sátorhoz hasönló
színpadán sokszor elvész a hang, utóbbi
éveink beseédkultúrára nem nagyon neve
tő ezinéezképzésének eredménye: sokszor
alig értjük a szinpadi beszédet. Latinc
vitsot a maga egész lényével, niinden pó
rusáv~l és arcvonásával a szerepet élő
aziné sziuüc«: igazán kár volt a súgólyuk
nak és a kiizonsécmek háttal beszéltetni,
mikor ő cseppet sem deklamáló szinész.
A pápai legátus Illyés által démoninak
festett aLakja így elsiklauit és Latinovits
néhány előadás után le is mondott a da
rabban való részvételről. A három leg
jobban, legél'thel6bben beszélő színész
Básti. Perella megszemélyesitője, P~ndi

Lajos, aki az egész provanszáL népet kép
viseli és Ruttkai Eva Cm'ba asszony sze
repében, a darab súlyos terhének aeren
dázatát tartja biztosan. Bitskeun, Somoin):
várin és a vendégszerepLő Némethy Fe
rencen kívül a többiek szavát nem egé
szen értettük, pedig Illyés Gyula monda
nivalója megérdemelte volna, hogy teszúti
figyelmünk a dikció ban is kielégülést
nyerhessen.

.Vladislav Vihodyl diszleie zseniális, de
sajnos hangdnyelőtérséget allcot a szinpa
don. Jútioslcuti Máría jelmezei is bravú
rosak. Várkonyi ban azonban mintha még
kísértett voLna az "Egri csillaqok" filmre
rendezésének látványpssági vágya. Egy
gondolati drámában kisebb szinteret, ke
vesebb tömeg.felvonulást és nagyobb ért
hetőséget vártunk. Illyés Gyulát is ezzel
tisztelték volna meg méZtóbban.

POSSONYI LASZLO
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KÉPZŐMŰVÉSZET

K i á II í t á s o k. "Egyházi gyűjtemé-

nyek ,láncsci" címmel - dr. Dávid Kata
lin művészettörtcnész rendezésében - a
Nemzeti Galériában kiállítás nyílott 01'
tóber végén a magyar katol ikus, reformá
tus, evangélikus, izraelita és görögkeleti
egyház tulajdonában lévő legbecsesebb
képző- és iparművészeti alkotásokból.
Remekmívű ötvöstárgyak (Széchy Dé

nes esztergomi érsek kelyhe, a németjár
falvai monstrancia, református úrasztali
kelyhek, zsidó menórák stb.), festmények
(M. S. mestcr "Keresztvitel"-e, Cranach
Lukács "Alexand6ai Szt. Katalin vérta
núsága" című - az egyik református egy
házi gyűjteménybenőrzött - képe, az eg
.ri görögkeleti templom - korábban csu
pán igen. szűk körben ismert - csodála
to'> ikonjai, Maulbertsch munkáí Szorn
bathelyről), fából faragott szobrok (a leg
rnűvészibbck a veszprémi egyházmegyei
gyűjteményből valók), textíliák (flamand
gobelinek az esztergomi Keresztény Mú
zeumból, protestáns úrasztalí terítők a Sá
rospataki Református Múzeumból, főpapi

miseruhák Kulocsáról), kerámiák (pl. zsi
dó széder-tálak), illuminált kódexek (az
ún. "Pécsi Missale" Pannonhalrnáról, egy
Köppcsényben készült XVIII. századi
"Haggada" az Országos Zsidó Vallási és
Történeti Gyűjteményből stb.) sorakoznak
a falakon és a tár-lókban. A tárlat anyaga
két, a múlt század derekán tevékenyke
dett müvész: Prandtner József és Szerit
pétery József ötvösök munkásságával zá
rul. (E két jeles iparrnűvésztfőként a pro
testáns egyházak foglalkoztatták.)

A katalógus-szöveg (amelynek a kiállí
t.is rendezője a szerzője) példás tárgyila
gossággal szögczí le, hogy "az egyházak
mecénás! tevékenysége az évszázadok fo
lyamán jelentősen segítette a magyar mű
vészetí élet kibontakozását." Dávid Kata
lin egy másik megállapítását is örömmel
idézzük: "A kiállítás megrendezését az ál
lam és az egyházak kapcsolatának gyü
mölcsöző alakulása tette lehetövé."

Az utolsó termekben prominens mai
magyar rnűvészeknek - Bálint Endrének,
Szántó Píroskának, Szalay Lajosnak, Kon
dor Bélának, Ország Lilinek és másoknak
.:.- a vallásos eszmevilághoz kapcsolódó,
abból táplálkozó művei voltak láthatók.
E festmények, szobrok, grafikák szelle
me teljes összhangban aU Chagall meg
győződésével: "A festészet - éppen úgy,

rnirit a költészet - részese az istendnek."
(Walter Erben : Marc Chagall, London
1957., 149. old.)

A Széprnűvészetí Múzourn a közelmúlt
ban "Német grafika 1910 és 1930 között"
címmel rendezett táríatot ; a kiállított
múvek a Német Demokratíkus Köztársa
súg közgyűjteményeiből érkeztek "ven
dcgszcrcplésre" Budapestre.

A XX. század második és harmadik év
tizedére esett Németországban az expresz
szionizrnus virágkora, - bár élt még a
szecesszió (Klinger, Kubín) és az írnpresz
szíonízmus (Slevogt, Corinth) is, A né
met expresszionista festészet és grafika
művészettörténetí jelentősége kétségbe
vonhatatlan, és e művészetí irányzat szo
ciá lis eszme- és érzelemvilága is igen tisz
teletreméltó, - nagy tömegben azonban
a sok-sok Campendonk-, Pechstein-,
Schmidt-Rottluff-, Dix-, Beckmann stb.
metszet - fárasztó. .

A tárlat legszebb darabjai Vaszilij Kan
dinszkij "Absztrakt kompozíció"-ja, Paul
Klee "Elmélyedés"'-e, Emil Nolde "Prófé
tá't-ja, Otto Mueller "Pár a pamlagon"
círnű lapja; Georg Grosz "Kutyás önarc
kép"-e, Kokoschkától a "Max Reinhardt
rendező arcképe" és Erich Heckel aktokat
ábrázoló fametszetei és Iitográfiúi voltak.

K é p z ő m ű v é s z e t i k ö n y ve k.
Marc ChagaHnak, a modern festészet
great old man-jeí egyikének Eletem című
rnunkája - a művész mcstert grafikáival
illusztrálva - az elmúlt hetekben ma
gyarul is megjelent, a Gondolat kiadásá
ban (1970). Chagall visszaemlékezéseit 
amelyek a 20-as évek elején születtek
Moszkvában, kevéssel a mesternek Szov
jctoroszorszúgból való végleges eltávozá
sa előtt - G. Beke Margit fordította le
magyarra.

A mcrnoárkötetből elénk tárul az a mi
liő (a ví tyebszki zsidónegyed ...), amely
az orosz származású francia festőt gyer
mek- és ifjúko,rában körülvette, s amely
művészetét életre szólóan determinálta;*
ily módon az Életem a Chagall-i piktúra
for-rásór-tékű kommentárja. A Vityebszk
ről szóló fejezetek mögött semmivel sem
maradnak el a könyvnek azok a részletei,
amelyek a századeleji párizsi rnűvészeti

irodalmi élet kavargását mutatják be.
Chagall mint író is hivatott művész: ki
vételes megjelenítő képességgel, néhány

'"Chagall az orosz főldet sosern rázta le teljesen a Clpöjéről" - Ílrja Herbert Read, ("A mo
oorn festészet". Budacpest, Corvina kiadó, 1965, 120. old.)
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jellemző vonással képes megrajzolni a
francia és német avantgarde mozgalmak
protagonistáinak (Max Jacob, Cendrars,
Canudo, Apollinaire, Herwarth Walden)
portréját.

A kötet utószavát író Körner Eva rá
mutat arra, hogy Chagall politikai meg
nyilatkozásai olykor elfogultak, és erősen

vitathatók egyes művészeti ítéletei is, 
például a kubizmusról és a konstruktí
vizmusról hangoztatott elmarasztaló meg
jegyzései. A müvész maradéktalan őszin

teséggel ad számot vívódásairól, amelyek
közcpette gyakran fordul az Istenhez:
"Isten, ki a felhők között rejtőzöl, - mu
tasd meg, melyik az utam .I.." Emberi és
művészi küzdelmei során Krísztus alakjá
val is szemben találja magát: "Jézus
Krisztus szőke feje régóta zaklat." Utol
jára az Eletem-nek azokat az emlékeze
tes mondatait szeretnénk cítální , amelyek
ben a XX. századi művészet e fő-fő forra
dalmára a klasszikus mesterek öröksége
mellett tesz hitet: "Mikor a Louvre-ban
a Manet-kat, Delacroix-kat, Courbet-kat
láttam, - éreztem, hogy ez kell nekem
és semmi más ... Rembrandt megbaboriá
zótt. Chardin. Fouquet, Géricault előtt is
sokszor megálltam. Rég eltűnt jó baráta
im! Vásznaitok fényében felragyog az ar
com."

"A művészet kiskönyvtára" sorozat
(Corvina kiadó) egyik újdonsága Mezei
Ottó könyvecskéje Marcel Duchampról
(1337-1968), "a modern művészet egyik
legrejtélyesebb alakjáról", akinek szemé
lye körül "az évtizedek során mítoszok
szövődtek." Duchamp-t - akinek két test
vére (Jacques Villon, a festő és Raymond
Duchamp-Villon, a fiatalon elhunyt szob-

ZENEI JEGYZETEK

(EGYHAZZENE) Ritka eseménynek
számít templomainkban Liszt hatalmas
terjedelmű K r i s z t u s-ámak: előadása.

Az egyházi zene megújításával kísérlete
ző Lisztnek egyik legnagyobb szabású al
kotása ez, amely talán méretei miatt sem
tud gyökeret verni sem a templomokban,
sem a hangversenytermekben. A zeneköl
tő maga is érezhette a terjedelem okoz
ta problémákat, hiszen a mú bejejezése
idején írta némi nosztalgiával Carl Gril
Iének: "A Krisztus oratóriumommaZ végre
megvagyok, s most már csak a zongora
kivonat és a partitúra átnézése van hát
ra, mellékes munka, pár hét alatt ez is

rász) is nagytehetségű művész volt - ma
gáénak tekinti a dadaizmus és a sziirre
alizmus, de a második világháború utáni
két legjelentősebb (egyébként teljesen el
lentétes ...) művészeti irányzat: a pop-a·rt
és az op-art is benne látja előfutárát.

Duchamp munkáinak egy része nem
több, mint a múvészetí hagyományokkal
(de még inkább: a konzervatív közízlés
sel) szembetorduló bizarr gesztus (1919
ben pl. bajuszt és szakállt rajzolt egy Mo
na Lísa-reprodukcíóra, majd az "átdol
gozott" Leonardo-művet kiállította), 
kompozíciói közül azonban nem egy ("Fe
kete harisnyás akt", "A sakkjátszma", "A
menyasszony", a "Lépcsőn lemenő akt", a
"Nagy üveg" stb.) a XX. századi képző

művészet reprezentatív alkotása.
Ducharnp magas kort ért meg, életmű

ve mormyisóglleg mégis csekély. A könyv
tároskodás, a nyelvleckék adása, a műke

reskedői tevékenység, a sakkversenyeken
való részvétel (a 30-as években sakk
könyvet is publikált), az új amerikai kép
zőművészet körüli bábáskodás sok idejét
és energiáját emésztette fel. De a Du
champ-oeuvre mindezek ellenére kerek
egész, s a legnagyobb kortársakéval
(Chi rico, Léger, Max Ernst, Tariguy, Miró,
Magrí tte stb.) egyenlő rangú.

Mezei Ottó imponáló tárgyismerettel
megírt könyvecskéje az ismertetésen túl
menően ér(;el'mezi is a sokat vitatott Du
champ-i "jelenséget", amelyet nem csupán
a jelenkori filozófiai és képzőművészeti

áramlatokhoz fűz sok szál, de a XV. és
XVI. század fordulóján élt németalföldi
vízionúrius mester: Hieronymus Bosch
művészetéhez is.

D. I.

kész Lesz. Az eoész mű (12 szám) kirriil-:
beliii három óráig tart. Hogy mikor éi>
hol hallhatom majd, egyáltalán nem ér
dekel. Dolgaimat megírni: művészi sziik
ségesség náLam, de elég nekem, ha telje
sen megírom őket, másfajta dicsőségre

nem tartok igényt." A mii 1866 szeptem
berének legv~én készül el, s három része
(Karácsonyi oratórium, Háromkirályok
napja után, Szenvedés és feltámadás) ha
talmas Lélegzetvétellel igyekszik zenei
egységbe foglalni a krisztusi életmúvet. S
mert kicsit talán programszerú, némileg
élettelenné vált, a nagyromantikus abszo
lutizáló törekvés épp a történés emberi
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réteqét nyomja el. Komponálása közben
a zeneköltő túlontúl nagyot akart monda
ni, mindent ki akart fejezi, egyerlü! ost
romolja a történelmet és az egeket, s épp
a bachi műfaj legnagyobb értéket, a kol
lektiv eszmeiséget szorította háttérbe. Ez
zel együtt a Krisztus a romantika egyik
legnagyobb teljesítménye, olyan összeg
zés, amely már-már megvalósitotta a kor
teljesség-eszményét.

A műoet rés,zleteiben, Rómában mutat
ták be, majd Bécsben adták elő, de ott is
töredékesen. Csak 1873 májusában szólalt
meg az egész oratórium, Weimarban.
Linzt maga ve.zényelte, a közönség sorai
ban ott iiit Wagner s egy diszmagyarba
öltözött hazai kűldöttség is, Liszt levelei
ben ezután is gyakran olvashatunk a mű

ről, de mintha belenyugodott volna, hogy
a hatalmas szándék kicsit önmagán is túl
muuitott.

Egy-egy mai előadás során természetes,
hogy a Krisztus nem teljességében szó
lal meg. A karmesternek ökonomikusan, a
mű szelleméhez hiven húznia kell belőle,

hiszen még töredékes formában is elké
pesztő terheket ró az előadó apparátus
ra. Bucsi László, aki a Liszt Ferenc Kó
rus és Zenekar élén vállalkozott measzo
laitauisáru; szerencsés kézzel rövidített et
partitúrán, melyet a kitűnő együttesek
igyekeztek híven tolmácsolni. Egy-egy
emlékezetes szépségű tétellel ajándéko
zott meg az előadás - mint ahogy volta
képp az eredeti alkotásban is egy-egy
rész a súlypont -, és egy felejthetetlen
kórusprodukció emlékével. A szólisták
(A'ndOJ' Eva, Barlay Zsuzsa, Marik Péter,
Jánosi Ferenc) kitűnő diszpozíció ban szoi
gálták az előadás sikerét, s kivált a szop
rán és az alt szóló énekese örvendeztetett
meg maradéktalan gyönyörűséggel. Ez az
előadás egyébként bebizonyította, hogy a
Krisztus a korabeli aggodalmakkal ellen
tétben nagyon is alkalmas egyházzeneí
hangl1el'seny műsorszámául, s reméljük,
az új egyházzenei struktúrában végre
méltó helyére kerűl.

Fennállásának negyedszázados évfordu
lóját ünnepli a Kapisztrán Kórus es Ze
nekar. Milyen más lenne ez az évforduló,
ha az együttes élén ma is ott állhatna tö
retlen alkotóerejében Tamás Alajos! Igy
csak emlékezhetett alapító jára az együt
tes, amely feltámasztotta hosszú Csipke
rózsika-álmából a N á n d o r f e h é r v á r
dmű Tamás-oratóriumot. Amikor ez a
valóban reprezentatív alkotás lemezre ke
rült, mintha befejezte volna élő pályafu
fását, s csak kevés bámulatos eneroiáiú
"hivő" remélte, hogy valaha ismét meg
szólal majd. Keletkezése és bemutatója
után tizennégy esztendővel végre erre is

SOl' került, Reméljük: nem elszigetelt ki
sérletképp.

Egy fényképet őrzök. Tamás Alajos áll
rajta kimerűlten, veritékesen, kezében a
karmesteri pálcával. A képen a felírás:
"A Nándorfehérvár előadásaután őt perc
cel. ..". Micsotia diadal volt számára az
előadás! A siker! Elismerés! És micsoda
sziszifuszi harcot vívott érte későbbI

Hogy mit jelentett számára, azt minden
nél ékesszólóbban mutatja, hogy későbbi

alkotásaiban meq-meqzenqeti egy-egy mo
tivumát: miséiben Kapisztránét, a terve
zeit operában pedig szinte minden dalla
mát. Nem tudott eiszakadni tőle, s végül
a mű maga alá temette alkótójáf

Taián még mindig túlságosan közel ál
lunk keletkezéséhez és bemutatójához,
semhogy végérvényesen elmondhatnank,
mit jelent ez a mű a modern magyar egy
házzene történetében. Engem személy
szerínt is sokkal több szubjektív szál fűz

hozzá, semhogy az objektív krónikás gesz
tusával ítélkezzem fölötte. Csak emlékez
tetőül hadd idézzem fel mégis néhány
maradandó értékét. elsősorban Bartókra
visszamutató népzenei ihletettségét, a tő

rok zenei elemek felhasználását - meny
nYIt dolgozott ezen is! -, s azt a törek
v~sét, hogy Kodály példája nyomán equ
segbe torossza az egyházzene értékes ha
gyományait a mai ember lelkiséqétrzl,
Hogy ez maradéktalanul sikeriitt:e muiae
nütt, az kétséges. De néhány j'észlete a
modern magyar zene szép teljesítménye,
így például a csatajelenet, amely lenyű

gözően dinamirrus; aztán. a zárókorál
mélyről fakadó líraisága, s az egész alko
tás talán legszebb része, a takarodó.

A negyedszázados Kapisztrán Kórus és
Zenekar ezúttal legjobb erényeit csillog
tatta. Ez a va7óban mélyről fakadó zenei
teljesítmény, meluet ,kitűnő s,zólisták (Gá
bor Artemisz, Barlay Zsuzsa, Tarnai Gyu
la, Turpinszky Béla, Szalma Ferenc, Ke
önch Boldizsár) támogattak, egyszerre
mutatta meg az együttes alapítójának és
maoanok a kórusnak és zenekarnak az ér
tékeit.

Csak meghívóró[ értesü!hettem, mégis
úgy érzem, számot kell adnom a Pécsi
Székesegyház Énekkarának nagy zenez
teljesitményéről. 1945 októberében ez az
együttes - melyet hosszú idő óta Her
genrődej' Miklós vezet nagyszerű érzékkel
- mutatta be a szerző jelenlétében Ko
dály M i s s a b r e v i sét. Az ásbemutat,j
negyedszázados évfordulóján ismételten
megszólaltatták ezt a kivételes remeket.
István király szüle~ésének ezredik évfor
dulója tiszteletére pedig a B u d a v á r i
T e D e u m ot adták elő. Közreműködtek:



Gosztonyi Eszter, Németh Zsuzsa, Koron
di György és Kovács Kolos. Ez cf vállal
kozás, s az együttes heti igényes műso

rai Ls igazolják, hogy Pécsett a hagyomá
nyokhoz hiven kiemelkedő értékeket hoz
létre az egyházzenei élet.

(LEMEZFIGYELÖ) A Magyar Hangle
mezgyártó Várlalat új kiadványai fiatal
{gyűtteseknek és szólóművés::eknek od
nak alkalmat tehetségük benwtatására"
Sajnos a lemezek megjelenésében- némi
lemaradás mutatkozik a tervekhez képest.
Ez, gondolom, részben a nuonuia lassúsá
gán múlik, a lemeztokok ellcésziili.e
ugyanis korántsem követi a felvételek
tempóját. Az a nagydij, amelyet a Ma
gyar népzene cimű felvétel lequurbí: Nyu
gat-Németországban a népzenei kategó
riában nyert, heroikus munka eredménye.
Mint ahogy hatalmas munka rejlik amö
gött is, hogy az új lemezek technikai
.;zempontból is egyre igényescbbe!c, a t«
sai.ok kivitelezése pedig már fcl'ülrrlúljll
a n.>met kiadványokét is.

S;: e n d r e y-K a r p e r L á s z l ó tia-ia
szerének, a gitárnak világhírű művésze.

Lemezén (Hungaroton LPX 11 452) Schu
bert G-dÚr fuvolanégyesét (érdekes össze
állítás: fuvola, gitár, brácsa, gordonka)
hallhatjuk az egyik oldalon. Erre az
együttesre (gitárm.űvészűnkhöz Jeney Zol
tán, Lukács Pál és Banda Ede csatlako
zi~) a világ bármelyik országa büszke le'
hetne, mint ahogya - felvételre is. Külö
nösen érzékletesen szólal meg a negyedik
tétel verbunkos ízű zenéje. A négy nagy
szerű művész itt belefelejtkezik a derűs
alaphangulatú muzsikába, s a spontán ze
nélés ritka örömével ajándékozza meg a
hallgatót. A lemez másik oldalán Fer
nando Sor menüettjeit hallhatjuk. Vir
tuóz, alapjában klasszikus ihl<'tettségíí
gitárművei jó alkalmat adnak a művész

nek tudása bemutatására.
K o v á c s L ó r á n t négy Bach-fuvo

laszonátát ad elő Sebestyén János és Ban
da Ede kiséretében (Hungaroton LPX
11 466). A művész öt esztendeje nyerte
meg a budapesti fúvósversenyt, s azóta
sokszor volt alkalmunk megcsodálni érzé
keny, alkalmazkodó fuvolahangját a
Hangversenyzenekarban Ls, szóló szereplé
sei alkalmával is. A lemezen szereplő mű

vek Baehrui'c talán nem a legértékesebb
szerzeményei, inkább a táncos karakter
uralkodik bennük, s az a visszhangzó ef
fektusokra épített zenei forma, mely az

olasz mesterek világában volt gya]{ori.
Kovács Lórántnak tehát bőven van alkal
ma, hogy játékának különféle szineit,
hangzásait kiaknázza, s ő él is ezekkel a
lehetőségekkel. Emlékezetesen sikerültek
az E-dúr szonáta virtuóz részei, s nagyon
szép a Szólószonáta Bourrée tételének
tolmácsolása is.

Négy éve alakult a S e b e s t y é n vo
n ó s n é g yes (Sebestyén Ernő, Szabó Ta
más, Fias Gábor, Devich János); négy
esztendő alatt két rangos zenei versenyen
nyertek dijat. Lemezükön Ravel F-dúr
vonósnégyesét és Dvorzsák ugyancsak F
dúr hangnemű quartetjét hallhatjuk. Az
utóbbi lendületes, dallamos, szines alkotás,
nem a legjelentősebbek kiizill; az előad"

együ,ttesnek azonban nagyszerű alkalmat
s,zolgáltat, hogy szines, eleven játékukról
bizonyságot adjanak. A Ravel-négyes ta
lán kecésbé sikerűlt; kivált utolsó tétele,
de igy is sok emlékezetes pillanata akad,
amely meggyőz a Sebestyén vonósnégyes
kivéteTes elhivatottságáról.

A Melódia új kiadványai közül figyel
met és eTismerést érdemel az a ktsalakú
lemez, amelyen B r i t t e n P u r c e II _
var i á c i ó i t és Ippolítov-Ivanov egy
egy alkotását hallhatjuk. A Moszkvai Rá
dió SzimfonMcus Zenekarát Manszurov ve~

zényli. Még nem hallottam ennek a kar
mesternek a nevét. annál nagyobb megle
petés az a koncepciózus, dinamikus épit
ke zés; ahogy Britten művét meüszolattat
ja.• A Lermotrcni költeménye alapján ín
Ippolitov-Ivanov mű kevésbé tetszik, de
itt sem a zenei megszólal'tatás, han,em in
kább a kicsit neoromantikus izek miatt.
Nagyon k.arakte1·isztikus és szép viszont lL

szimfonikus darab záró része (33d-22 447
48a).

A lengyel C h o p i n - ö s s z k: i a d á s
további két lemezén Jan Ekier a négy bal
ladá.t és a Barkarolát játssza (XL 0061),
Regma Smedzianka pedig tizenhárom ke
ringőt ad elő. (XL 0068). Ez a két leme7
a kétféle Chopin-tradició összevetésére it
jó alkalmat szolqáltat. Jan Ekier briliáns
zongorista, csak éppen érzelmileg nem
mindenütt azonosul a művekkel. tartóz
kodva kozelit hozzájuk, és Chopin egyik
legbensőbb jellemzője, hamvassága iránt
mintha érzéketlen maradna. Regina
Smedzianka nem ilyen virtuóz mestere
hangszerének, játékának ösztönös ráérzése
mégis inkább kelti a teljesség illúzióját.

RONAY LASZLO

Aki valamely méreghez folyamodik, hogy általa gondolkodhassék, nemsokám
egy gondolatra sem lesz képes nélkűle.

Théophile Gautier
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FILMEK VILÁGÁBÓL

Rachel, Rachel (amerikai, színes). M.
Laurence "Isten tréfája" című elbeszélé
séből írta: S. Stem; kép: G. Roseher; ze
ne: J. Moross; rendező: Paul Newman;
főszereplő: Joanne Woodward.

Az amerikai közép-kelet, az átlagos
"csendes többség" világába vezet el a
film; amit bemutatnak, ismerős és isme
retlen egyszerre, a maga közönségességé
ben és egyszerűségében nagyon is álta
lános valami. Legfeljebb az időben távol
ság választ még el a filmtől; ez az idő

azzal a késéssel mérhető, amellyel a né':
ző környezete lemaradt a filmben adott
amerikai tömegtársadalom állapotától. Ha
nem a pillanatnyi, akkor a hamarosan be
következő jövő problematikája tárul föl
számunkra.

A rendező felesége, Joanme Woodward
alakitotta tanárnő, a kulturált, ápolt ipari
világ középretegének átlagos képviselője;

ebben a világban jóformán már csak ez
a réteg létezik, magába foglalva a társa
dalom többséget a szakmunkásoktól a
mérnökökön át az orvosokig. Sorsa még
csak menekülési kisérletnek sem nevezhe
tő, egyszerűen megpróbált a neveltetésére
jellemző, gátlásos módon a szokásos le
hetőséggel élni, hogy családja, vagy leg
alábbis gyereke legyen. Ami éppen Wood
ward alakításának érdemeként mégis ki
emeli ebből, hogy hamisítatlanul önmagát
képviseli a történetben: ezt a jól nevelt,
kifinomult idegzetű, az ingerszegény kör
nyezetben fejletlen maradt átlagembert,
akinek életszínvonala, műveltsége lénye
gében még azokat az utópisztikus elkép
zeléseket is felülmúlja, melyeket a múlt
században alkottak a társadalmi megvál
tásról. emberi nyomorúsága azonban et
től még semmivel sem lett kisebb.

Az amerikai színész-rendező nem vala
miféle felfedezési készterméket mutat be,
célja talán inkább csak az, hogy a té
nyeket szondákként kezelje, amelyekkel
a dolgok belsejébe beláthatunk. Ami kü
Jönösen rokonszenves, hogy nincsenek
kész nézőpontjai, s nem elkötelezettje
semmiféle elméletnek. Az ábrázolt közeg
megértésére irányuló művészi munkája
valamiképpen emlékeztet akasszafúróéra.
Se ő, se mí nem tudjuk pontosan, mi van
belül, lehet, hogy semmi, de tapogatod
zunk, figyelünk, mintha különféle kul
csokkal próbálkoznánk, míg a retesz va
lahogy mégis elmozdul. Newman és a
hasonló kérdéseket boncolgató többi ren
dező (Antoni~n;, Fellini, Bergman, Trujia
ut) ebből a szempontból mintha a re-
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ménytvesztett reménykedés Vajda János-i
magatartásával tekintene az emberiségre=
"A holt szeme, félig nyitva;! Hátha meg
nem volna iuüva.] S lehetne még vala
mi ..."

A film tárgyát művésznek, nézőnek

egyaránt azért nehéz eredményesen meg
közelíteni, mert éppen a tömegtársadalom
emberének legközönségesebb életkörülmé
nyeivel kapcsolatos. Newman eszköztele
nül, nagyon jól oldotta meg ezt a felada
tot. A fiatal tanárnő kényszerképzeteinek
loívetítésével például érzékeltette ennek a
szűkre zárt, gátlásos embemek a vergődé

sét, s azt, hogy ez már nem az anyagi
javak hiányának a következménye. A
konvenciók, a nehézkesség, a középszerú
ség korlátai tartják vissza attól, hogy ön
magára talált, természetes életet éljen.
Nálunk mindezt még a kispolgári lét ka
tegóriájába sorolják, s a takarékos fo
gyasztás, q közepes színvonalat nem meg
haladó műveltség és a társadalmi szere
pek korlátozottaágát tekintik többek kö
zött jellemző vonásának. Ezt az inkább
a múlt századi kapitalizmusra jellemző

réteget azonban hiba volna az ipari tár
sadalmak .tömeg-középosztályéval azono
sítani. Itt ugyanis olyan folyamatról van
már szó, mely az ipari munka társadal
masításának totális kiterjesztése következ
.tében majdnem az egész társadalmat ma
gával ragadja. Az embereket többé nem
személyes kapcsolataik, hanem a házak
tetején meredő tv-antennák kötik össze
egymással. Az élet "manuális" élvezeté
hez elvesztették a rugalmasságukat, s a
helyzetüket csak súlyosbítja, hogy - a
kispolgársággal ellentétben - ennek már
sokkal inkább a tudatában is vannak.

A fogyasztói világból való tudatos vagy
öntudatlan menekülni akarásnak legáfta
lánosabb tünete, amikor az ember ugyan
úgy nem vesz tudomást az új civilizáció
lélektani és társadalmi hatásairól. mint
ahogy ahaI nem vesz tudomást a VÍzről,

amelyben úszik. Ez aztán oda vezet, hogy
pontosan ott, ahol az új környezet ural
kcdővá válik, egyben láthatatlanná is
lesz. Ezért kelti fel Newmannak és társai
nak kíváncsiságát. Nem az ő filmje az 1'1
ső, amelyben fejlődésünk problémáit elő

re letanogathatjuk: a Nagyítás, a Dillin
ger halott, a Fahrenheit 451°, a Ha . . "' az
Easy Rider (Szelíd csavargók), vagy a
Flesh (Hús) című fílmek ugyancsak köz
vetlenül a jóléti társadalom problémáit
dolgozták föl, mindegyík a maga módián.
Az általuk közölt információk a legleü-



lönfélébbek, számunkra azonban sokkal
fontosabb a közeg, amely ezeket az in
formációkat hordozza; a futószalagok, a
műanyaggyártás, a levegőszennyeződés, a
manipuláció, a turisztika, az autó VIlága.
A róluk szóló információknak önmaguk
ban nincs nagyobb jelentősége, mint az
atombomba burkolatára írt szövegnek. A
közegre viszont érdemes figyelni. Mert
csak ha tudatosan reagálunk rá, ha ide
jében felfogjuk a bennünket alakító kör-

nyezeti erőket, leszünk képesek arra, hogy
rendelkezni tudjunk saját sorsunkkal.
Newman filmjében a személygépkocsik
kal és az öröklakásokkal gazdagodó jövő

várható ingerszegénységét pillanthatjuk
meg, amikor a legnagyobb probléma az
lesz, hogy a technika áldal a nyomor alól
fölszabadítva, tudunk-e élni emberi lehe
tőségeinkkel.

UNGVARY RUDOLF

RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

Az emberek általában szeretnek játsza
ni. A gyermek azért is játszik, hogy egy
kissé felnőtt.Jtek álmodja magát, a felnőtt

pedig azért, hogy - tuicsak percekre, ha
csak órákm is - visszahozza életébe az
elsuruint gyermekkort. "A játszótársam
mondd, akarsz-e lenni, - akarsz-e mIn
dig, mindig játszani" - írta Kosztolányi.
Igen, a játék végigkíséri éveinket, akarunk
"élni, éh'lli mindörökkön, - játékban élni,
mely valóra vált". Ezért is olyan népsze
rűek a televízióban és a rádióban rendezett
játékok, különféle vetélkedők. Olykor
azonban az örömbe üröm vegyül, s erre
példaként idézhetjük a K i c s o d a - M i
c s o d a sorozat legutóbbi néhány adását.
Mert a játék addig játék, amíg valóban
az marad, és menten elveszti játék-jelle··
gét, ha valamiféle iskola-utánzattá, szi
gorú-hivatalos kérdés-feleléssé formálják
át. Márpedig ez törté.nik, ha percekben
szabják meg a választ (szűken. mért per
cekben, amikor a válaszadó szüntelenül a
határhoz megállás nélkül, vészjóslóan ,kö
zeledő másodpercmutatóra pillantgat, s
még. arra sincs ideje, hogy összegezze az
eddig kitamltakat, kis lélegzetvételhez jus
son a megfontoláshoz, a továbbhaladás
hoz).

A játék - öröm, a játék - iZgalom,
ha i g a z i játék. Igy indult a "Kicsoda
Micsoda" is. Azután az elevemségbe döcö
gés, az izgalomba bosszúság, az ötletes
ségbe ötlettelenség, a természetességbe
erőltetettség, a színvanalba törés, az ígé
nyességbe igénytelenség vegyült. Mert egy
és ugyanazon adásban - és kategóriában
- olyan megoldandó feladato k . voltak,
mint U-Thant és a kacsacsőrű emlős.

Utóbbinál nemcsak a válaszado, de még
a zstiri is bizonytalankodott, nem tudv4n,
hogy vajon van-e a világon olyan állat
,kert, ahol kacsaosőrű emlős egyáltamn
előfordUl (a budapestiben ugyanis nfncs).
Es az általános műveltséghez nem föltét-

lenül tartozik hozzá, hogy valaki ismerje
(és különösen vészesen rohanó másodper
cek alatt kitalálja) akacsacsőrű emlőst.

Nem mondható éppen szerencsés ötletnek
az sem, hogy az ezt megelőző adásban
olyan rutin-játékost (és hivatásos írót, hu
moristát) szerepeliettek: más versenyzők

kel együtt, mint Kolozsvári Andor (aki
nek a szereplése - azonfelül, hogy "bm
vúr"-teljesítmény volt, iskolapéldája a lo
gikus játéknak - általános érdeklődést,

"együtt-izgulást" váltott ki a nézőben).

Mert: ha valami verseny - legyen ver
seny. Es persze: ugyanakkor játék is. De
ha zenei, irodalmi fejtörőkben nem lép-

. hetnek fel vesenyzőként hivatásosak (és
ez nagyon helyes), ak/cor egyéb miisorok-.
ban - játékokban - se tegyünk kivételt.
Es talán- véleményünk szeruit legalább
is inkább szolqálrui a műveltséget, ha
például Beethoven (akinek idén emléke
zünk meg 200. születési évfordulójáról)
vagy Dante. Einstein, Marconi, Mozart
(stb. stb. - bőséges a választék! - sze
repelne a "Kicsoda" listáján. Azután 
ez különben jó néhányszor elhangzott a
versenyzők részéről is - indo,kolt lenne
a játékszabályok némi módosítása is (kii
lönösen a túlzottan szűkreszabott idő te
kintetében).

Zavarólag hat az is, ha egy telefonon
elsőként jelentkező versenyzővel (amikor
a stúdióban már mindenki vesztes maradt)
kbzlik, hogy elvileg ugyan övé az elsőbb

ség. de sajnos vidékről telefonált és nem
tudják visszahívni. Persze nem 1Cívánhat
ja senki, hogy a televízió egy-egy vetél
kedő - jelen esetben a "Kicsoda-Micso
da" adásidejére közvetlen kapcsolatot lé
tesítsen az ország összes postai telefon
központjával. De ha már kimondtak egy
játékszabályt és az - adott esetekben 
keresztülvihetetlen, akkor a logikus meg
oldás: az említett játéloszabály megváltoz

tatása. BALASSY LASZLO
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DOKUMENTUM

A KATOLIKUSOK INDIÁBAN

A Bangalore-i Osszindiai Szemináriumot méltán tarthatjuk az indiai egyház
legjelentősebb eseményének századunkban. A kétéves előkészítő munka után 1969.
május 15-25 között ülésező szemináriumon 550 küldött, közöttük 66 püspök volt
jelen. (Indiában 84 püspök van.) Tekintettel az előzetes egyházmegyei szernínáríu
mokra és a míntegy 600 oldalas előzetes dokumentácíóra, talán helyesebb is lenne
nemzeti zsinatról beszélni, annál is inkább, mert az átfogó téma - "Az indiai
egyház ma" - nemcsak a jelen körvonalazására szorítkozott, hanem programot
adott az eljövendő évekre is.

A kereszténységre Indiában sokféle, egymásnak ellentmondó tényező hat.
Számbelileg szépen fejlődik, mégis az egész társadalom elenyésző, alig 2,5%-os kis
részét alkotja. Indiában 3 138 944 km/-en, 1965-ben 471 millió 624 ezer ember élt.
azaz 150,2 fő/km2• Az ország vallás-statisztikája 1961-ben ezt a képet mutatta :

Vallás Fő %
Hinduizmus 366 502 878 83,51
Izlám 46939357 10,69
Kereszténység 10726350 2.44
Sikk vallás 7845170 1,79
Buddhizmus 3250227 0,74
Jainizmus 2027267 0,46
Egyéb 1 606 964 0.37

Összesen: 438898213 100,00

Bár a katolicizmusnak Indiában nagyon nagy rnúltja van, mégsem alkalmaz
kodott megfelelően az indiai életmódhoz. gondolkodáshoz, hanem megmaradt ide
gen vallásnak. Elkerülhetetlenül érinti az egyházat az ország fő problémája, a gaz
dasági elmaradottság, az éhség, a nyomor. Végül, de nem utolsó sorban a katolikus
egyház belülről is megosztott. A háromféle rítus - latin, malabár és malankár 
közötti évtizedes viszályokat csak Bangaloreban sikerült áthidalní.

A katolicizmust Szent Tamás apostol vitte el Indiába. Malabárban (a mai Ke
ralában) már az első évszázadokban virágzó keresztény közösségek keletkeztek.
Önállóságuk azonban rövid ideig tartott. Előbb szír hatás alá kerültek, majd egy
részük kiszakadt az egyházból. Ma szír- vagy káldrnalabároknak nevezik őket. A
vita a latin. szertartású portugál misszióval kezdődött (Goa), és csak 1896-ban ért
véget, amikor a malabár egyház rítusát Róma végleg elismerte, és bennszülött
püspököket szenteltek, Vasco da Gama 1498-ban lépett India földjére. 16 évvel ké
sőbb X. Leó pápa a portugál királyokra ruházta a rníssziók fölötti védnökségt:L
1532-ben felállították a goaí püspökséget. Xavéri Szent Ferenc 1542-ben érkezejt
Indiába és feljegyzések szerint 40 OOO embert lteresztelt meg. (Itt is halt meg
1552-ben.) A jezsuita mísszíó az indiai kultúrához való legmesszebbmenő alkal
mazkodás elvét hirdette, de munkájukat politikai indokokkal lehetetlenné tették,
s az félbeszakadt. 1637-ben felszentelték az első indiai születésű püspököt. 1886-ban
felállították az önálló egyházi közígazgatást. 1952-ben bíborossá nevezték ki V. Gra
eias bombayi (latin), 1969-ben pedig J. Perecattil ernakulami malabár érseket.

A harmadik rítus fiatalabb. A malabár katolikusoktól elszakadt és jakobitává
lett keresztények közül 1930-ban mintegy 150 OOO ember két püspök vezetésével
visszatért a római egyházhoz, de megtartották nyugatszír rítusukat. Ma szir
malankároknak nevezik őket.

Bár a latin rítus történeti központja Goa, a másik két rítusé pedig Malabár
(Kerala), ma mindhárom rítus az egész országban megtalálható. Fejlődésük gyors
ütemű, különösen a papi hivatások száma nagyon magas, de erre szükség is van,
mert állandóan fenyegető veszély, hogy az országban működő öSS7J€S külföldi mísz
szionáriust kiutasítják. Egyedi esetben erre már sor került. A hívek, papok, S7..L-

68


