
EgyJházutnk ilyen és hasonló körül
ményekre, a mai ernber életformá
jám volt figyelmes tekintettel, ami
Ikor szűkítette a tdhtó rendelkezések
körét, Meggyőződésünk, hogy ezt a
figyelmességet a katolíkus hívek több
sége igenis honorálja, mégpedig az
zal, hogy önkéntesen bőviti azt a má
SikIDört, melybe a míndennapí jó
cselelkedetek, az erkölcsi erőnlétet tá
mogatö örurnegtagadások, a hivatá
surukkad és ál'lapo<l!be1i kötelességeink
kel járó erénygyakorlatok tartoznak.
Ezt a kört pedig nem az időszaka ha
nem a mindermapi helytállások tanú
ságtételei töltik he.

Böjtölésünk eddigi karaktere
tIgyIaI11Ó.s túlnyomórészt csak oizonycs
időszalkokJhoz és napokthoz tapadt. A
tradicióhoz való ragaszkodás esalk iel
mélyítette a tilalJmi időszakok kOll1l1Jú.lr
jait. Solkszor nem is a leghasznosabb
előjellel, rnert SOlkakiOOill így fogalma
zödott .nwg az időbe zárt böjti fegye
lem; ma még tilos, de tho1:n.ap már
mindent szabad.

Egylházunlk széndéka rnost arra irá
nyul, hogy emeUüIk !ki önmegtactóz
tátásunkat ebből az időbeli elhatá
ro1tságból. Erre már korunk lnaf~ el
mélkedője - Newman bíboros - is
felhívta :tliigyelmÜinket: "Kriszrtus sza
vai ~; Aki utánarn aikaJr jÖll1Jl1i, ta
gadja meg magát, vegye föl kereszt
jért; és miOOetnnapoovessen engem"
((Lk. 9, 23). Eszenínt a. keresztény em
ber vaílásos élete illem csupán némely

-

alk:a1m.i erőfeszítésben áll. néhány'
olyan [őcselekedetben, amelyet bizo
nyos időben némiföredelemmel, írná
val és jámbor cselekménnyel vég
zünk, Ez olyanféle vallásosság lenne,
mely a szemlélölk:et csodálatra és bá
mulatra készteti anélkül, hogya val
lás az illető magánéletében valami
személyes és állandó valóság lenne.
Az a törvény, mely gondolkodásmód
ját, beszédét, cselekedeteit Isten aka
ratához szaoná, A mindennap szó azt
is magába fogllalja, hogy az önmeg
tagadás, amelyet Krísztus kedvel, a
kis dolgokban rnutatkozík meg. S ez
könnyen érthető. Mert alikalJmalk'kal
az önmegtagadás nagy teljesítrné
nyeível nem találkozunk rmndennap.
Ezért az önmegtagadás nem olyan
teljesítmény, amit egyszer-egyszer
gyakorhmk, azuzán mándennek vége..
Hanem jelenti azoknak a kis köteles
s€gekn.,ek szakadatlan teljesítését;
amelyek sokszor oly kényelmetlenek
számunkra,"

Ime, egy zsínatelőutí jótanács a zsi
natutáni idők hrvö emberének.

Végül aki mégis úgy gondolja, hogy
az engesztelő, elégtételt szerző és bűn

bánatot gyakorló mindennapi jócsele
kedeteik mellett megtartja a régebbi
böjtölés megs,001robt rendjét is - böj
töljÖil1 kedve sZJe!rÍnlt.. Nem vétJke:z.iik
még akkor sem, ha azon a most már
nem kötelező "sziigor'Úbb"böjtön 00
kéntesen szigorft.

Magy·ar Ferenc'

NAPIJÓ

TILTAKOZASOK ES OVASOK SPELLMAN BfBOROS VIETNAMI
BESZEDE ELLEN. "Széleskörű bírálatot váltott kii Spellrnan bíboros saigond
kijelentése, amely szerínt a vietnami háborúban mínden más, mínt totális
győzelem, elképzelhetetlen" - ezekikel a szavakkal vezeti be az angol kato
likusok vezető hetilapja. a The Universe azt a tudósítást, amelyben a new
yorki fbílOOros-érsek ikarácsonyi vde1mamibes.zédélllekkaltolilkus visszhangját is
mernetí.

Spellman bíboros, mímt az amerikai hadsereg MJbori püspöke, Vietnam
ban, az all1l&ilkai katonák körében töThötte a karácsonyt és ebből az alkalom
ból beszédet intézett hozzájuk. Ebben a beszédben a feil1ltebb idéretteken kí
vül IITIég a következőket is mondta a bfboros: "A totális győzelem jelenti a
békét", továbbá; "Az Egyesültt Alílarnök ~tOlllái Isten szolgái, minthogy az
igazság, a civilizáció és a béke ügyét védelrnezík."

Lényegében ezek a kdjelentések váltották 'ki az angol katolrkus lap által
említett "széleskörű bírálatot", amely - amint aZJ1; az elmúlt hónap meg
nyilatkozásai bizony'itják - valóban az egész katolikus viilJágban hangot;
kapott.
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A Iegérzékenyebben Eranciaországban reagáltak a bíboros harcias meg
nyilatkozására. Paul-Joseph Schmitt metzí püspök nyílt levelet Jntézetta,z;
amerikai főpaphoz. Ebben a többek között a következöket írja "Eminenciás
Uram! Engedje meg a mertzi püspöknek, akinek egyházmegyéje oly sokszor volt
véres csaták színhelye, hogy kifejezés,re juttassa a saját, és az egyházmegyéje
területén élő hívők és nem-hívők nagy 1öJbbségéinelK megdöbbenését, a nyálat
kozatok olvastán, amelyeket Ön Sadgom-Tan-Son-Nuth-ban a karácsonyi míse
után tett." - "Megé\l'1tjü'k és osztjuk szenvedését, amelyet oly sok fiatal honfi
társának - akiknek Ön táborí főpapja - kiontott vére miatt érez, De lehet
séges az, hogy nem érez hasonlóképpen azoknak az ártatlan áldozatoknak.
gyermekeknek, asszonyoknak és öregeknek szenvedését látva, akiket az önök
katonáínak fegyverei seoesítettek, égettek vagy öltek meg? Vajon nem
rnondta-e Krísztus: ,Amit a legikisebb testvéreim közül eggyel ris tettetek, ve
lern 'tettétek' tiMt. 25, 40)." A levél ezután a II. vatikáni zsínatnak a nyílt vá
rosok bombázását elítélő nyilatkozatát és VI. Pál pápának a víetnsmí kará
csonyi fegyverszünettel kapcsolatos szavait idézi és fölteszi a kérdést, vajon
a bíboros szívében és lelkében nem azonosítja magát a Szeritatyával? "Bo
csássa meg nekem ezeket a kérdéseket - folytatja Schrnítt püspök -, de o
lelkaiseneretbeli kötelességremnek érzem, hogy föltegyem őket. Magyarázattal
taIritozom híveírnnek is, akik engem kérdeznek, Egy olyan időszakban, amikor
az egYIház alázattal és bátorsággal törekszik arra, hogy az evangélíusn és az
egyetemes testvériség kovásza legyen a világban, az Ön megnyidatkozásaí az
zal a kocikiá'ZaittaJ járnak, hogy súlyosan kompromittálják azoknak a keresz- o
tényeknek önzetlen erőfeszítéseit, akik arra vállalkoztak, hogy fölépítik az
embereik testvéri városát és ílgy teszík nyilvánvalóvá Isten dicsőségét. Vála
szát várva, kérem fogadja, Errunenoíás Umm, testvéri és nagyon fájdalmas
tiszteletem kifejezésót. Paul-Joseph Sc:hmitt, metzí püspök."

Sajtónydlatkozatban juttatta kifejezáslre egYetJnemértéSé Martin bíooros;
roueni érsek, aki a Paris-Normandie munkatársának a többek kooöt<t a kö
vetkezőket rnondta "A zsinat elítélte a ifegyvel'ikezési versenyt és bűnösnek

mondoeta a totális háborút. A !hadi kiadásokra elfecsérelt hatalmas összegeket
az emberiség jaJVára lehetne fOl'dírtam. Ez a megál1apíltás nunden háborúra,
így a víetnarníra ris érvényes, Minden kereszténynek legelsősorban arra kell
törekednie, hogy megakadályozza az esztelen vérontást s hogy gátat szabjon
a mészárlásoknak, amelyek katasztrófába sodorhatják az emberiséget, Egy
idejűleg világosan kí 1~e1Jl nyilvánítamrnk, hogy mínden felelős vezető értsen
belőle: a enedern ember lelkiismerete nem !képes többé elviselni a háboI"Út."

A francia" katolíkus saító vezető orgámumában, a La Croéz-ban, P. An
toine Wenger, a lap főszerkesztője ezeket írta: ,,spel1manOOlboros szavai á1
talámos megdöbbenést és a békeszerető emberek Ikörébenbotrárnyt kelteetek.
Ellentétben állottak azzal a véleménnyel, amelyet a tárgyalásoík és kölcsönös.
engedmények 'révén elérendő IbéIkér1ől a pápa. oJ.y gyakran juttatottki;fej~

zésre." Ugyanezt a gondolatot Georges Montaron a Témoigna,ge Chrétien ha
sáojaín a következőképpen fogadmazza meg: "Az amerikai bíboros megáldotta
aháborút, amely a győzeleim útját egyengeti, m~g Róma püspöke egészen más
Ionmába öltöztette ünnepélyes fö1hJ.1vását: ,Az Úr nevében álljatok meg.' Mm
ellentmondás a két rnagatartás között!"

Olaszországban elsősorban a vatikáni visszhang [elé foroult az érdeklődés.

A tudósítók kérdésére Fausto Vallainc prelátus, a Szeritszék sajtóárodájának
vezetője válaszolt. Kijelentette, hogy az ügyben,lnilI'JJCS és nem ris várható
semmiféle nytlackozat". Ugyanakkor általános a vélemény, hogy az Osserva
tore Romano december 28-i számában megjelent egyik kommentármak az a
mondata amely szerímt "akalI'ácsony éjszakája volt a legkevésbé allkialJm.as arra,
hogy a fegyverek ügyét hirdessék", a név említése nélkül is Spellrnan bilioros
beszédére vonatkozott, Nyiltan foglalt M'1ásrt fi .bolognaí érsekséghez közelálló
Avvenire d'Italia círnű katolíkus napiliarrJ" arndkor a következőket írta: "Nem,
t~tkolihatjulk hogy Spellrnan bíboros szavad még súlyosabbá tették azt a lelki-o
ísmeretí pooblémát, amely sok katolikust oly fájdalmasan gyötör a féle1.rnet
keltő víetnamí háború aniatt. Ha ennek a lháborúnak meg is lehetnek a pold-
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1;ikai indokai, és ha ezek alapján el is fogadhatjuk azt, rnínt olyan rosszat,
amit mímd ez Ideig nem sikerült OIIWOSOlJnJi, akikor is csak kevesen hajlandók
.annak elismerésére, hogy d1Jt valamíféle vallásos természetű szent ügyről van
.szó. ValójáJba:n a keresztény Ielkíísmeret elutasítja annak elfogadását, hogy
,Isten ügyének' szolgálatáhoa olyan ik:Jegyetlem eszközökre lenne szükség, mint
amelyekkel egy modern hálboru jáJr együtt. A ~két fél harcosamak és a há
ború po~ áldozataímak szenvedése csak egy reményt táplálhat, a győzelem

nélkülí és rníndkét fél számára :becsüJetes béke reményét. EZJt a reményt taní
totta nekünk a pápa békeakciójával."

Altalános elvi szempontból is ,figyelenu:1e rnéltó a német sajtó köréből a
Münchner Katholische Kirchenzeitung~ommeJ]táJrja. A lap főszerlkesztője,

Lorenz Freiberger prelátus, ,,["égi vágású tábori prédákátornak" nevezi eikké
ban SpelJmanbíborost. Megállapítja" SpelJlmalll azon igyekezett, hogy az ame
rikai Jmtonáklban lehetőleg ne rnerüljön fel az a .kétség, amely a vietnami
háború igazságos voltával :lmpcsolaJtban egyre több keresztényt, és köztük sok
fiaJtaJ. katolikust gyötör Ameríkábam, A ib~boros szóhasználata nehezen egyez
tethetőössze a pápa díplomácíájával - állapíltja meg Freíberger, majd hozzá
fűzi: "Az egyes országok nemzeti egymz:iÜiban míndenütt főllelhető az a vég
zetes hajlandóság, hogy háoorús ídőkben a nemzeti tőrelevéseket összekever
jék a \hithirdetés ügyével. Az első vílégháoorű ,tábori prédikációi ijesztő pél
dáit szolgáltatják ennek. Míndkét oldalról Istent ostromolták, hogy vigye győ

.zelemre a saját ügyüket és alázza meg az ellenséget, tehát a keresztény szom

.szédot. Ha ma, ötven év után elolvassuk ezeket a1JáJbori prédskácíókat; meg

.szégyenítő benyomást hagynak hátra aeröí, hogy a keresztények cis rnerunyire
belezüllöttek koruk szellemébe és tévedésedbe. Spellmam tábori prédíkátormak
sok elődje volt. Viszont a XX. század pápáinak becsületére legyen mondva,
hogy ők a béke pártatlan közvetítőinek bízonyultak, Sosem a "totáLis győzel
met', hanem az ésszerű békét tették ügyükké, még akkor is, iba békejobbukat
a címzettek vísszautasították." (Doromby Károly)

GENFI VILAGKONFERENCIA AZ EJGYHAZROL ÉS A TAR3IAnALOM
ROL. A keresztények helye a haladás, élén van! - ezzel a [elszószerű kijelentés
sel [ehlemezhetjük azt az egyiház és a társadalom kérdéseivel toglalkozó világ

-értekezíetet, amelyet a múlt év [úliusábam Genfben, az Egyházak Ökumenikus
Tanácsának székhelyén és annaik védnökségével ,ta,rtottak Ez tŰ'IlJilk M azokból
.a részletes beszámolókból és értékeléseleből is, amelyekkeü a naphlapok jelen
téseíméí jóval később immár folyóiiratokban is találkozunk. A világkonferencián
több mínt négyszáz hd,ttudós, gazdasági és polittkaí szakértő, atomfizikus, bio
lógus és szocíodógus jelent meg, nem is szólva az újságjrók százairól. Összeté
telét az jellemezte, hogy a ["ésZJtvevők több milllt fele világiak közül kerüht 1ki,
akik nagyon is aktívan szerepeltek, huszonhét főreferáturnból tizenötöt ők tar
·tottak, sőt még az osztályok és alosztádyok vezetőségében sem a hittudósok
voltaJk többségben, a [elenlevők k'éthamnada pedíg a szeelalista országok és a
"harllnJadik világ" területéről ilrerült ki. A <tudósok ésa teológusok nem a pro
testáns vagy az ortodox egyházak küldöttei vohtak hanem személy szeránt hív
ták meg őket hozzáértésük alapján. Igy magát a kom€ll1anda elnökét Is, M. M.
''l'homasbanga,Lorei professzort, aki a szilr-illlalaibárroeresz.téJny egyház tagja.
A meghívott Martin Luther King, a felketék jogaiért küzdő Nőbel-dfias ame
rik:ai1e11kész az akkor zadlóahic~grói események: rniatt nem [elenhettek meg. A
katolakus egyiházat nyo1ctagú megfigyelő csoport képviselte, élén Charles Möl
ler püspökkel, aki a rómaí HittJalllli Kongregáció altdtkára.

Ilyen magyarámyú protestáns 'nemzetközi össz:ejöv,etel:Legutóbíb 1937-íben,
-Oxfordban volt, amíkor hetven országbód négyszáz résztvevő tárgyalta az ak
kor égető kérdéseket a remet nemzeti szocialűzmus és a közelgő háború ár
nyékában. A mcstaní valagkonferencián nap-nap után 'késő estig vitatkoztak s
eközben "sok mély, újszerű, vitatható, magától' értetődő, de doce" beszéd is
-elhangzobt, amint azt Edward Duff, a politiJkJai tudoimányokprofesszora és a
ikornerencia egyilk kato1ikus ll'Iliegifigyelője jegyzi meg a Stimmen der Zeit szá
rnára fm cikkében.
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A mUllllka három színten zajlott: nytlJváinos üléseleen tárgyailiták meg a fő

tá.rsadaLlmi és teológiai kérdéseket, Négy szekcióban vitatták meg. 1. a gazdaságí
fej~ődés vi1á:gtáv~atait; 2. az á1I1arrn mi:benlétét és feladatát az átaíakuűés korá
ban; 3. a nemzetközi együttműködés és a békés együttműködés új foomáJit a
pluralista vflágban; 4. a közösség kérdéseit a modem városi, techmikad és plu
radista társadadomban. Végül kisebb csoportokban a négy szekció tagjai együt
tesen t:átrgyalták meg a míndnyájukat közösen érdeklő általános ikJérdéseket:
1. a technika és tudomány forradahmi Iehetöségeít, 2. altiJttudomány és a tár
sadalmi erkölcstan kapcselatát és 3. az egyház társadalmi hatását.

Muközben a genfi lrond'ere.ncia résztvevői megvitatták ezeket a kérdéseket,
tudatában voltak annak, hogy a keresztények csak ,kásebbséget képviselnek a
világban. A záróüzenet szerímt az egyl1áz. "csak úgy remélheti, hogy átalaku
lást hozhat a vtlág számára, haő maga is átalakítja a világgal való érímekezé
sét", A résztvevők nem törekedtek an-a, hogy egyetemes érvényű és mínden
problémáira szóló megoldást adjanaik. "Keresztény hiIti1nk közös alapot ad, alap
vető magatartást és közös célkitűzést társadalrní szelgálatunk számára - mond
ja a záróüzenet -, de nem 'biztooít könnyű egyetértést különleges társadalmi
kérdésekben". Ezek a fennt.airltások azonban nem azt [elentjk, mintha a genfI
konferencia visszatért volna a píetdsztíkus fiagycmányokra, a világtól való me
nekülésre. E1!lernlkezŐtleg, a Jooresztémyelk jelenlegi alapérzését a záróüzenet
Toynbee a hírneves angol történetbölcselő kifejezését használva igy fogJlalja
össze: "Ha magunkra és egyházunkira nézünk, szégyen és :megbálnás fog al, hogy
korunk kirovására oly gyér erőfeszítéssel fe1eltüruk" . Lelhet, hogy- ebben a
rnondatban némíképp kifejezésre jutott a harmadik világből és a szecialista
állameloból résztvevők "teremtő elégedetdensége" az Ökumenikus Tanács ed
digi munka-módszerével szemben - írja az Union ez évi 19. számában.

De hogyarn is felelt a konferencia enre a "teremtő elégedetlenségre", ko
rurik kihívására? A gazdag anyagból, amely az egyes szekcíók jelentésedből fel
tárul, csak egy~egy mondatot ragadhátok !<d. A1.ta:1áJnosság)ban azt lehetne mon
daní az Informations Catholiques Internationales nyomán, hogy a konferencia
kettős törekvésre szólította fel az egyházakat: Le11Wndásra és elkÖtelezettség're.
Lemondásra egyrészt aJtr'ÓIl a hagyományos magatartásról, hogy az egyházak a
hatalom helyzetéből fogadják el a fermálló polítíkai, kulturálís és társadalmi
rendszert s így keveredjenek bele a világi ügyekbe, másrészt viszont elkötele
zettségre a történet rnenetében járó ember, elsősorban azonban a szegények és
az elnyomottak érdekében, Az első szekelő határozata többelk között kimondja,
hogy "a kereszténynek lcrítíkus szerepet kell betölteníe az emberi történetben,
arnelvnek megállapított rendjét Isten állandóan újjáa!lakíltja". A keresztények
vessék bele magukat a túlhaladott társadadmd és gazdasági strukturák megval
tOZJtaiásába."Az uralkodó bírtokviszonyok és gazdasági formák gyakran meg
hiúsítják olyan természetes segélyforrásoknak a kihas:zJnálását. mint a föildbir
tok: és a talaj" - mondja az első szekcíó jelentése, és hozzáfűzi, "a k•.ereszté
nyeknes; az a feladatuk, hogy ezekbelll az országoleban a tulajdon, a jövedelem,
a beruházás, a nevelési kiadások, a politikai és az adrnánísztratív szervezetek,
valamint a fermálló nemzetközi kapcsolatok jellenlegi formádnak forradalmi
megváltoztatása érdekében telll:épjenek... A keresztény - hála hítének 
tudja, hogy egyetlen történeti struktúra, egyetlen hatalmi és bíztonságí rend
szer sem tökéletesen helyes. (Nincs olyan társadalmi rendszer, amit Isten írt
volna elő. Sem a változás, sem a .status quo' Illem szüik.séglképpen [ó.)" A kon
ferencía ezekkel a szavakkal nem kanonizálta a forradalmat; bár a forradalom
kifejezés a konferencia kulcsszavává vált - emeli ki Georqes Richard-Molard
protestáns Ielkipásztor az Etudes számára írt beszérnoíóíáoan.

A "fonrndalo:m" szót, ,mint szakkífejezést .tJi;iJbbféle értelemben használták,
de elsősorban a modern technika viszonylatában. Margaret Mead (etnológus, a
newyorki természetrajza Múzeum őre, aki kétágú kígyóölő brotjált Genfben sem
hagyta el) a techrukát az emoertségIegnagyebb fe1szaJbadítójáll1ak mondta, Má
sdk hangoztatták, hogy a technika; foraadaíom :megfordiitlhatat1an folya:rnat,
amely az emberiségetegy teljesen technizált~sodO!rja.Az egyházaknak
- rnondották - a techníkaí kor embere és nem a t~p embere felé kell
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fOIrltrlJnliok. Meg ikeN találniok a anódját amnak, hogyan élhet az ernber keresz-
tényiként az e1keiriiJJhetetiLetnill 'bekövetkező techníkai világban, hogyan hirdet
hető az üdvösség Krásztusban az olyan emberiségnek, amely 13l!1Yagilag már
ÜdV1Ö~ÜiLt. Ugyanakker mások, mint például Theobald amerikai kfbemetikus,
rámutattak a technika veszélyeire is.

A cfej!lődésben lévő országok és népek, valamint az ipacilag fejlett népek
köztí lmIPcsolaJt tárgyalásánál a "forlI"'adaJ.om" kifejezést már nem annyira a
technika, inkább a szó társadalmi, gazdasági és pWitikali értelmében használ
ták. A "kezdő rúgást" - rnímt Georges Richard-Molard fejezi ki magát 
Richard Stuiull, a prliincetoni egyetem közgazdász-professzora adta meg a nyil
vános ülésen, Ot követték a Iatín-amerjkaíak, mínd a katolikusok, mind a pro
testánsok, az afmikaíak és az ázsiai résztvevők nagyrészben, valamint a szeeia
lista áJilamKJik képviselői. Egyes nyugataak, akiIk a forradalom Jdfejezést pusz
tán a technikai ihaladásra és amm.ak következményeire fog1lal:táJk. 1Je - meg vol
tak lepve. ShauJl professzor azoriban :nem IhaJbozott kije1.enta:nli, hogy "a ke
res:i'Jtény ember egzisztenciája forradalmi egzisztencia, Il1eIk:i.tehát a társadalmi
reform élén loo1l. jálnnia". Az egYiháZInak aZAJIk oldalán kell áJJl:nlia és azokkal
II forradalani erőkkel Gre1:l együtt ilennJie, aklik "ellenfelei az olyan rendszemek,
amely valóságos séntés Isten és az ember ellen" - hangoztatta G. Castillo
Gardenas (Columbíából) is. Még tovább méJIyitette ezt a gondolatot Vitali Bo
TOjOV lJ:eIIliin:grádi 1»"OIÍ€5SZJOr, ortodox főesperes, aki "A hittudomáJny kihívása
és 'Lényeges szerepe korunk társadalmIi forradalrnaíban" címmel tantott elő

adást. Vitába sZláJJJt azokkal a teológiai elméletekkel, amelyek "egy mínden
korra megállapított rend statikus szemléűetének voltak foglyai". Hivatkozott
a II. vatilkán~ zsinatra (amelyen megl1'.i;gyeJ.őkérut vett részt) és a genfi protes
táns-ortodox vídágértekealetre, amelyek a legjobban ,taJ!1úsítjáik, milyen~.
van a korunk szocíálís il'or:radal1mairval !fog1aiLlroID ,teol.ógdá elismerésére.

A íhJaa1madik: szekeíö határozatben ítélte el az atomháJbo11ÚJt, mínt amely
"Isten ailmraJtávail ellentétes", ,,lffiiJnden rossz közit a legrosszabb". SIDt emelt
a nemzetközi ímtézmények megerősítéséért, és fei1tette egy nemzetközi adó be
vezetésének gondolatát is. ürenetben hívta föl ll. íkJaresztényekiet, !hogy küzd
jenek a világ békéjéért. "A legvégsőkre is váJ.lJa;)jkm;nunk kell a je.1elMe!1Ji (viet
nami) összeütközés vbetejezése érdekében, EJbben a feszillt.séOOel terhebt he1Jr
zetben megoldást 'lreB. találnunk, mert ez a ihelyzet új háborúk lehetőségeit

rejti magában."

A negyedik szekcíó tagjai me~ították, hogy a gyors szocíálís válto
zások a kérdések egész tömegét vetik fel az egYIháZ számára, "Az egylház je
lenJ.~ struktúrajának az a problémája, hogy egy elmúLt társadalmi foraná
ban alakult ki, amely statikus, nagyrészt mezőgazdasági, vallásos szempont
ból pedig kOIIliÍOrnni513 j.el1ieio"Ű volt," Ma viszont rnár egészen máséajta. dJilIla
mííkus, folytonosan változó ipari társadalomban élrűlIlk. A negyeduk szekcíó
szerínt az egyházak miil1Jtha nem Jennének eléggé dudatában, hogy az embe
riség mlilyen válságban él. A pT1oíb!Iémák a hagyományos társadalmi élet teIr
oldásában, a fajok vtíágméretekre kilterj,edő összekülönbözéseíben, a nőnek

:méIg a családi életen belül ds jelentkező új szerepében, a szexualítás új tormár
Ibain és a nemzedékek konfllik,ttIJásbalIl lépnek elő. Magát az. Okuméníkus Ta
nácsot is fe!lszóMtottáJk, hogy ,,nagyobb megbecsüáést" jurútassoln a nőknek,

Foglalkozott a szeikció az ifjúsálg Iázadásával, II rárnutetott arra, hogy a "fenn
álló értékrendszer míndezídeíg nem vetteSZláJmitásba ll. modern techníka kö
ve:tkezmél:nyeilt, sem azt, thogy vannak fiatalok, a:kd'k azért elégedetlenek, llllerIt
ez az értékrendszer úgy, armiiIllt aLkaJma.Z:ZJák, nem tud megbírkózn! olyan kér
désekkel, IIlIiiIlIt a MborTÚ, ll. garoaságli igazságta1l.ansrá vagy a ny!i~'vános becs
telenség". A negyedik szekcíóbam egyébkélIlt a szocíológusok, az antropolő

gusok és a névelők amiatt is panaszkodtak, hogy hiámyzík a kJÖZ1ÖtS nyelv,
amelyen a teológusok és a tudósok~ egymást. EZJér;t ajánlja a je
lerutés a tudósok.kal való páJrlbesZiédet és a iteo:IQgiai GOO:p2Jé5 olysm irányú gyö
keres megváiLtoz1latását,hogy "el~.az :iJglaZi találkozást az egy'ház és,
az állandóan válltozó modern világ valósálg)ai ikiözt."
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A Jronferenciáln, magától értetődően, hangot kapott az ökurnénikus együtt
működés gondolata is. Charles MölLetr püspök, a többi katoldkus ~gyelő
vel együtt, beható eszmecserét folytatott az Okurnéníkus Tanács szakemberei
vel. A püspök -mint am Edward Duff közlí -, kijelentette: "Az egyházak:
és a jóakaratú ernberek közötti együttműködésnekbizonyos szárnú olyarn alap
-elvre kellene támaszkodnia, amelyeket míndenkí elfogadhatna anélkül, hogy
ezzel Istelll mellett, vagy ellene lke~~ene döntenie." Nagy várakozással fogadták
Nyikodim metropolitának, a rnoszkvaí patríarohátus !kűlügyí osztályvezetőjé

nek, ezzel kapcsolatos észrevételert is. Nyíkodárn, aki sokat - éspedig Lati
nul! - idézett XXIII. János és VI. Pál pápa encikílikáíből, dicsérte öket, mert
- mínt rnondotta - jó alapot mktak le "a karunk problémáíval foglalkozó
széleskörű, gyümölcsöző, testvéri és békés párbeszédhez". VI. Pál IPálPáJnak az
ateistákkal való párbeszéd nehézségedre vonatkozó nézetét, amit az "Ecc1esiam
suam" körlevélben fejttet,j; ki, az orosz metropolíta pesszíarrístának .íitélte. Meg
kell ugyan engedni - tette hozzá Nyiíkodim -, hogy nagy ücülönbség van az
Ideológíéban, ami a párbeszédet meg is nehezíti: a szeretetnek azonban, amely
azon fáradozik, hogy a békét megteremtse és az ember sorsát megjawtsa, t0
vábbra is mínden jóakaratú embert együttérző, élő válaszra Joo11 ösztönöznie",
A tulajdon szocíálís jellegére vonatkozó zsinati áJilásfogiliaJ:ást elemezve, Nyi
kodim, egy a köztulajdon alapján áldó rendszer felé mutató katolíkus tádéleo
zódásra, egyszerűbben kifejezve, a szocíaldzmus helyeslésére következtetett 
írja Edwerd nw, aki ezután ismét idézi a metropcldtát: "Milllden-esetre jog
gail Jelhet várni, hogy a jövőben míndezeknek a kérdéseknelc aíapvető megol
dása tekíntetében széleskörű kölcsönös megértés, egység és egyetértő, Ö5SZ-
keresztény szellemiség lesz elérhető." ...

Protestáns és ortodox testvéreim valóban vrlágméretű ikOllllferenciája is
arra mutat, hogy az -agyház és a világ eszmei és gyakOl'laJti kapcsolatajnak
.kJim~bam rnínd jelentősebb szerepet fognak VJÍJIlal.Í a világi értelrniségíek,

(Szi{}eti Endre)

AZ OLVABÚ NABLOJA. A költők is tölbbnyire mjokfbam, [örmek, "miIllt
a darvak" egyfeíLé-jhúzó. közös llleIIIl2IEldék vcnásekkal.; aztán számyule erősöd

tével az edzettebbek kiiVlálmak az éklből és a crna,guk külön útjárn. térnek,
Fodor Józse! ikor és pálya szerímt a Nyugat másodák nemzedékének tagja,

de kezdettől fogva külön úton jáJrt. Nemzedéke Petőlfilre tekintett, a népdes
séggel kezdte, vagy szürrealísta kezdés utáln OO:marosam megtért a néptesség
hez. Fodor Jó2llef Adytól tanulta a iLmit (Adytód, akii. aikkor egy időre SZIám<JID
kívül rekedt, vagy dílettáns utánzók martaléka lett); népíes sosern volt, a
szürrealízmus illem érdekelte, Pályájának íve rnár-rnár éppen az ellenkezője

annak, amit nemzedékének útja rajzol, és amelyen a anodern magyar líJra
halad. Más hagyományokba kapcsolódik, az eszményei ds másdk; 'kJölrtészetünlk:
mai színképében többé-kevésbé "idegen". De ezt az ídegenségét maga ds tudja,
akarja és vállalja,

"Idegen" vagyok itt? - de csak ahhoz, mi
Divat, silány; eszményem az örök,

Nagy s emberi, s nem ma-divatja-holmi;
Arván egy szent régibe merülök.

Szép verseken merenaek, miket irtak,
Mig név, plakát rikít rám ostobán,

S mint nézem: rajtam egyet csavarint csak
A szép-hurokkal-rámcsavaTt magány.

Mi ElZ a ,,szenrt; régi"? Merre, kiknél ta1áJfrlatók ezek ,,~t" táJp
ráló szép versek? AliJgha véletlen, hogy új kiötete* egyik ciJdusálnalk IlllOtJtója
SheLLeytől, másíké Byrontól való. Atnyúlva a iI11Odelr!neIk feje fölött, az alllgol
rornantíkábam, Byron, Shelley, Keats viJágJában találta meg a lelkének leg
otthonosabb tájalka1t. TőJ.ük asszillllil:álta magába és sajátjává a legtöbbet. Ta-

• Fodm" Jóme!: ~kek napközJben. SzépiJrodaJimi k~ó, 1006.
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núság rá, de ugyam.a.k:lror példa is ennek a rokon-sugallta asszímálálásnak a
m.ikéntjére egy-egy Hyen tömör, ll1lligy természeti aJI1yaJgQt magába zsúfoló
91lrófa

Tavasz-betegség, kikelet-vasárnap,
Tündöklő hónap, édes és nehéz,

Zöldellő mennye mérsékelt sUJgárnak,
Mit június vált forrón, mint a méz.

Belsőd kiferdült, volt-magadra nem lelsz,
Minden újdon, vad, s mint vagy: nem tudod;

S világ.-nagy éh-kínban (s meg soha nem telsz!)
Már oldó lágy halál kezét fogod.

De nem előzménytelen ez a lira a mi költészetünkben sem; csak éppen
más előzményekhez kapcsolódik: Ady rnellett, részben talán Adyn áJt és Adyn
túl ismét csak a magas hőfOlkú romamtdkába, és Aranyban is elsősorban a
Bolond ]stók költöjéhez, Ha elolvassuk kötete egyik legszebb versét, a Sírok
közöttCÍil11.űt, emlélkeinlkben egy-egy nagy Vaáda-vers visszhangzak rá; s ha
ilyen sorokkal. ta,lá]JkozW1lk nála, rnínt: "Gondold meg, hogy mít ÍLrSz, vajh ér
demes, - Hogy a derék jók rendiébe emeljen?", vagy ilyen nagy-látomású
szakaszokkal, mínt:

Mi történt a Földdel? Nem ismerek rá,
Egy szörnyű 1OO.rtyás mindent szétzavart;

Élete őrült lett," erkölcse vaddá,
S csak: nőni látom jobban a vihart.

Hogy állhat vissza itt valami- régi rend még,
Békés munka, biztonsá-g, nyugalom?

Megindult a világ, ég boltja reng, ég 
Eg reng sa tenger mozgó sírhalom:

képek, je1zJők, kifejezések óhatatlanul Vörösmarty-rezonancíékat keltelne'k
bennünk

Mindezt lényegében eddig is tudtuk Tudtuk, milyen ösztönző, pályaíndító,
eszméltető hatással volt rá Ady: ő maga is többször elmondta. Tudtuk, hogy
érdeklődése az angol költészet felé VüIILZZ.a; és lehetetlen volt észre nem venni
bízonyos, afkatíg menö jrokonságaíc az angol romantikus költőkkel és költé
szettel. Tudtuk, hogy versfonmálása, erőszakos képalícotáse és nyelVIkezelése,
nem utolsó sorban költői töprengéseinek mímösége révén amnak a nem folya
matos, hanem meg-megszakadó hagyománynak a menetébe illesZikJediik, ame
lyet egy Katona József, egy Vörösmarty, egy Madách, egy Vajda János nevé
vel jelölhetünik. Ö azonban talám. még sosem tisztáma rníndezt a maga szá
mára, és számunkra olyan világosan, rnínt most, amikor költőileg megfogal
mazta mind ars poeticáját, mínd helyzetét. Azt írja:

Vad, üde, nyers szag
Aradjon abból, mit szerkeszi kezed,

S ekkor leírni méltó, hogyha mersz csak
Szokatlant, s mint, magad se kérdezed.

A frissen ácsolt mély-fa-fényű mondat
Még illatozzon belsődtől, miből

Kivágtad, hol az legmélyebb vadon-vad,
Es kényes, korcs finnyás t, mint méreq, öl:

Ez a r 8 p o e t i c á m.

A föltétlen spanltáalság ars poeticája tEmát, bízonyos fokú. "elJenőrzetlen

ségé": az élményt azon melegében, zsúroltságát a. nyelvi zsúfoltsággal is érzé
keltetve lökn; a versbe, úgy, hogy amiIt a költő mond, az még "dllatozw:n bel
södtől", vagyis élméIny és krifejezés -közé lehetőleg semmílyen, vagy minél ke-
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vesebb hűtő, al~tó, "értelmi" közeg kerüljön, és a vers vad, nyers sűrűsé
gével valljon a költői 'lélek "JegJméJyebb vad-vadonáról",

Közvetlenségre, közvetlen expresszíóra a modern költészet is törekszik,
de többnyire másként; a Fodor József spontaneítás-eszménye (Ibál" 1101k0n bizo
nyos expresszionista törekvésekkel is) lényegében romantikus jellegű. "Homért
bújok, ha már tudni szeretném, iITIIÍ a költés", mondja; és: "Hogy kell csínálnd,
megtanultam egyszer, - Nekem elég, bánki mi mást tanít."

Nagyarányú és nagypátosz!Ú régebbi kompozícíóí is, rnand a Thesbites
Ilyés vagy az Alexandros, a rromantikával rokorutjáík, azzal a romantikus ih
lettel és költőí magatartással. amely a szubjektív indulatok és érzéseik kiélé
sére megteremtette a maga állobjektív .epikus hőseit, és "képzelt másokként
forgatta magát"; amit erről mond, hasonlóan elmondhatta volna Byrontól
Vajda Jánosig az európai rornantíka minden olyan költője, aki a maga sorsát
epikus kívetítésben próbálta megragadnd, megformálni vagy értelmezni: "Mert
szűk, mit nyújt a nap, szomjas va lélek, - Szerény világán told, ibezárva itt,
- Így, hogy kopott valóm tágírva éljeik, - Oltöttem 'Ím nagyobbaik álmait."

Legutóbb Nagy Sándoréit; de ebben a nagyító, hiperbolikus kivetítésben
a dolog természeténel fogva sok rninden elvész: "Most halk bút érzel, mély
hiányokat - S mit költött hős nyújt, erre csak üres szél, - Kell. a való, mi
hez versed ragad." A megnövesztett nagytól tehát a meghitten kicsinyhez
fordul, a történelmi távtatok felől a mindennapokhoz, a párosztól az intímí
táshoz. A színre hívott új szereplő rnost már minden 'maszk és eltávolítás nél
kül az "én": "Voltam más eleget: hadd legyek én már - Magamnak hőse;

vonzok a nagyok, - De thős, talány mínd, ki e föld terén jár - ,S így ha
másért nem: rner.t ember "agyak." Mert hős az ember, a rníndcnnapok körül
ményei kőzt élő rnindenmapí ember is, és "naponta hős", egyrészt mert "a
napi szűk sor" is nunduntalan és mindig más és más próba elé állftja, más
részt mert rninden perce "harc a halállal".

Ebben a megváltozott, és megváltoztatott perspektíváiban a költő Legfőbb

becsvágya a teljes őszinteség: "Mondjak ki mindent ügy, ahogy vagyok" Nem
"tervezi meg" magát és pályáját önéletrajzalag ; "kötetlenoÜ!.:' beszél magáról,
anmyíféleképpen, ahány ahkalmat rá a "napközben" kapott élmények kínál
nak. "Ahogy eszeimbe [ut, rögzítsan engem" - mondja - ez az életét élete
jelenében újraelő "visszavetült" tudat: "De hagyd a nagy szót ; arni init, sze
rény már, - Nem bősi játék s képzeltem-nagyok; - Csak éin vagyok sza
vámnak hőse, én már, - Mirrt rnondtarn, én csak, íigy, ahogy vagyok. - Ken
dőtden, és úgy, mímt ki szárrwetést mrt.,."

E számvetés ídőbelí kerete kerek egy esztendő, 1965 februárjától 1966
márciusáig, egyik tavasztól másik tavaszig. Igy vet "csak .egy prllamcást körbe
a középről", de rníközben ikÖérbe pfllamt, "megy maga is már": nemcsak az em
lékezés ha1ad az emlékezőben, hanem az emlékező is az időben; vagyis egy
szenre van jelen a kötetben az objektív, meg a szubjektív idő, egyszerre az
idő mint kor, életkor, történelem és mínt tartarn. S épp ezzel a kettős moz
gássaű sikerül elérnie a lkJölttŐiIlelk, hogy "egy pontjából" valóban "sokat láttat".
mert sokat lát, egésszé látja, vagy irnkább talán egésszé, személyessé. elmúlt
voltában is most-jelerrvalóan hitelessé é1i a részeket: amit ír, főlvá!Jtva jeJen
rő1-múltról, az végülis .mínd-egészoen éIll"lesz: egy év tartamában egy
élet, úgy, ahogy egy esztendőnkben, jelenürikben, mínden óránkban benne
van az egész életünk. Ezért nem lis a részletek a fontosak, hanem az élet
egésze; mai teljessége, és nem az, amiből és ahogyan ez a mai mívolta ki
alakult: "Azöss~ép, rni a fontos, nem a részlet, - Magam összképe"; s ezért
nem is törekszik semmiféle teljességre, hacsak nem a mapközben fakadó spon
tán daléra. "Nem Is teljesnek szánt, csak némi dalmak, - Enekek nap
közben .. ."

Enekek, de m.1nJt mondta, egyútUill "számvetés" is, az élet fordul:ójám: hast
vanon 1JúJ., de úgy, hogy ,,1Illég nem vagyok öreg"; amikor miIntegy magaslat
ról tekint végig meg\tett útján, de már el-elfogja az "űrérzés": "Oly érzés lep
meg hirtelen, - Mirrt :kJi valamát, VlÍSBzaih.<YZJhatatlant - Vesztett, s fu lesz a
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csönd, s Ő idegen"; és ezzel az űrrel szemközt állítja, és ezzel állítja szembe
önmagát: azt, aki, és azt, amit alíkotott; "magJárn túl él" és "magán túl épít
büszJke folytatást". A pátoszt ebben a távlatban meghitt és néha megrendült
ünnepélyesség VJáltja föl, mert az élet voltaképpen "tánc két rém bezárt köré
ben"; ünnepélyessé teszi örök feszültsége lét és nemlét közt, és naggyá az,
hogy "a vég, baj ellen" - a ~bain lakó ellen is - küzdve kílátunk a
küzdelemből és "eget szánt több-magunk: a szellem". Ebben a "sorsszerűsé

gében" válik a személyesen szóló "egy" végülis ,imindenJkivé abban, ahogy
magáról énekel".

Fodof József pálylájánalk egyiJk legszebb pillanata, művészetének egyik
l~bbte1jesí1Jményeaz Enekek napközben. E magában tipródó, másokkai
tusakvö léIlek és szellem egy tágas, távűatos, tnyllIgodt smmléletű percében,
l'Il.imegY élete kílátójám ikeletlre.zett, és az egészen aJIIDaIk a ,,mély nyárnak"
Q hain.g:uJa;ta Öm1JiJk el, amelyről, ez. a két szép szakasza vall:

Mély nyárba értem, mély nyárban az év már,
Még rejti bár tolsos leveleit,

Dús, fényes zöldben mégis kivirít pár;
Vállald, nyár, sorsod - élet, éveid.

Vállald, maaad, ki vagy; s nem is sodor más,
Nincs i<s olyan már, nézz csak, nézz körm,

Jól vagy, mert munkád tölt el - a 1Ul1lY oldás
S rosszra'::közöny, oocos, vig gyönyörűl

Mint úszó t mély víz, melluel vinni luLgyja
Magát, visz életem; hol csendesen,

Hol buktatón s örvény között ragadva,
Amíg a nagy tengerbe érkezem.

Fáradtan, mert ár ellen sokat úsztam,
Ha láttam, hogy zátony int itt meg ott:

Keresve, hol emberhez méltó út van,
Küroött szegény karom, amíg tudott ...

* * *

Közömbös ég, míndent belepö fekete por és pára, a SZJív adatt "a roppant
úr"; őnlő világ, vi1ágot őrlő ember: "VaLami iOOPIPan,t állat - fogai közt ver
gődöm, 'bujdosom odvas szájüregében, baíctéríumkéne nyálas, reszelős nyel
vére rátalpadtam. - Kiláltok, s ihaSZJta.1aJn. Sikoltok, s nasetaían, Csak a fuga
csikordul, unatkozó, sűkJet ibendője bődill..." - nehéz, nyomasztó, keserves
világba lJéP, aki Bábi Mirhály versele olvassa," Egy ,kfuJönyös, lomhán ll.1ágcsá[ló
,,idegen isten" mered a lét fölé, valamí végzet, gép vagy gólem, igazában
azonban "a hűvös, [ózan, emberész precíz és pontos alkotása", eíszabadultan
és absztoolhálódva: "tudatl:aJn, sZiÖI1I1YŰ önmagunk", vélgzetünlk!ké születve.
"FQg;aá. amm vergődöm, - csak fé1elLmem Iapító bátorsága bdztat, Iáznt, míg
őröl S én, kOll1Ok, Iassú kitartássaJ. - vísszaörlöm: hiszen a harcra ő maga
megtanét - rel akar falmi, fel Jrell falnom - a Ifog.aat."

Mindez nem valamíféle "elvi pesszimizmus"; nem filozófia, íha:neIm tör:\lé
nel1Jmi, és a történelemben személyes tapasztalat; európai, ,ponWsaibban közép
európad élmény, "Hazád e rom - s esetátér ... Vasúti góc a Mátyus-föld.én.
- kisváros volt, aZtáJn 1had.álna1li cél, maód rom. A vonaa késett, kdsiklott vala
hol, - mint Őil'Ült agyíbaln az útjaves.ztett gondolat. csak: vártUil1lk:, álldogál
twn1k dídergő, furcsa ll1yájjá zsúlfolódrva ott, - a fémJrosáIlban dzzó szén felett:
magyarok, szlávok, zsidók; németek, riadt cigányok: - együtt a nomád, hon
taJ.ain EUlI"Ópa •.." Ez a 1JÖrténelJem ,,miJntiha a míndenség n.agy kloákáda volna,
vagy <ll lbiJbliaii pokol maga", valk: áradat, meIyben "tört, zúzott csontok me
szes, foszforos an.y'aiga, Iberomdult eszmék, paj2OOik, fegyverek: féane bOmJ.iJk -
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.a gyűlölet rnaró, vad oldattába mártva, és mindez kavarogva, elvegyülve höm
,pölyög tova - valamí büzlő, íkozmílkus trágy'aIdombra"; de ugyanakkor a
~,llllél~ből és :ffu1JeI1eImIböl" mégis Mtör a Mitő tudaéába - a kőltőébe, aiki
a sodrast szemfélve ,rrJJaJgIa !is SO<h'ÓdIik benne - valami végülis boldog "döb
benet, vagy sejtelem", hogy a széthullás egyben épülés ds, a halál egy1ben
újjászületés is (minJt egy másik versében, más, "CStaI1Jádias" változatban
mondja: "Vidálm, kemény ilcis fogak sokasága~ rajtUiI1k, - és ennyi.,
~ a boldogságunk, hogy így múlIh:atuLnk: el, - szítok és szemrehányás nélkül,
- a sóvár és írgalrnaelan szeretet fogai lközt"), Va:1aImi sorsot el!ogadó föl
oldódás ez a szépség emberszabású álJmá:ban és valóságában, és a szépségen
át a kozmikus törvény, az enyészve-tápdálás végső értelmében. Döbbenet és
'sejtelem arról, "hogy él, van valami véghetetlen tisztaság, a szépség álrna,
valósága, mely átlényegít nunden dolgot, - s a holt kövekben, fűben, fában,
a teljes míndenségben és mínden csonkaságában hozzám, - az emberhez
hasonlatos. - Az elvadult~ - és vtlágornlás borzalmából az ő ampujáJn
térek be az Embernek V'aW víílágba, - Tűnődve meg-megállok útjain, s bár te
,meltlő a !föLd, e temető <mégis kaJáSlsza1 I'Iingóbú:mföld, - és én vagyok a búza,
Érzern arcomon a nyugvó nap rézsútos, íkaszás fényeit; mire bealkonyul, - va
ialhol végre - meghajnallí.k."

A szürke, szugesztrv erejű képek, romlátomások. súlyos gondolatok; töp
rengések lomha, hosszú sorokban áradnak; színte érezní bennük, aihogy egy

,SOIl"S és lélek konok türelemmel mind előrébb s elŐiI"ébib őrli magát a lét fogai
közt, arrafelé önanagáoan is, és a 'VIiJJáglban is, ahol "végre meghajnallík."

* * *
"Választásom nincs - számbakövesült a szó - Iti ikérdené ki kérdi - hol

.tűnik el a rengetegben a férfi - ki arra született - vadamíkor hogy fölé tűzre

Q jelet - egy szíkár vadbokor;" Ez a "férfiik€iPmás" bontakozik ~ Vidor Mik
lós új 'kőtetéből.?" Egy fém arca, alci "iI'aIl.'I!alsmosollyal - tanulja az árvaségot".
Egy férfié, aki "ajándék riyarában" "először érZJi vendégnek ~t az ölelés
ben"; akii. egy Tö.redék-hem. ;így va1L magáról: "A~comol!1 maszkanosoly - csi
szolt szerepszavak - emlékeik ig<WJtják: - mozdulataímat"; s aki a kötet egyik
legszebb, Posta círnű versében így fogIa:llja össze sorsát, helyzetét. "talIlulságát":

Galambpinék: az ablakomban
ó elvirágzott ezerelemi
Már senki meg nem mondja hol van
szárnysuhanás a szivemen
aztán pergő tollak s virágok
fuldokló illata
és mintha harmat hul'la.na
emlékeimból vér szivárog

S7.iikár, pontosen ép~tett verseiben Iakatílanná lett nyarak emléke jráJr vissza;
,évszak:ari.ból kipusztuLt arcok irérnleneik föl, és keményedő törzsű "ében em
léke" a.ZOiIrnalk, akik ,,'ltiköltözrtJe:k a változásból". iDe a gyász nem a kórusok
teltségével s7JÓl, hanem valami melegségében is rfaJnyal!" tárgyílagosséggal; a
,;máJba szeretés'' legyÜ!Iltése kísért, rnert ,,~ lépett a halál vagy az éLet",
ÉS .mindkettő egyfortmárn megföllcljbezhe1.etlen. A kOlttó nem is pöröl, ha!I1em
mkáJbb osak: rogrit, ihiJtelesen, és klicsdt ihitet1JeIllül is a :rÖgZHtéS lehetőségélben. a
,,közös szavak" anegtaJá:lJhatóság,áJbain és a felhaingok: lID~atóságában. De
nyiJtott szemmel néz maga 'köré és maga ere, nem takaródzík, mínt ,,a mit sem
sejOOlk.", ábráJndolkJba és ,,az állom pokrócaaba"; tudja, h.ogy ,,mindaz., ani jön,
-érte jön el" IS ,így igyeksziik megállJni az "egyet:Len élet IÍS~ próbáját", azzaí
a vággyal, hogy "il11élJtó maradhasson" akikor is, aIl'lliJk:OC "elvégzi., mi il"ábímtott,
IS aztár» semmit nem tehet 1Jöibibé",

* * *
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"Ráiba, te nem tudod, - az ember mít ér meg, - rndt szenved, - tmíg a
belső főldI'ésWkiet helyülore teszi", rnondja Káldi János kötetének címadó ver
sében.?" A Rába, - a "komoly-énekű, alkonykor-legszebb, ezüstpikkelyű" 
meglévő rnedrében Tut, tudva, honnan indult s hová ér; a költő viszont, két
világ, a 'Lelkében "tudatalatti úton" vándorló múlt, meg az értelrnóben és aka
ratában előlegezett jövő közt "maga szakít utat, idegen sziklák és erdők kö
zött, s ki tudja, hova ér el". Milnt írja, "iutnom kell a magam-szülte táj aikon, 
meg kell neV'ezIl1€1lU - saját virágaimat, osíllagaírnat, - azt a nyárvéget, amit
én küldök - a soselátott városok p ark]aiba, - azt a csöndet, ami belőlern sza
kad ki". Míntha ennek próbáit, kísérleteit, küzdelrneit tükrözné a kötet: a köl
tőét azért, hogy egyaránt hű legyen a saját vídágához, élrnényehhez. emlékeihez,
meg .ahhoz a világhoz, amelyben él és amely körülötteuíakul, úgy, hogy ő is
segíti alakulni: azért, hogy költői egységbe élje a "tudat alatti" utaikat és el
foszló énekeiket a tudat-erányitotta utak okos céljaival és közös emberi szári
dékaival - költői egységbe, didakszís, tételesség. tanulság-Jevonás nélkül, a
líra eszközeivel valósítva meg, amit - vallomásként is, programiként is - a
kÖltet mált" címével is jelllemzö, egész etikus magatartását meghatározó verse
mond: "EDtetek keltem föl a küszöbről ... értetek és - nem magamért." Ilyen
értük-szóló, rájuk-cmlékező szép vers a Eametszet, ilyen a 'Tanyai tévé-nézők

(kicsit bonyolultabb, kevésbé követhető 'kiépaIkotással az Egy épít/ceZlés mar
gójára, és a végső szakasz megoldásának szaoványosságával 'kevésbé meggyő

:Z;Ő€1ll az Olvasó kaná.sz).
Rokonszenves költő rokonszenves kötete a Rábapartí elégia; érdemes szá

mon tartani, íigy.alná rá, hogyan töri, "sza,kHja" a maga útját, hogyan épít
"a belső rend romjai fölött" míndíg újabb és szilárdabb belső rendet, még in
kább a "helyükre tett" dolgokkal. Es dolgai, legalábbis Iáthatólag, úgy látszik,
annál ilnikább a "helyükön vannak", minél jobban srkcrül megvalósítania azt a
valósághoz való egyszeru hűséget, ami magának ennek a költőileg látott való
nak a szépségét bontja ki. Mínt a Fúj a szél, ezzel a két sorral: "Lúdbőrz.ik lent
a tó, ez az elnyúló, kék tűnődés, világa csupa ünnep, - a ,tyúkok és leacsák láb
nyomai elszórt kis wrágfejekJl{]élnt megkővüínek"; vagy mint a 'Töltésoldal, ősz

szel, (csak a Legvégén hagynám el a túlhangsúlyozó, túlmagyarázó, túlkiemelő

gondolatjelet): .

Nagy már a haJ1J{]talan.ság ezen a végtelen-száraz, őrház-körüli dombvidéken;
hogy ne legyen ilyen puszta a föld, a nyár pípacsait képzeletben

visszaidézem.
_Rázza a szél az eget ...

hozza a közeli kanyarból a segédmun./w'sokat e délutánon ...
Hozza őket az idő, szelíd arcukat széttördeli, majd összerakja;
lankadtan szórják a földet a tátongó mélybe, - a gazra.

(Rónay György)

SZ[NHAZI KRONIKA. A Nemzeti Színház vitte színpadra Sean O'Casey;
"Bíbor por" című komédiáját, amely az 1964-ben meghalt ír költő késői alkotó
korszakából származik O'Casey-t, aki még a század elején jelentkezett első

műveivel mint az újabbkori ír irodalomegy~k legkiemelkedőbb képvíselőjét

tartja számon az irodalmi közvélemény. Amit a magyar közönség eddig lát
hatott tőle, az nem igazolta ezt a jó véleményt. Még énekkel. ezelőtt az Iro
dalmi Színpad mutatta be "Hajnali komédia" című egYielvonásosát, egy meg
lehetásen gyengécske irásművet. De még gyengébb és unalmasabb volt a ve
zércikkszerű közhelyektől hemzsegő és una~mas "Ezüst kupa", amelyet a Víg
színház játszott néhány estén át, de a közönség részvétlenség€- miatt hama
rosan le kellett venni a mŰiSoTTÓl. A "Bibor por"-ral ezúttal talán több sze
rencséje lesz ennek a vitatootatlanul tiszta szándékú írónak, bár ezútta~ a
rendezés nem sietett úgy a segítségére, hogy az a néző számára megkönnyí
tené a be1wtolást abba a sajátos irói és emberi világba, amely ezt a "rend
hagyó 100médiát" (a szerző jellemzése ez) valójában ihlette .

••• KálJdi JáJnoo: Rá.baPaIrti elélgtla. Jelenkor-<Ma,gvető, Pécs, 1900.
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Meri Both Béla, a darab rendezője szerint: "A darab ih~etője - mint,
O'Casey többi darabjáé is - az a rendkívü~i e~nyomás, ame~ynek lrorszlÍJg
évszázadokon át ki volt téve az amqotok: részérő]," Tekintsünk most itt el at
tot, hogy stilárisan megkérdője~ezzÜ!k ebben a mondatban a "rendkívüli" je~

zőt; '11J{}yanis tartaimilao kell va~ószinű~eg me'gkérdője~ezni az egész monda
tot. Mert amennyire igaz, hogy O'Caseynek sok darabja szó~ az ango~-ír e~~enté

tekrő~ (az ír függetlenség kinarcoíásiuuú« O'Casey tevékeny -résztvevője volt)"
a"Bíbor por"-ban ez az ellentét már inlcább csak: színező anyagként jut szö
hoz. Va~ójában az enné~ sokka; álta~ánosabb érvényű "fa~'lfsi-városi", "szegény
emoer-i-aaedaqemoer ellentétrő~ van itt szó, ezt azonban beLeágyazva abba
a kiilimleqes ír vHágba, ame~yben szinte mindennapi kenyér a költészet és
áUandóan össze,keveredik a va~ósággal. O'Casey ezútta~ a leqiobb forrásbó~, az
ír pnrcszt-koméiluikbó! meritette itüetét, ame~ye,kben a vaskos humor szinte
~égies költészettd párosul.

Az egyszerű történet két gazdag ~ondoni úriemberrő~ ezél, akik 1940-ben,
a második vi~ágháboTÚ e~só évében, átmenekü~nek a semleges lrországba, anot
megvásárolnak egy dű~edező Tudor korabeli kastélyt. Ide költöznek be, inas
sal, szoba~ánnyal és terrnészeresen ketiueseikkel. (a két könnyűvérű ~eány tör
ténetesen szintén ír származású). Tú~ azon, hogy nem kell többé fé~niük a bom
bázásoktó~, még va~ami üde, falusi idill ábrándja is fölréved bennük. Köze~

ről persze egészen másképp fest ez a falusi vaLóság és a le,gkülönfélébb ka
landok esnek meg velük. Egy élelmes ír, fűhenger gyanánt a nyakukba sózza
egy ocska ,gőzhenger leszerelt benqertestét, ami etszabiuiuloa kidönti a ház
egyik falát. Tehén cammog be a szobájukba, ha~álra rémítve őket, mert bi
kának nézik. Végül árviz önti ki őket és a két Leány is odébb áll, mindkettő

megta/álván a kastélut restauráJló munkások között a maga párját.

Mindazt, ami ebben a cselekményben harsány, s,zinte vásári kpmédia-elem,
technikailag is hibátlanul színre vitte a Nemzeti Színház elotuiása. Az elsza
badult, ormótlan henger v,égigrobog a színpadon és csak úgy porzik utána a
kidöntött fal. A besétáló tehén o~yan "igazi", hogy nemcsak íde-oda bówgat
a fejével, de pislog is és hosszú nyelvéve~ kedvesen végignya~ja az áju~tan a
földön fekvő szobalány arcát. Ez rendben ís lenne, ha nem az egész előadást

jellemezné ez a fajta komédiázás és ha nem sikkadt vo~na el belő~e a költői

egyensú~y, ameluet az építésvezető mellett fő~e'g az egyík építőmunkás Phili~

O'Dempsey személyesít meg. S itt a~kalmasint megintcs,ak a rendezői kon
cepcióva~ kell perbe szállnunk. A már ídézett bemutatói be,köszöntőben Both
Béla azt írja, hogy O'Casey nemcsak az anaot genteleman~okat, illetne az ál
taluk képviselt típusokat gúnyo~ja ki, hanem "e~1iézőbben ugyan - de ki
gúnyo~ja azt a dagályosan szónok~ó nacionalizmust is, ami az ír munkások
ouiauui je~entkezik..." Nos, a szövegértelmezésen leiiet persze vitatkozni, de
aki - ha nem is személues é~mény nyomán, de sok más forrásból - ísmeri az
itt megrajzolt ír típusokat, az semmilcéppen sem érzi "dagályos"-nak ezeket
a sziroeqeket, amelyekből a rendezés karikírozó tendenciája ellenére is valódi
1cö~tészet sugárzik. Nagyszerű fígurák lenetnek: ezek az O'Ki~Hgain-ek és'
O'Dempsey-k, akiknek a lege,gyszerűbb tJárgyakró~ beszélgetve is egyszerre
csak elered a fantáziájuk és szavaik nyomán nagyszerű.hősök, csodás legen
dák eteoenednete meg. O'Casey alighanem sokka~ jobban szerette ezeket az
lÍ~landóan a valóság és a képze~et határán járó hősöket, semhogy ki akarta volna
gúnyolni őket. Arról nem is beszé~ve, hogy ha elfogadjuk azt, hogy ez a komé
dia csak a szinte bohózati cse~ekmény és némi társada~mi szatíra kedvéért
íródott, akikor bízony nagyon igényte~en kis írásműveI állunk szemben. Hi
szen társadalom kritikája egészen felszínes, naív, és jelszavakat ismételgető.

Emiatt még igazán nem érdeme~né meg, hogy a Nemzeti Színház szinpadára
kerüljön. Megérdemli viszont hamvas bájú 1cöltészete miatt, ame~y sajnos nem
nitot: eléggé szóhoz.

Hogy milyen is lehetne a "Bíbor por" megfelelő előadása, azt a% egyik
hazaszá1'mUZottír wnyt alakitó ~örőcsik Mari és az é~tészvezetó O'Killigaint
megszemélyesítő Avar István játékán lehet lemérni. Ok ketten szintJeösztö-
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':nösen megérezték, hogy miről van szó, és valahányszor megjelennek, áttört
költészettel telik meg a színpad. Nem mondható el ugyanez Váradi Hédi (a
másik ír lány) és Szirtes Adám (O'Dempsey) kettőséről, bár Vámdi Hédinek
.legalább a másod~k részben van néhány meggyőzőbb ha1l(Jja; Szirtes Adám azon
ban mindvégig groteszk, ahelyett, hogy szeretetreméltó lenne. Szerencsésebbe'lt
jártak azok, akiknek szerepe is egyértelműbben a bohózati felé hajlik. Így
elsősorban az öregebb üzletembert alakító Balázs Samu. AgárdIi Gábor vi
szotü a szövegen nemcsak túlmenően, hanem azzal szinte ellentétben kariki
rozza a lelkész alakját. Külön említést ,érdemel még Verebély Iván bájos mí
niatürje a postamester szerepében. fukó József díszletei, Schatfer Judit jel
mezei ötletesek, szépek; A darabot Kolozsvári Grandpierre Emil fordította a
.humoros és költői részekben egyaránt színvonalasan. (Doromby Károly)

KÉPZOMŰV:ÉSZET. Barcsay Jenő új könyve és újabb munkáinak kiállí
-tása. Az 1966-00 év mínden bízonnyaf Iegszebb magyar lké:pZJŐművésreti könyve
Barcsay Jenőne!k:, a ikmwúrukrtív rnűvészeti iI1áJnymtdk egyik vezető magyar
mcsterének "Forma és tér" cim.ű íkötete volt, amelyet finom. papiron és SOk
reprodukcióval (ezeíonek egyresze kitűnő lITÚIl1ŐSégű szímes nyoanat) adott ki a
Corvina kiadó. A Jronyv Barcsaynak -főként a enétier-vel kapcsolatos. de nem
egyszer a rnodem rnűvészet fundamentális kérdéseit is érintő gondolatait tar
tadrnazza; a szöveget a művész saját alkotásai Hlusztráljálk. A kötetben közölt.
gondosan válogatott fesményelcnek (esendéíletek, .rnagános és csoportos emberi
aíakok, szerstendreí és erdélyi táj- és városképek. műtenmi enteriörök) rnéltö
társai az erőtől feszülö, nagyvonalú rnozaaktervek és a hatalmas rajzi kultúrá
Tól beszélő ceruza- és tusrajzok. E művekbőí elénk tárul Barcsay művészetének

fokozatos és szerves alakulása-fejlődése, az 1928-as "MUIIlikásleány"-tÓtL az
1962..:es, 63-as nehézveretű kornpozíciókig. E festményeken és grafikai alkotá
.sokon végígtekintve, találónak IS ma is érvényesnek érezzük a művész e - két
évtized előtti - je:11emzését: "Bai:rcsay a mai magyar p~k1Júra Iegielentősebb

mestere ... Magas fokú igénnyel dolgozik: az élet örölk .értelme és rejtett eélja
után kutat". (Pogány Ö. Gábor: A maquar festészet forradalmárai.)

Az cívasö a kitűnő ké:PaIl1Yag meillLett okos, tanulságos szövegrészt talál.
Erdemes felfígyelni Barcsay sok-sok bölcs észrevételére, megszívíelendő ta
nácsára: "A festö ne ismételje azt, arnít már megoldott; [Le utánozza önmagát,
- :keress:e az újat, számára még ismeretlent". (Hasonló szellemben nytlatíkozott
Picasso is: "IrtJÓZom. artól, ihogy magamat másoljam ...") Egy másik megjegy
zés Barcsay elmélyült alkotói módszerére vet fényt: "R€ingeteg rajz. kísérlete
élés előzze meg a képet ..." (E szavaik viszont Vasarínak Leonardóról tett meg
állapításával rfmelnek: ,NOIl1 la:sICio mai il, dísegnare", "sohas,errn szűmt meg
radzolmi'") A piktúrának - Barcsay és a Cézanne utání rnüvészí szembélet sze
rírrt - nem lehet rendeltetése az élet, a természet felszínéne'k visszaadása,
a táj, a tárgyak, az emberi aíak esetleges vonásainak reprodukálása: "A festő

nem emIberi figurát akar festeni hanern képet létrehozní, iképiÍ hanmóníát te
remtena." HajdaJnvoilJt ikorsz:alkoik rnűvészetéből Iehet, sőt kell tanulni, rnondja
Baresay, de az elmúlt stílusok Öi!1áiliÓtJ.an ikővetése meddő akadémízmust szül
és zsákutcába veret: "Minden kor megteremti a maga jel[egzetes kultJÚr,ájált,
festészetét, stííusáz, de ezt többé megísrnételnd nem tlehet, felelevenítéséoől élet
nem születhetík." Egy idős kíváló művész tapas2ltalatai, évtizedek elmélkedéseí
SOII"áIl1 k.i!m'istályosodott megliigy€ilései~ e tömörre Ika1iJ.páJIt mon
datolk!bain.

A "Fonna és W' megjelenése után Itléhá:ny hÓIlJaiPpail -múlt év decem
berében - klea:iiJ,t sor az Ernst rnúzeum termeiben Barcsay újabb képeinek
ki:á1Lítására. A rtáJrl:aton1lúJlll1.yoanórés1Jt az 1.lJtoI1só. ih.áIroIrrHlégy év termésének
d;m-abjai volJtaik lár1lh:atók: ikiismélretű, szabatos szerkezetű, ízesen megfestett, mű
vek, amelyeik 'közüll a legkésőbbielk: (!llZ 1965-{böl, 66-ból valók) igen közel ál
1aInaJk a nonfiguratíív művészi 1l1ye1v!hez, de .mégsem teljesen ab&zitTakt festmé
nyek, mert a geometriai formáld)a bele WlIlOOik. 2lálrIva SzJan.tendre házJl'a1aiJna;k,
utOMlI1ak: és ItemplOlIlla:iJnaJk emlékIk:épei. Am akálr az elvonJt, akár a temnész:et-
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-elvű művészet.-körébe utaljuk e képeket", - rndndenképpen rabul ejti a szem
lélőt a bennünk megnyídatkozó alíkotói ilirisseség, problérnagaOOagság, a for:máJás
áhítata, a testésméd nemes rnívessége, - a ki.álJJí-tott gyűj:temélny kvalitásának
kivételes foka. Míg Barcsay egyes neves kortársaínáh a veszteglés, esetleg az
elszűkülés, kiégés jeleíit kell - sajnállkozva - észlelnünk (5 ezt elfogult me
moárok és dörgedelmes eíaborátumok ikJÖzreadása sem feledtetheti), addig
Barcsay csendes Iéptekíkel mewr előre a maga törte ösvényen, amely rnind ma
gasaobra és magasabbra vezet.

Üröm közöttünk. szelderni éIetünikJben tudlIli e festöt, aki milIllt ember: sze
Iíd, kordiális és kolle:giá:1lis, a társalgásban, halk és nyájas, - művéseetében vi
szont férfias, acélos és rendíthetetlenül következetes. Munkái k!özött tar:tóz
kodva, azok a szavak jutottak eszünlobe, amelyeket Stendhal vetett papírra,
"HiSitO'ire de la peínture en Italie" című mUlIlkájáiban: "A testészet nem más,
rnünt megszerkesztett erkölcs".

Az emlékezetes kiállttás szarnos reprodulocíóval, drísz:ített katológuséban
Genthon István rajzolja meg Baaxsay- rnűvészí pályájálruak szakaszait, pilktú
túrájámak es rajzművészetének fő vonásait. Kds ismertetésünket hadd fejez:z.üJk
be az ő szavaíval: "Nem Látványos, nem vdrtuóz vagy ooszorkányoskodó stí
lus ez, de annáíl igazabban rnűvészet. Barcsay az a fesWnk, akitől, ma a leg
többet lehet tanulni... Tiisztelnivaló, boldogűtó, felemelő példa, ami!nt ma
gános útjálIl vándorol. Azrt SI~ sem tudhatja, hogy az új állomások során
meI1y bűvös tájak tárulnak ki előtte, de hogy azok méítók lesznek hozzá, az
bizonyos".

* * *
Holló Lálszló SO éves. Ez év március 6-áru tölti be élete 80-ik esztendejét

Ho!Llósy Sirnon egykori tamétványa, Holló László, a Debrecenben élő Kossuth
díjas festőművész. A rnester elsösoeban csendéletek. önareképek, népi
é1etk:épek,ruootlan és felöa.rooott lI1JŐi figuI'ák, alföldi tájiké[>ek, mű

teremrészletek ábrázolója, de sűrűn fordul az Oszövetség (,Sá:mson és Delila"),
az evangéliumok ("KrisZItus Iévétele a keresztről") és a kJ~ l,~dá:k:

vikiga felé is ("R€II'Tlete SzeII1It Antlal megkísértése"). Egy sor képén idézte fel
Szerit István Jd~á[y korát és alakját; e ciklus talán legszebb darabjai "A 8zP__nt
Korona felajánlása" és a "SZJeIIlJt István temetése"; ez utóbbi az első magyar
király halálliának 900-ik évfordulóján (1938) keletkezett. .

Holló festészetet olykorromantúkuSIIlak, olykor expressziorustának szok
ták nevezni; a róla írott tanulmányok, cikJkJek legtöbbje Murskáesy, Koszta
József, TOlI1IlYai, El Greco, Goya, Vlaminck, RouauLt rnűvészetével hozza össze
függésbe Holló alkotói világát. Sze:llemi, alk.aJti rokonság valóban feJfedeZ1hető

az említett nagy spanyol, franeía, magyar festők és HoJJó életmüve kÖZlÖtt,
- a tiszántúli mestertől azorúban mi sem áll távolabb, míntíaogy bárkinek vagy
bármely művészetí iskolánaik epigonja legyen. Hohló László ízig-vérig Öná'L1Ó

egyéniség, s bár' vidéken él évtizedek óta, korálIltsoem provinciális jelenség. A
80-ik születésnapjához elérkezett rnüvész drámai kolorítú, indulatos ecsetjá
rású, sokszor pasztózus fakllúffijrú, szenvedélyes érzelmeket tolmácsoló festmé
nyei. - amelyek ősi néplballadák !han~ulatát idézik - az újaJbb magyar kép
zőművészet maradandó értékű adkotásaí.

* * *
Gyarmathy Tihamér kiállítása. A Petlál'i Sándor utcai éplitészlk,1ulbban 1OOt1

dezték meg Gyarmathy TihaméTlnal:, az 1915-ben Pécsett seületett nOlIlfigiu'1"aJbí~

festő- és szobrászművésznek, a ha2tú a~mo~ jelentős és sok
oldasú képviselőjének .kiá1Lírtását. A katalógus oldalain :f3álint Endre frE!lSl1J&ook

. és Körössényi János írónak Gyarmathy rnűvészí törekvéseível !fo~ ÍJr'ásait

•E~t ils: "NiIJncse!nJ álthatolh:a.tatlainJ válasrz!f'al lIlZ' aIbs1Jtrakt és a flg'umtív mü
vésset között", - áJJLa,pitja meg a nagy Jlreincla múvé=etl 1r6, WaJdemar Ge<l~ Kassák
La;JOslhOlZ írott lieveiében. '(Magvető-AlmaJnach, 1900. é'Iri. 3. kö:bet)
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olvashattuk. A tárlataHmlmából irodalmi és zenei estet is tartottak; ezen,
Baeh-, Bartók-, Kurtág Györ1gy- és Szokolay-zeneművek, Ady-, Kassák-, Jó
zsef Attala- Weöres Sándor-költemények hangzottak el, Jancsó Adrienne s
más jeles előadóművészek ínterpretálásábem. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK (Ferencsik János Beethoven ciklust vezényel.) Aki
vissza-visszalapozza a régi zenekritikákat, talán 1931-ben fedezheti fel először

Ferencsik János nevét. Péterfi István ekkor írta le róla, hogy "a nagyon te
hetséges fiatalember előtt ígéretes jövendő bontakozik ki". Azóta Ferencsik Já
nos a világ nagy karmesterei közé emelkedett, és évről évre a legkülönbözőbb

fővárosokban és zenekarok élén szolgálja a magyar zene ügyét és hírnevét. Ép
pen ezért - azaz ezért is érthető, hogy most, amilcor hatvanadik születésnapját
ülte, az eaéezrmaqua» zenei közvélemény ünnepelte őt, s hogy az Erkel színház
ban megtartott Beethoven est jét olyan ováció követte, amire nagyon régen volt
példa. Szólt ez a köszöntés a nagyszerű zenei élménynek is. Ezen az estén Fe
rencsik az V. szimfóniát vezényelte, ame'lyről nagyon kevesen tudnak újat
mondani, neki mégis minden alkalommal sikerül eddigi 'képünket új színek
kel bővitenie. Az ő tolmácsolásában valóban az ember és a sors küzdelme ve
tül elénk, ám e küzdelem fölött valahol már a IX. szimfónia nagy humanista
himnuszát is előre vetíti az utolsó tétel féktelen, kifényesedő száguldásában.

Ferencsik Beethoven-értelmezése talán Furtwangleréhez közelít leginkább.
Tempói rendkívül [eszesek, sokszor a szokottnát lassúbbak. Am a kompoziciót
mégis feszes egységbe fogja a ritmus éles lüktetése. Féktelen erő és le
fojtott szenvedély izzik minden taktusban. Bármelyik zárótételben aztán fel
szabadul az energia, és ilyenkor gátját tépve lendül előre a darab zenei anyaga.
Két véglet között él az ember - ez Ferencsik értelmezésének egyi1c tanítása.
A tragikumot azonban nála mindig felváltja a derű, a humánum egyensúlya,
mely Beethoven életművének is legnagyobb és legemberibb tanítása. Ennek ér
zékeltetése emeli ezt a ciklust igazán nagy, jelentős művészeti eseménnyé, és
ennek tökéletes átélése adja Ferencsik János karmesteri attitüdjének igazi nagy
ságát.

Amikor a közönség szűnni nem akaró tapsa közben hatalmas virágcsokor
ral köszöntötték, egyszerre ugrott talpra mindenki. Azt a zenészt köszöntötte
a tiszteletadás, aki a nagy klasszikusoktól elkezdve a legmodernebb zenéig
mindent a magáévá és a mienkké asszimilált. És annak, aki számtalan külföldi
sikere közben is magyar muzsikus maradt.

A csodálatos V. szimfónia pedig ott lüktet tovább mindenkiben, aki ezt
a rendkívüli tolmácsolást élvezhette. Elelentéteivelkomorságáva.l és derűjével

idézí meg a zeneirodalom legna,gyobb óriását, aki Ferencsiknek is zenei pél
daképe. Ugy élt bennem ezen az estén Beethoven, amint azt Sik Sándor írta
meg annak idején a Sarlósboldogasszony című kötet egyik felejthetetlen ver
sében:

És az éjek elsímulnak,
Hajnal ébred, új-vidám.
Friss rögén a pernye múltnak
AZZ a torzonborz titán.
Visszazsongul minden átok,
Minden lázadó sikoly,
Zűr-szívéből új világok
Szűzi lángja csillagol.

Zeng a titkos istenóra,
Törve minden ős pecsét
Szenvedőre, lázadóra
Rásimul a békesség.
Mámor-álmok tornyosulnak
Túl a tompa föld-körön,
ALdva légy, Elysiumnak
Szűz leánya, szent Öröm ...

(Beethoven)

A zenész számára nincs megállás. Az V. szimfóniát is nyomon követi a VI.
pásztori derűje, majd végül a IX. fenséges újjongása. Ferencsik János számára
is bizonyára továbbfolytatódnak a hétköznapok. Am ő is egyre feljebb halad,
"a milliószor egy ember-zene" megszólaltatásának útján. S bizonyáIra ezentúl:
is ilyen fiatalos lendűlettel és tiszta himnusszal.
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(aj magyar mű bemutatója.) A nagytehetségű fiata~ karmester, Oberfrank
'Géza estjén keTÜU sor az elmúlt idő legnagyobb közönségsikerét kiváltó ma
gyar mű bemutatójára. A Hangversenyzenekar és a Magyar Allami Népi
Együttes Enekkara valamint Barlay Zsuzsa közreműködésével Szokolay Sán
dor Néger kantátája került eloodásra. A mű megelőzte p, Vérnászt, amely a
szerzőnek már világhírt szerzett, (Elég szomorú, hogy a Néger kantáta előadá

~ára keletkezése után öt esztendővel került sor!) Aligha csalódunk azonban
abban a feltevésünkben, hogy ez a kompozíció is az újabb magyar zene jelen
tős eredménye.

Ihletésében mindvégig érezni a néger spirituálék különös szépségének és
ritmikai gazdagságának hatását. Szokolayra a kifejezés expresszivitooával is ha
tott a folklór, ez a ma,gyarárota annak, hogy a kantátában nincsen nyugvó
pont. (S ezzel kapcsolatban jogos az egyetlen ellenvetés, hogy a zene folyamata,
az emelkedés lehetősége vész el így.) Am a rmű alapjául választott szöveg (Ni
colas Guillen, a kiváló kubai költő verseire készült a kantáta) koncentráltsága,
képeinek gazdag motiváltsága is a folytonos feszültséget sugallja. Maguk a té
telek (Ostor - Menekülés - Lázadás) is a szüntelen mozgást, drámai feszült
séget idézik, s ezt még csak erősiti a mű zenekari apparátusa is, hiszen a szo
kottnál több ütőhangszer ritmusa is félelmetes hatást kelt. A zeneszerző mint
ha tudatosan utasította volna el magától a hagyományos "feloldás"-okat, egyre
gyorsuló tempókat vesz, s szinte hajszolva tör a vég, a kibontakozás [elé. S ha
alkotJását csak úgy tekintenők, mint az opera egyik műhelytanulmányát, úgy is
felfigyelhetünk a melódia rendkivül gazdag kibontakozására és drámai funk
ciójára. A Vérnász mM visszaállította eredeti jogaiba a melodikus opera-stílust,
,ugyanezt mondhatjuk most - a vokális zene vonatkozásában - a Néger kantá
táról is. S ha csak ennyi volna újdonsága, akkor is hely illetné meg az új ma
gyar zene történetében. Am az a funkciója sem elhanya,golható,. hogy rend
kívüU sikerénel. - közérthetőségéveL - újabb tömegeket hódít meg a modern
zene ügyének is. Mert ekkora siker bizony ritkaság manapság új kompozíciók
bemutatásakor! (A kedvező fogadtatáshoz hozzájárult a példás előadás, s ki
vált az énekkar nagyszeTŰ szereplése.)

(A Rádiózenekar Bach matinéja.) Johann Sebastian Bach műveiből szólal
.tatott meg néhányat a' Rádiózenekar és énekkar Lehel György vezényletével.
Erdekessége volt a matinénak, a fiatal zongorista, Kiss Gyula szereplése. Bach
ritkán hallható A-dúr zongoraversenyét szólaltatta meg igazán maqas szinvo
nalon. A mai zongoristák hajlamosak arra, hogy vagy versenyfutáson érezve
magukat, végiggaloppozzanak a nagy lipcsei mester zongoraművein, vagy ro
mantikus álmodozásukkal éppen a zene alapelemét; a ritmust zökkentsék meg.
Kiss Gyula egyik hibába sem esett. Mindvégig tökéletes ritmussal, érzelmi át
éléssel tolmácsolta a versenyművet. Méltán aratott kirobbanó sikert.

Seép volt azonban a matiné valamennyi rműsorszáma. A III. brandenburgi
verseny lüktetése, vagy a Magnificat· kifényesedő, ünnepi szárnyalása egyaránt
emlékezetes élménnyel ajándékozIta meg a hallgatóságot. (Ez utóbbinál talán
a tenorária volt kissé gyorsabb a kelleténél.) A forrósikeTŰ délelőtt megint csak
arra figyelmeztetett, mennyire népszerű Bach művészete, 'S mily sok felfede
zéssel, meglepetéssel szolgálhat. Erdemes volna tovább keresni ezeket!

(Dohnányi: Változatok egy gyerme,kdalra.) Erdélyi Miklós és Zempléni
Kornél közös estje sok örömet szerzett a zenekedvelőknek. Már a műsort nyitó
Hiindel mű, az a-moll concerto grosso 'telt, fényes hangzása jelezte, hogy a
Hangversenyzene,kar igen jó diszpozícióban muzsikál. Kadosa Pál VI. szimfó
niájának bemutatója pedig ismét arról tanúskodott, hogy új zeneszerző nemze
dékünk jelentős lépésse l jutott közelebb a szintézis megteremtésénez. A kiiztm
ség érdeklődése mégis elsősorban Dohnányi Ernő Változatok egy gyermekdalra
című versenyműve felé fordult. A szerző műveit ritkán hallhatjuk manapsá.g.
Részben, mert nagy kortársai, elsősorban Bartók és Kodály mellett valóban
sokszor csak másodlagosak annak idején nagysikeTŰ alkotásai, másrészt pedig
a Bartók életrajzokból kirajzolódó kép kissé sötétnek mutatta Dohnányi Ernőt

-, így nem akadt vállalkozó, aki kiállt volna mellette. Holott, ha zeneszerző-

-nek nem is volt a legjobbak közül való, mint zongorista és pedagógus sok di-
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csőséget szerzett zenekultúránknak. Tanítványai ma is szerte a világon koncer-·
teznek, s lemezfelvételeiket a legkiválóbook között emlegetik. És Dohnányi a.
zeneszerző a Gyermekdalok bizonysága szerint is állja azért az összehasonlí
tást a kortárs zene legtöbb neokonzervatív, vagy éppen utóromantikus képvi
selőjével. Mostanában ezeket divat "felfedezni". Szép és helyes is ez, de Doh
nányi Ernő is ITnegérdemelné, hogy újra [etiedezziik. Vagy legalábbis: újra ér
tékeljük! Ezzel a kegyeletes tisztogatással bizonyára nem veszítene a XX. szá
zadimagyar zene. Sőt, nyerne, hisz így rajzolódnék ki teljesen, mit jelentett és
mit hozott Bartók és Kodály művészete. (Rónay László)

FILMEK VILAGÁBOL. Az Egy magyar nábob és a Kárpáthy Zoltán című

Jókai-regényekbőlkészült szélesvásznú, színes film nyídvánvalóan nem bonyo
lult rendezői föladatot akart megoldani, hanem a szórakoztatás Igényert tar
totta szem előtt, Jókai a két regényt annak idején a kor köznemességének írta.
és bennük ügyesen elegyítette a reformkor nemzeti öntudatra ébredésének esz
méit a romaIllJtika szabványos és divatos rnódszereível, Egy valóban realista
szándékú, gogoli, vagy aJkár csak turgenyevi regény nálunk akkor aligha szü
lethetett volna meg. Nemcsak a Víílágos utáni önkényuralom nem tűrte volna.
meg, de az akkori közönségnek se kellett volna. A félfeudális (nem 49-es, ha
nem 48-as) alkotmányosság alapján álló középrétegeknek a realista regény ti
pikus belső vonalát jelentő polgári-demokratikus eszmevílág túl sok lett vol
na; olybá tűnt volna, mínt holmi hazaárulás. (Később annak is tűnt, valóban:
Vajda, Revic2Jky,majd Móricz Zsigmond esetében.) Jókait ez a veszély nem
fenyegette; ő általában csak a nemzeti önállóság gondolatát szélaltatta meg:
,(a <tárSaJdaIlJmi srflr't1ktJúra :Iény~ ~rtozta\ása nélllkül), az európai fejlődés

hez viszonyítva többé-kevésbé elmaradt, megkésett romantikájú műveiben;
csak a legritkább esetben lépte át a nemes szándékú, de mégiscsak ábrándos
ílluzíonrzmus határvonalát. A film alapját képező két regényben semmiképpen.
Igy ezekben számunkra kétségtelen értékül megmaradt a nemzeti öntudatra
ébresztés eszménye; erősen megfakultak viszont a kombeli irodalmi-társadalmi
légkörben sitkert jelentő romantikus sablonok. Ez utóbbi elemek, gyanútlanul
krítíkamentes tálalásban. ma már meglehetősen giccsesen hatnak.

Mert a film éppen ezt a külsőséges romantikát hangsúlyozza, ezeket a
romantikus 'kellékeket "tálalja" bő adagolásban, itt-ott, 'sajnos, a harmincas.
évek hollywoodi filmjeire emlékeztetve. Egy filmben nem lehet lépésről lépés
re követni egy regényt, egyes részeket ki kell hagyni, másokat föl kell erősí

teni. Jellemző erre a filmre, hogy benne éppen azt erősítették föl, ami Jókainál
inkább csak sallang és múló divat volt; s tették mindezt mai eszközökkel. Pél
dául: a nábob mulat, szépek a lányok, heves a tánc, ég a kunyhó, ropog a nád.
A párizsi jelenetben a "misztikus Chataquela színes füsttel, körülményes has
tánccal. hosszan szédíta az varanyíf'Iakat''. Majd újra Magyarország: pünkösdi
ikJiTályv~,moegalmas töme,gje1eneltek. A hál, ahol KáTpá1lhy János bemu
tatja ifjú nejét, "csupa kecs, 'kellem", látványos sablon. És a sort még foly
tathatnánk. A Chataquela rész például a regényben CSaIk rövid betét, a filmben
viszont erre épül az egész párizsi jelenet. Az embernek az az érzése: azt a bá
torságot, amellyel még egy cigánylány-sztriptiszt is bemutatnak, sokkal haszno
sabban kamatoztathatták volna a kor őszintébb, reálisabb ábrázolásában. Erre
a realistabb és krítíkusabb ábrázolásra már csak azért is szükség lett volna,
mert még ma is van a közönségnek egy rétege, amely az elmúlt század törté
netét elég tájékozatlanul szernlélí, társadalani viszonyait a "régi szép idők" áb
rándjaival eszményíti, reális rnérlegelés helyett szívesebben csüng illúziókon;
idealizmusa közhelyekből. táplálkozik, és múltját is e közhelyek szerínt, nem
pedig a valóságnak megfelelően kívánja látni. Tudjuk, bizonyos romantikus
igény mindig élt, rníndíg is fog élni az emberekben; ezt jobb megfelelő mó
don kíszolgáéní, mínt tudomásul sem venni. Tehát egyáltalán nem arról VIan
szó, hogy Jákait helytelen dolog megfilrnesftení. Minden a hogyan-on múlik.
A múlt romantikájával szemben a mai romantika-idézésnek álláspontjának
kell lennie, értékelőnek is, loritíkusnak is; ennek a technikolor-változatnak az
elkészítésénél viszont, úgy látszik, hiányzott az efaita koncepció. Néhány len
gyel rendező pedig (Wajda, Kawalerovicz) már megpróbálkozott ezzel a föl-
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adattal, és példát is adott rá, A fáraóban, és különösen A légióban, hogyan és:
merre lehet a megoldás útjait keresni. Mert így az új Jókai-film bármilyen
látványos, bármilyen szórakoztató, bármilyen sikeres: az igazi művészi föl
adatot megkerülte; talán nem jogtalan a gyanú, hogy egyáltalán észre sem.
vette.

Kakoyannis filmjében, a Zorba a görög-ben a beállttásoknak. a fekete és:
fehér színellentéteknek, a méreteknek és tárgyi arányoknak fontos szerepe van.
A köves táj, a világos ég, a belőlük kiváló feketeruhás paraszeasszonyok éles:
kontúrjai ugyanúgy jeHemzőek erre a filrnre, akár a rendező előbbi művére, az
Elektrára. Ezeknek a klasszícizáló stiláris eszközöknek hatásában van valamí
kérlelhetetlenség; úgy győzi le a nézőt, akár az ütemesen rnenetelő hadsereg a
távolságokat. A rendező most egyetlen célt akart elérni velük: hogya néző a
tragédia láttán fölemelve, megkönnyebbülve,' derűsen hagyja el a nézőteret.

Ha egy ilyen szándék ennyire mindenáron akar érvényesülni, következmé
nyeire gondolva előbb-utóbb kényelmetlen érzésünk támad. A filmen a legtöbb
fantos szereplő az -ég és a tenger egész vásznat betöltő hátterében jelenik meg;
az embernek a természettel való küzdelmében hol úgy fényképeznek. hogy az
ember nő óriásira a hegy melíett, hol pedig a hegy válik monumentális mére
tűvé az emberhez képest; a drámai pillanatokban minden szereplő rnozdulat
lanul néz, előre beállított arccal, anélkül, hogy történnék valami. Egy táncot.
egy - nagyon szép - görög dalt tízszer ismételnek, hogy mindenki maradék
talanul megértse: a filmben csupa szőrnyű kudarc, mégsincs ok csüggedésre.
Ez a meggyőzés túlságosan erőteljes ahhoz, hogy művészí vonatkozásban ne
támasztana kételyt, ha az ember kikerül a hatása alól.

Két jelenet van, amely a maga szocíográfiai pontosságával maradandó ha
tást kelt. Egy nőt, mert nem tartja be az íratlan hagyományt, a krétai falu
lakósainak szemeláttára megölnek. Egy roskatag bártáncosnő meghal; mennél
közelebb VIan a halálhoz, annál beliebb hatolnak házába a falubeliek, hogya
végén ;kimbolják.. Itt magától értetódlllek a 'hiIl1telen képváltozásdk, a rövidülő,

ritmusok, a vakító fehér falak előtt az emberek fekete kontúrjai. Másutt azon
ban csak ez a kultúrális optimizmus uralkodiJk, rnely még elentétében is Paul
de Lagarde és Nietzsche kultúrpesszímízmusára emlékeztet, és túlságosan em
lékmű jellegű. (Ungváry Rudolf)

BELSO DIALOGUS A POLIGENIZMUSROL. Folyóiratunk múlt évi augusz
tusi számában "A poligenizmus teológiai lehetőségeiről" címmel közzétett írás
hoz többen hozzászóltak. Kelemen Vendel és a szerzők - Bognár András és
Scharpf Egon - között előbb írásbeli, majd szóbelí eszmecsere is kialakult.
Végül Kelemen Vendel két pontban összefoglalta ellenvetéseit, amelyekre most
a szerzők válaszolnak.

Ellenvetés: Problematikusnak látszik az elméletben azoknak az emberek
nek a sorsa, akik sem Adámtól nem származnak, sem "vegyesházasság" révén
nem kapták meg az eredeti bűnt. Sem Isten egyetemes üdvözítő szándékával,
sem a Krisztus által adott megváltás egyetemességével nem látszik összeegyez
tethetőnek az olyan elgondolás, mely szerint az emberiség jelentős része kívül
rekedt az üdvösség rendjén. Nem lehet kétség afelől, hogy amíkor a Szentírás
azt állítja, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar, akkor nem az emberi
ség egy részét, az Adámtól származó egyedeket érti, hanem valóban minden
embert, akik a Szentírás által tekintetbe vett kezdettől a világ végéig a Földön
élnek. Olyannyira, hogy Szent János ismételten a "világ bűnét" említi, amely
nek megszüntetésére Krisztus megváltása irányul. ,,0 az engesztelés a mí bű

neinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világéért is" (Ján. 1, 2, 2).
Krisztus az "Isten Báránya", aki elveszi a világ bűneit (Ján. 1, 29). Ha az el
mélet igaz, akkor Isten nem minden embert akar üdvözíteni, Krisztus nem min
den ember üdvözítője, az Isten Báránya a világ egy részének bűnét veszi el.

Válasz: Az ellenvetést két részre oszthatjuk. Az első probléma: mít [elerrt
a hitletéteményben - a Szentírásban és az egyházi tanításban - ez a foga
lom: ember. Az ellenvetés szerint Adám és a világ vége között élő minden em
bert.
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Feleletünket azzal kezdhetjük, hogya teológiai emberfogalom mindmáig
csak főbb vonásaiban kidolgozott: annyira, amennyire az alapvető hitigazságok
kifejezéséhez szükséges. Nagy a különbség azonban például az Oszövetség és az
Újszövetség emberképe között, (Az ószövetségi ember a földön kívánja elérni
a tökéletes boldogságot a hosszú élet által, - az újszövetségi ember a túlví
lágon.)

. Biztosan tudjuk azonban hivatalos egyházi döntésből, hogy ez a fogalom,
.ember, nem foglalja magában szükségszerűen az eredeti bűnt, a természetfe
letti rendbe való felemeltséget, stb. Az ember-rnívolthoz nem tartozik hozzá a
természetfeletti, sem mint az emberi természet része, sem az ember aktív igé
nye szerint. (Éppen ezért természetfeletti!) Megvan azonban az emberben a
passzív befogadó képesség (potentia oboedientialis) a természetét meghaladó
irányában.

Ezen az alapon állítottuk, hogya természetes ősállapot létéhez megvan
minden teológiai lehetőség. Mégpedig nemcsak úgy, hogy Isten létrehozhatta,
ha éppen akarta (potentia Dei absoluta), hanem úgy is, hogy ez az állapot
beíllesethető IsrtenáltalU'l'fk is ismert üdvösséges teir'veiibe: - pélldául mnt elő

készületi idő aterm.észetfeletti befogadására.
Hogy ez az állapot valóban fenn is állott, 'annak nyomait a Szeritírásban

megtaláljuk. Az eredeti tanulmányban említett idézetekhez még egyet hozzá
kaiPcso1hatUlIlk az újs2Öveúségből Szerit Pál színte kifejti a. probléma egész
hittanát. "Am a halál mégis uralkodott Adámtól Mózesig azokon, akik nem
vétkeztek Adám törvényszegéséhez hasonlóan, aki az Eljövendőnek előképe"

,(Róm. 5, 14). E szövegből kitűnik, hogy voltak emberek, akik nem vétkeztek
úgy, mint Adám, - azaz nem részesei Adám bűnének. De mégis meghaltak,

.azaz halandók voltak, - tehát nem nyerték el a megszantelő kegyelemmel
együtt a halhatatlanság ajándékát. Állapotuk tehát a természetes ősállapot

volt, amelyben az ember természet szerint halandó, mert még nincs felemelve
a kegyelmi ősállapotba, amelynek velejárója a halhatatlanság.

Joggal gondolhatunk tehát arra, hogyamegváltás előtt léteztek olyan tel
jesértékű emberek - Szent Pál szerint legalább Mózesig -, akik nem Adám
ivadékai.

Kérdés azonban - és ez az ellenvetés második része -: ezek az emberek
hogyan illeszthetők bele Isten egyetemes üdvözítő szándékába, hogyan kapcso
lódhatnak Jézus Krísztus egyetemes megváltó művéhez?

Kétségbe nem vonható tétel, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar
Jézus Krisztus által. Tény azonban az is, hogy nem mindenki ugyanazon a
módon nyerte és nyeri el az üdvösséget. Másképp üdvözülhettek az Oszövetség
ben a zsidók és a nem-zsidók (pl. Jób), másképpen üdvözülhetnek ma a ka
toliJkus keresztények, a nem-katolíkus keresztények, az istenhívők (zsidók,
mohamedánok), a többistenhivők, a jóhiszemű nem-hivők, stb. Mindegyik
Jézus Krísztus által üdvözülhet csak, - de hogyan? Ea.m51 a hogyanról bizony
sokszor csak sejtéseink lehetnek !

Mondhatnók tehát azt is, hogyegyszerűen nem tudjuk, hogyan kapcso
lódnak a természetes ősállapotbanélt emberek Krisztus megváltó művéhez, 
ha a hitletéteményben nem volna egy olyan utalás, amely teológiai elmélet
kiindulópontja lehet.

Ennek az elméletnek az alapja a hitvallásokban gyakran szereplő "szálla
.alá poklokra" (descendit ad inferos) tétel lehet. Szent 'Péter apostol levele sze
rint Krisztus "elment a börtönben sínylődö lelkekhez is, és hírt vitt azoknak,
akik hitetlenek voltak akkor, amikor Isten Noé korában türelmesen várt, míg
a bárka föl nem épült" (I. Pét. 3, 19-20). Majd a továbbiakban: "Az evangé
lium ugyanis azért hangzott el a holtak előtt is, hogy ha testükben emberi
módon ítélet sújtja is őket, Isten kegyelméből éljenek a lélek által" (4, 6). A
"pokol" és a "börtön" kifejezések nyilvánvalóan azonosak a zsidók seol fogal
mával, amelynek a magyarban legjobban az "alvilág" szó felelne meg, - job
ban, mint a "pokol tornáca".
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HdgyKrisztus 'leszállt, ebbe az alvilágba - hf.ttéte1. AbbIiIl a kérdésbe».
azOnban, hogy milyen feladatot teljesített ott, nem egyértelmúaz egyházatyák
ésa teológusok állásfoglalása. Lehetséges az olyan értelmezés is, hogy Krisztus,
ott is meghirdette az evangéliumot, és az elhunytak lelkeinek vóltmég·valami.-'
lyeJi választási lehetőségük annak elfogadására vagy elvetésére.

Az ószövetségi szentek, akik hittek az eljövendő Messiásban, elnyerték re
ményeik beteljesülését, de annak is tudatára kellett ébredníök, hogy az ő régi
Messiás"képük alapos revízióra szorul. De ebben az alvilágban elhelyezhető

azoknak az embereknek a lelke is, akik a természetes ősállapotban születtek és
haltak meg. Számukra Krisztus prédikációja olyan kegyelem volt, amelynek
alapján elfogadhatták vagy elvethették a természetfeletti rendet. Magához a
választáshoz pedig olyan segítő kegyelmet kaptak, amilyent természetes életük
során kiérdemeltek, azaz ahogy felkészültek erre a választásra a természetes
erények gyakorlásával, avagy bűnök elkövetésével.

Az egyházatyák írásaiban nem hiányoznak az olyan utalások, amelyek ezt
az értelmezést alátámasztják: Az alexandriai iskola egyik vezetője, .Szent Ke-'
lemen szerint "az Úr prédikált azoknak is, akik az alvilágban voltak" (StT(Jm.
VI, 6), és például Szokratésznek meg Platonnak is lehetőséget adott,hogy részt
nyerjenek a megváltás gyümölcseiből. Szent Iréneusz ezt mondia: " ... az Úr
leszállt az alvilágba, meghirdette nekik is az Ö eljöttét, hogy van bűnbocsánat
azok számára, akik hisznek őbenne" (MG. 7, 1058). Itt nyilván azoknak a hité
ről van szó, akik akkor az alvilágban voltak. Szent Jeromos így ír: "Az Isten
Fia leszállt az alvilágba és felemelkedett a legfelsőbb egekbe: nemcsak azért,
hogy beteljesítse a törvényt és a prófétákat, hanem olyan intézkedés végett is,
amelyet csak egyedül ő ismer és az Atya. Nem tudhatjuk ugyanis, hogyan vált
javára Krisztus vére az angyaloknak és azoknak, akik az alvilágban voltak, de
hogy mégis javukra vált, tudatlanra nem vehetjük" (ML. 26, 499).

Elgondolásunk alapján tehát Isten egyetemes üdvözítő szándéka és Krisztus
megváltása a természetes ősállapotban született és meghalt emberekre is kiter
jeszthető. És éppen ezek azok az emberek, akiknek a létét a poligenizmus teoló
giai lehetőségéről tárgyalva feltételeztük. A megváltás egyetemességének ilyell
értelmezése utat nyit a Szent János kanonikus írásaira támaszkodó kozmikus
teológia felé is,amely azt állítja, hogy Krisztus valamílyen módon megváltotta
az egész mindenséget,

Ellenvetés: A második megvitatott pontja az elméletnek az eredeti bún át
származtatásának a kérdése volt. Az egyház világosan tanítja, hogy az eredeti.
bűn nemzés útján terjed. Feltételezí azonban, hogy az egész emberiség Adámtól
és Évától származík, akikben mindnyájan hivatottak a természetfeletti rendbe,
akiktől való származásuk miatt meg kellene, hogy legyen bennük a megszentelő

kegyelem, az istengyermekség. Úgy is lehet fogalmazni, hogy az egyház tanítása
szerínt Adám nemzetségének minden tagja a nemzés révén iktatódik be a ke
gyelemtől megfosztott nemzetségbe. A nemzés nem oka az eredeti bűnnek, ha
nem feltétele (conditio sine qua non). Mivel az a kérdés nem került megvilágí
tásra, hogy mi lenne a helyzet a "vegyesházasságból" született gyermekek ese..
tében, az egyház tanítását minden bizonyítás nélkül erre az esetre ulkalmazní
nem lehet. Az ilyen kiterjesztés kockázatos voltát könnyű belátni, ha meggon
doljuk, mire vezetne abban a feltevésben, hogy az egyik szülő Adám családjába
tartozik, a másik viszont egy feltételezett olyan családból származik, akiket Isten
szintén felemelt a természetfeletti rendbe és nem is buktak el, tehát a házasuló
is birtokosa és továbbadója a megazentelő kegyelemnek. A születendő gyermek
nek egyik ős miatt eredeti bűnben..a másik míatt megazentelő kegyelemben
kellene születnie, ami nyilvánvalóan lehetetlen.

Válasz: Az eredeti bűn természetes nemzés útján terjed - ez hittéteL Ei:'
zonyítandó azonban, hogya természetes ősállapotbeli és az eredeti bűnben élő

emberek "vegyesházassága" esetében is így volt-e - mégpedig szükségszerűen,

A fenti "vegyesházasság" reális lehetőség. Kérdés, hogy az utódok-megkap
ták-e itt is az eredeti bűnt. '
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A felelet etYszerű: ahol természetes nemzés történik, ott az eredeti bűn is
44uállaz utódokra. Persze csak abban az esetben, ha legalább az egyik szülő
Adám vérrokona. Alexandriai (Vak) Didimus mondja: "Ha Krisztus nemzés
ál\ial nyert volna testet, nem volna alapja annak a tanításnak, hogy Ű nem ré
szese az ősbűnnek, amelyet mindenki folyamatosan megkap Adámtól" (MG.
39, 1096).

Ez a természetes nemzés nem oka az eredeti bűnnek, hanem csak átazár
maztatója. Ahol megtörténík, ott át is száll. Krisztus azért nem volt részese az
eredeti bűnnek, mert nem természetes nemzés útján származott. Egyik oldal
ról a Szeritlélek hozta létre a megtestesülést,aki nyilván nem Adám utóda,
- a másik oldalon pedig az édesanyának, Máriának azért kellett eredeti bún
nélkül fogantatnia és születnie, mert Krísztus erről az emberi oldalról sem
örökölhette az eredeti bűnt.

Végül, ami az ellenvetés második részét illeti - mi történnék akkor az
utódokkal, ha az egyik szülő eredeti bűnben élne, a másik meg kegyelmi ős

állapotban - feleletünk a következő: Ha az ilyen házasságból természetes nem
zés útján utódok születnének, azok biztosan örökölnék az eredeti bűnt, mert
ahol természetes nemzés van, ott aZJ eredeti bűn ÍIS 'továJbb terjed. AJrról azon
ban semmit sem tudunk, hogy ebben afeltételezett - pusztán csak elképzelt!
- esetben a megazentelő kegyelem is öröklődnek-e, és hogyan. Isten nem kö
zölt erről semmit: sem kifejezetten, sem valamiképp megsejthetően, (Különben
sem szerenesés az ilyen elképzelések felvetése, mert csak bonyodalmat okozhat.)

Epilógus: A dialógusban résztvevők a poligenizmus problémáját érintő

minden kérdésben nem jutottak közös nevezőre. Megegyeztek azonban abban,
hogy a poligenízmus elmélete - vagyis az a feltevés, hogy az emberiség nem
egy emberpártól származik, hanem több őse van - nem összeegyeztethetetlen
a katolikus keresztény hittannal, bár az összeegyeztetés módjának minden
részlete még nem tisztázódott. A természetes ősállapot teológiájának a kifej
tése, a teológiai emberfogalom fejlesztése. Isten egyetemes üdvözítő szándé
kának mélyreható vizsgálata bizonyára ebben a problémakörben is világos
ságot gyújt majd.

VITA MF:CSLASZLO KOLTF:SZETÉRŰL. A Pozsonyban megjelenő Iro
dalmi Szemle 1966. évi 2. számában "Mécs László Iírája" címmel tanulmányt
tett közzé Szalatnai Rezső tollából. Szalatnai Mécs-portréját több hozzászólás
követte, nemcsaJk Szlovákíából, 'hanem Magyarországból is; vita keletkezett,
melyben egykori foozerkesztóje révén a Vigiliára is utalás történt. A vitára már
e2lért is fel kellett figyelnünk.

Hogyan látja Szalatnai Rezsó Mécset? Tanulmánya a "Hagyomány" ro
V8itban jelent meg, s e rovatot azért indította az Irodalmi Szemle, hogy tisz
tázza a csehszlovákiai magyar irodalom hagyományait, élő múltját. Szalatnai
ezek között az "élŐ hagyornányok" közt helyezi el Mécset, aki - mint írja 
a lkisebbségi magyarság eszmélésének idején jelentkezett, mikor "az összeomlott
Magyarország még a lelkekben töredezett tovább". A Hajnali harangszó az első

verseskötet, mely megjelenik, sa kötet címadó versét idézi Szalatnai. rnely
ben a "ma.gyar Iányt, tót ifiúCSlkát testvértáncra" 'hívja a kö1tő. ,,'Félreértlhetetle
nül és őszintén hirdette a bélkét, megértést, testvériséget az egész országrésa
nek - írja -, főkéIlit azonban a magyaroknak és szlovákoknak, Ezt egyetlen
más költő nem rnondta, nem hirdette." S véleménye seerínt ez is hozzájárult
ahhoz, hogy a Mécs-estek, Mécs-matínék "tömegeket mozgattak meg". "Ady
soolamú verseivel" eljutott oda is, ahová erek a versek eredetiben nem jut
ha1ltaik el: a kaszínókba, a katolikus legényegyletekbe, a konzervatív társadal
mi !körökbe, ahol a Nyugat köldészete ismeretlen, sőt "bűnös" irodalom volt.
De ugyanakkor "merte nyitogatní az áhítattól lecsukódó 'szemeket is". Szalatnai
A nyomor baUadájátemelli ki, amely - ,ú.gymond - ,.,valósággal foll"iI'laidalmi val
lomás". A költemény egy zsellér házaspár tragédiájáJt írja le: a birtokról öreg
ségére elhajtott zsellér vak felesége a mocsárban áll, lábára felkapaszkodnak a
piócák, ezt gyűjtik össze, eladják, és ebből élnek, míg az úton allt robog al
hintójában a bankár, majd a püspök, aztán maga a gráf. Sa táira zúduló ter-
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mészeti viharban ,,.a kép jelképpé alakul", felhangzik a köLtő szava: "Röhögj
ökör-életű nép, ajkad a jövőre röhög le: / ha kidő1sz az igáiból, szinte leha}
tanak az ősi, füves legelőrül".

Nagy igéret volt tehát Mécs László - írja Szalatnai -, "egy:házi zászlók:
közt és tömjénszagban ís" úgy tűnt, a kísebbségí magyarság példaképévé vá
lik. Költészete azonban a ,;szimbólumOik és allegórták kőzt elfordulta való
ságtól, s majdnem teljesen ambívalencíéjának második felében kötött ki, a
vallási metafizikában". Sokat és gyorsan íil't, egyre lebégőbb lett, egyre elvon"
tabb, s "a realisztikus részletek, nevek, utalások máecsek mellékes ízeí vol
tak a síma,csillaghúsú, rezgő rnondanívalónak", De bár fénye megritkult 
folytatja Szalatnai -, "eredeti vox humanájából nem veszett el 'semmi". 1939
után neki is politikai színt kellett vallania, de "egy plllanatra sem vált
a fasiszta barbarizmus hívévé. sőt a maga módján szembeszállt vele". SzaLatJn:ai
itt a Vigilia 1942. évi l. számában megjelent Imádság a nagy lunátikuséTt című
Mécs-versre hivatkozik, melyet egyértelműen "Hitler-ellenes költeménynek"
nevez. "Az adott körűlmények közt - mondja végezetül - a legbátrabb anti
fasiszta költői tett volta pap-poétától."

Szaladnainak ezzel a Mécs-portréjával szembeszállt az lU et és ITodalom
glosszaírója (e-l) az 1966. március 19-i számban. Elismeri az ITodalmi Szemle
nagy érdemeit a csehszlovákiai magyar irodalom hagyományainak feltérképezé
sében, de erősen megkérdőjelezi Mécs László "rehabilitálását". Sorra idézi
Mécs László egykori kritikusait, Bálint György, FábTY Zoltán, Gaál Gábor,
József Attila elmarasztaló véleményét. Az ő véleménye szerint az Imádság a
nagy lunátikuséTt címú verset "politikusnak vagy antifasisztának minősíteni

meglehetősen merész állítás". Egy vers különben sem dönt el semmit - álla
pítja meg -, "Mécs László pedig 18 Vigilia főszerkesztőjeként; helyet adott
nemcsak valóban jeles antifasiszta írásoknak, hanem annak a hírhedt förmed
vénynek, mely magyar írókkal való Ieszámolást hirdetett meg, csak azért, mert
zsidók." Nem a katolikus antífasíszta megnyilvánulásokat akarja ezzel vitatni
- hangsúlyozza a glossza szerzője -, "de tessék Mécset, magatantását és Iírá
ját összehascnlítaní - mondíuk - Sík Sándoréval. Sík költő volt, teljes em
ber volt, egy tiszteletreméltó, noha vitatható hatékonyságú humanizmust je
lentett. Mécs és Iíráia maga volt a megalkuvás, a giccs." S végezetül felteszi
a kérdést: "adta-e jelét Mécs László annak a legutolsó húsz évben, hogy mást
és máshogyan akar csinálni, mint korábban, ahogy ezt mások megtették?"
f.gy pedig, "ha valakit sem múhtja, sem jelene nem igazol, mínek ébreszteni
már elfelejtett nevét ?"

FábTY Zoltán az ITodalmi Szemle 1966. évi 7. számában "Vigyázzatok 8
nappalokra ! A Mécs-probléma és tanulságai" círnű írásában összegezi, bár
nem lezárni kívánja azt a vítát, amely a szlovákíaí magyar sajtóban, elsősor

ban az Ú j Szóban indult meg Szalatnai tanulmánya és a budapesti glossza
nyomán. Mindenekelőtt két, az ITodalmi Szemle címére érkezett levelet idéz.
"A Mécs-lírával sorsom és egyéniségem teljesen összeforrt - írja az egyik -,
érdeklődtem a szociálís problémák iránt, s Mécs költészetét mindvégig ebből

a szempontból vízsgáltarn, végülis ezáltal forrtam össze vele. A magam részé
ről ebben látom Mécs költészetének központi témáját és , .. Ielentőségét , ., A
szocíálís problémák iránti érdeklődésem elvezetett a marxizmushoz . .. Az a
költő, aki bennem, a még .csak harmíncegy éves fiatalemberben a víláznézett
konfliktust a két tanítás (kereszténység és marxizmus) lényeges igazságalnak
összekapcsolásává tudta változtatní, nem tagadható ki a magyar irodalomból,
nem lehet olcsó, idejét; múlt, igérivtelen nyárspolgári giccs."Egy másik 01
vásónak más a véleménye: ..Mécs Lászlóval később is fozlalkozhattak volna,
mondiuk Vozári Dezső, Darkó István, Tamás Mihály, Sándor Imre, Sebesi
Ernő után. Miért kellett Méccsel annyira sietni! Kinek, mínek volt ez any
nyira fontos ?"

Fábry alapkérdése: reakciós-e Mécs László költészete? A problematilkus
költő - mondia - még nem egy ielentésű a reakciós költővel. mert ,,a reak
ciósság kritériuma az egyértelműség:' a tfe1ItIétlen~ minden <mást kizáro vitat
hatatl:ansága". Két emléket idéz személyes élményeiből. Az egyik, amikor
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i:tJIécs_ László szavalt-a rádióban, 5 közben váratlanul kíkapcsolták amikrofon1;•
...Ilyen szájbefogást csak Szabó Dezső esetében értem meg, kinek beszéde olT
izzón németellenes volt, hogy ra mikrofonnak szinte önmagától kellett kikap

.csolódnia: kiégett." A másik: Teleki temetése, mely egy napra esett Jugosz
lávía lerohanásával ; s így a tény, hogy a temetést Mécs László végezte, külő

nős hangsúlyt kapott. Ezek után - mondja Fábry - igen súlyosan hangzik
az É~et és Iroda~om vádja, hogy Mécs László a Vigiliában helyt adott "annak:
a hírhedt fÖirmoovmYll1ek. :mely magyar ixókikal való ileszámolást hirdetett meg
.csak azért, mert zsidók". Azt, hogy egy főszerkesztőnekabban a "hóhér-időben"

hányszor kellett olyan írásokat is Ieadnía, melyekkel nem azonosította magát
- jegyzi meg feleletül -, minden sajtóhoz közelálló ember tudja. Amentség
csak az lehetett, ha ezek árán pozitív írásokat is közzetehettek. Bár kétségtelen.
hogy ez a taktikai szempont nem adhat erkölcsi felmentést. Aki Telekit te
mette, azt az "összeférhetetlenség gesztusa" kötelezte, Mécstól is el lehetett

-volna tehát várni, hogy lemond főszerkesztői állásáról. "Mécs ezt a lépést el
mulasztotta - írja. - Miért volt fontosabb a taktikai meggondolás, azt Mécs
nek kell tudnia. Úgy gondolom, e kérdés tisztázására alkalmat kéne adns
Mécsnek: nyílatkozzon, védékezzen ő maga."

. Az É~et és Irodalom - folytatja Fábry - "ra magatartás egészét" kéri szá
mon Mécs Lászlótól. S ebben Igaza van. Mert az antifasiszta megnyilvánulás
"egymagában még nem hatálytalanítia egy költői pálya nagyobb potencíájú
nehezékeit, negatívumaít". De ra budapesti lapnak azzal az állításával, hogy
az Imádság a nagy lunátikusért címú verset "politikusnak vagy antifasisztának:
rnínősíteni meglehetősen rnerész állítás", már nem ért egyet Fábry, hiszen 
teszi hozzá - az illetékes szervek annak ítélték. Egy magyarországi "auten
tikus, szavahihető levélből" idézi ra következőket: "A budapesti német követ l't

vers miatt deruarsot intézett a magyar kormányhoz: Mécs kiadását kérte
Hitler megsértése miatt. A kormány minisztertanácson foglalkozott a kérdés
sel: nem adták ki Mécset, csupán a Vigilia számát kobozták el, Mécset pedig
bíróság elé állították, de csak formálisan ítélték el."

A kulcsszó: a valóság - zárja fejtegetéseit Fábry Zoltán. Aki új életet
harangoz, "annak a nap egészét, a valóság teljességet és teljesítését, az _idó
Immmáját: igazát kelil V'áLlaJnia, és őrt ,állJnia szakadatliainul, ha az éjjel rendje
fenyeget". Mennyíben felelt meg e követelményeknek, mennyiben élt lehető

ségeivel és feladatával? A Mécs-problémának _itt van a perdöntő pontja. ,,:8
'percben két egymásnak ellentmondó tanúság nehezíti a tisztán-látást. Az egyik
- antifasiszta megnyilvánulást tesz asztalunkra: egyetlen verset, A másik 
antiszemita dokumentumot, melyben azonban nem Mécs tolla a ludas, csupáa
fószerkesztői mívolta." (Pályi András)

Fenti cikkhez, amelyet a vita igen tárgyilagos, egytk oldal felé sem állá&t
foglaló ismertetésének érzünk, kötelességünknek tartjuk a következőket hoz
záfűzni: Nekünk, a Vigilia jelenlegi szerkesztőínek csak közvetve. azaz mások
elmondásából vannak hézagos értesüléselark a folyóiratnál akkoriban történ
tekről. Úgy hisszük azonban, hogy illetékes fórum, például a Magyar Irók
Szövetsége, minden különösebb nehézség nélkül meg tudná állapítani: ki vagy
kik .írták a szóbanforgó antiszemita cikket s milyen szándékból és mi rnódon
helyezték el azt a folyóiratban? További kérdés: tudott-e róla Mécs László,
aki akkor Nagykaposon. majd Királyhelmecen volt plébános, és a mi érte-
süléseink szerínt már emiatt is csupán névlegesen viselte a főszerkesztő tiszt
ségét, S bizonyára azt sem lenne nehéz megállapítani, hogya szóbanforgó cikk
megjelenésének mík lettek a belső következményei a Vigiliánál.

•
Az emberi sors folyását szabályozó Istenségnek, a mindenek fölött ural

kodó Gondviselésnek és Isten megváltó és üdvözítő hatalmának eszméje nél
kül a világ történelme kijárat nélküli labirintus volna, egymásra temetett kor
szakok összezavart kazla, megfelelő kezdet és vég nélküli hatalmas tragédia.

Friedrich Schlegel
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