
is tehet mást. Nincs jogunk akárkit 
nagyvonalúságunk ürügyén - meg
szólni pontosságáért, azért, mert szó
szerint kéri számon tőlünk azt, amit
ígértünk neki.

És a könyvek, amelyek vándorolnak,
kölcsönkérőtől kölcsönkérőig s egyre
távolabb a kölcsönzőtől. Legalább ti
zenkét könyvet számolok össze hir
telenjében, amelyekről biztosan tu
dom, hogy nem az enyémek. Mintha
a könyv kivétel lenne a kölcsönadott
dolgok sorában, mert sem a borotvám,
sem a rádíóm, sem a lepedőm, sem a
krumplireszelőm nem másé. Hogyan
van ez? A könyv a testet öbtött szel
lem. Hiába vettem meg, mégsem ma
radéktalanul az enyém, mint például
a radírgumím, mert a tartalma; a
szelleme, éppen az, amitől könyv, köz
kincs s így pályafutása mintha túlrnu
tatna rajtam: nemcsak velem, mások
kal is akar találkozni. Nem lehet, egy
általán nem lehet megtagadni. Érde
kes: mind a tizenkét könyv kitűnő

szerző műve, Csak a jó könyvek ván
dorolnak. A gyengécskék visszatér
nek. Most valódi tulajdonosukra gon
dolok: alig emlékszem rájuk, feledés
be merültek. Hogyan is maradtak ná-
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Iam ezek a könyvek? Biztos, hogy
nem erőszakkal tartottam meg őket.

Nálam felejtődtek. És a tulajdonosok?
Miért nem zaklattak könyveikért ?
Nem értékelték könyveiket kellőkép

pen? Talán - nem is olvasták? Ez
hiba: én tudom, hogy értékesek. Te
hát akkor mégis nálam vannak jó he
lyen? Van ebben igazság. Az igazi ér
ték tudata, netán féltése cselekede
tekre sarkall mírrket, Es mégis, a könyv
sem lehet kivétel a visszaadás kötele
zettsége alól. Ha összehoz a sors a
tulajdonosokkal, bocsánatot kérek tő

lük, átnyúltom a megtisztított köny
veket s megkérdezem: - nem hiány
zott nekik szernélyíségüknek az a tö
redéke, amely éppen az emberiség
szellemének legjobbjaival fonódott
össze? S mit mondok majd, ha azt
válaszolja: - de igen, s ennek én va
gyok az oka? Vagy, ha nem hoz ve
lük össze a sors?

Adni és visszaadni, összefüggőmoz
zanatok. Aki szokott adni, az nem fe
lejt el visszaadni sem. Kezdjük el a
visszaadás sorozatát, úgy, mintha ven
dégségbe mennénk. Felkészülve az
örömre, ami mindig ott lépdel az igaz
ságos cselekedetek nyomában.

Vasadt Péter

A PüSPÖKI SZINODUS MUNKÁJA II. (Vegyesházasság, liturgta, érté
kelés, kívánalmak.) Tudósításom első részében, amely folyóíratunk múlt évi
decemberi számában jelent meg, a püspöki színodus tárgysorozatába felvett
öt téma közül ali első háromra - egyházi törvénykönyv, tanbeli kérdések, sze
mináriumok reformja - vonatkozó állásfoglalásokat Ismertettem.

Negyedik témaként utánuk október Ifi-án a vegyesházasság következett.
A megbeszélések alapjául szolgáló jelentést Paolo Marella bíboros, a nem-ke
resztényekkel foglalkozó vatikáni titkárság elnöke terjesztette be. Abból in
dult ki, hogy mindazokban az országukban, ahol katolikusok és nem-katoli
kus keresztények nagy számban élnek együtt, elkerülhetetlenűl keletkeznek
vegyesházasságok. A katolikus félnek azonban ilyenkor is szigorú kötelezett
sége, hogya házasságból származó összes gyermekeket katolikus keresztelés
ben részesítse és katolikus vallásban nevelje föl. A vallásszabadságról szóló
zsinati nyilatkozat értelmében viszont a katohkus egyháznak is az az állás
pontja, hogy mindenkínek joga van akként tisztelni Istent, ahogyan azt lelki
ismerete parancsolja, következésképpen a nem-katolfkus fél lelkiismereti sza
badságát is tiszteletben kell tartani. A probléma tehát az, hogy miként egyez
tethető össze a katolikus fél említett kötelezettsége és a nem-katolikus fél lel
kiismereti szabadsága.

Marella ezzel kapcsolatban több, de nem egyformán fontos kérdésre kérte
a szinodus válaszát. Az első két kérdés, hogy meghagyják-e az eddig haszná
latos kifejezéseket ("vegyesházasság". .,vegyesvallás" és "kultuszkülönbség"



okozta akadály), vagy Új kifejezéseket (például "felekezetközi házasság") ve
zessenek be, alíg talált visszhangra. Ugyanígy az utolsó kettő sem, de erről majd
később. Annál nagyobb érdeklődést és vitát keltett a harmadik és negyedik:
kérdés. Vajon a felekezeti különbség okozta házassági akadály alól való fel
mentéshez elégséges-e, ha az illetékes egyházi tekintély erkölcsi bizonyos
sággal bír afelől, hogya katolikus fél hite nem forog veszélyben s a katolíkus
fél minden tőle telhetőt megtesz a gyermekek katolikus keresztelese és neve":
lése érdekében, a nem-katolikus fél pedig tud a katolikus félnek erről a köte
lezettségéről s legalábbis nem zárja ki a gyermekek katolikus keresztelését éli
nevelését? Célszerű lenne-e törölni a felekezeti különbség okozta akadályt?
Ugyanígy heves vítákra vezetett az ötödik kérdés, amely a házasságkötés ká
noni formájára vonatkozott, vagyis arra a [ogszabályra, hogy katolikus hívó
egyházilag érvényes házasságot csak az illetékes helyi plébános és két tanú
jelenlétében köthet. A kérdés ekként hangzott: "Célszerű lenne-e elejteni a
kánoni formát akként, hogy helyébe a következő rendelkezés lépjen: a) ha
katolikusok egymás között kötnek házasságot, a kánoni forma továbbra is fel
tétele a házasság érvényességének, b) ha a katolikusok nem katolikussal köt
nek házasságot, akkor a kánoni forma csupán a megengedettség feltétele?"
Végül egy további lényeges kérdés: "Ha azonban a kánoni forma továbbra is
az érvényesség feltételének számít, akkor célszerű lenne-e, hogya helyi fó
pásztor adhasson felmentést alóla a saját lelkiismerete és bölcsessége szerínt,
vagyis ennek a jognak gyakorlását ne tartsák fenn egyedül a Szeritszék szá
mára?"

A szinodus tagjai általában tárgyilagosnak ítélték Marella bíboros előter

[esztését, legfeljebb azt kifogásolták némelyek, hogy amikor a negyedik kér
désről beszélt, észrevehetően a házassági akadály fenntartása mellett foglalt
állást, a hatodik kérdést pedig akként fogalmazta meg, hogy már elébe vágott
az ötödik kérdésre adandó válasznak. A vitában, amely október 21-én ért
véget, úgy a konzervatív, mint az újító irányzat részéről neves és tekintélyes
személyek szólaltak fel. Konzervatív oldalon Heenan westminsteri és Santos
fülöpszigetí bíboros-érsekek. az újítók oldalán Alfrink utrechti és J)öpfner
müncheni bíboros-érsekek vitték a vezető szerepet.

Alfrink azzal a megokolással, hogyavegyesházasság ügyét a zsinati okmá
nyok szellemében kell vízsgální, a kánoni akadály törlését javasolta. Ami a
kánoni formát illeti, szerinte ettől csupán a házasságkötés megengedett vol
tát kellene függővé tenni, a felmentést alóla a püspökökre kell bízni. Még
jobb lenne azonban, ha eltörölnék mínd a kánoni akadályt, mind a kánoni for
mát. Meg kellene változtatni a vegyesházasságra vonatkozó eddigi kifejezé
seket is. Hasonlóan érvelt Döpfner bíboros is. Ami a gyermekek hitbeli neve
lését illeti, szerinte egyedül a katolikus félnek kell kötelezettséget vállalnia,
ilyet ne kérjenek a nem-katolikus féltől. Vegyék fontolóra annak Iehetőségéf

is, hogy az illetékes főpásztor külörileges esetekben és igen komoly okokból
hozzájáruljon a gyermekeknek nem-katolikus felekezetben való neveléséhez.

Ezzel szemben Santos mindenekelőtt azt kívánta, hogy amennyiben változ"
tatnának az érvényben lévő rendelkezéseken, a változtatások ne legyenek ál
talános érvényűek, mert visszás kihatásokkal járna bizonyos helyi körülmé
nyek kőzőtt. Az ő álláspontja az, hogy továbbra is fenn kell tartani a kánoni
akadályt, legfeljebb a katolikusok és ortodoxok közti házassággal tehetné
nek kivételt. Az eddigi kifejezéseket se módosítsák, Örtzzék meg a kánoni for
mát, mint az érvényesség feltételét, s alóla ezután is csak a Szentszék ad
hasson felmentést. Legfeliebb a ..kautélák", a biztosítékok terén lehetne enyhí
teni az eddigi előírásokat. Szerinte is beérhetnék a lényeg megőrzésével, vagy
is azzal az erkölcsi bizonyossággal, hogy a katolikus fél hite és a gyermekek
katolikus nevelése nem szenved csorbát. Heenan bíboros még Santosnál illi
nyomatékosabban emelte ki, hogy a nem-katolikus fél lelkiismeretének tisz
telete sem feledtetheti el a katolikus fél lelkiismereti kötelességét. Még ha
ennek nyomán meg is növekednék a nem-katolikus keresztény lelkészek előtt

kötött vegyesházasságok száma, a szinodus nem hunyhat szemet ama veszély
előtt, amely a kánoni akadály törléséből származhat, Minda kánoni akadályt,
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mind a kánoni formát lcihatásajk változtatása nélkül érvényben kell tartani.
Bár a vita menete nem egészen erre mutatott, hamar kiviláglott, hogya

kánoni formának a házasság megengedettségére való csökkentése nem fog
többséget kapni, még kevésbé a formalcötelezctt3ég megszüntetése. A legmesz
szebemenő áHáspontot e téren a holland, a francia és a német püspökök kép
viselték. Mellettük sorakezott fel nem kevés ázsiai püspök is. Később azonban
már Alfrink és Döpfner bíborosok is, akikhez Frings kölni bíboros-érsek is
csatlakozott, inkább annak szükségét húzták alá. hogy amennyiben a kánoni
forma változatlanul érvényben marod, a felmentés jogát teljes hatalommal a
püspököknek kellene gyakorolniok. Döpfrier ezt azzal a megszor-ítással kívánta
kíbővítení, hogy "a püspöki konferenciák által megállapított irányelvek sze
rint". Érdekes, hogy amíg az üléseken a püspökök felmentési teljhatalmát elv
ben senki sem vítatta, ülésen kívül több aggály merült fel ellene. Nem keve
sen abbeli félelmüket fejezték ki, hogy egyes püspökök, kiváltiképpen az egy
öntetűen katolikus országok püspökei, kevésbé lesznek hajlandók felmentést
adni, mint a Szeritszék.

Október 28-án, a szinodus utolsó munkaülésén ment végbe a feltett kér
désekről a szavazás, amelynek eredménye a következő: Az első kérdésre

. (eddigi kifejezések megtartása) 116 igen, 64 nem, A második kérdésre (új ki
fejezések) 29 igm, 110 nem, 41 fenntartás. A harmadik kérdésre (enkölcsí
bizonyosság elégséges volta) 137 igen, 6 nem, 42 fenntartás. A negyedik kér
désre (elejtsék-e a tiltó akadályt) 28 igen, 128 nem, 29 fenntartás. Az ötödik
kérdésre (rnódosítsák-e a kánoni forma hatályát) 33 igen, 125 nem, 28 fenn
tartás. A hatedik kérdésre (felmentő hatalom átruházása a püspökökre) 105
igen, 13 nem, 68 fenntartás.

Mint jeleztcm, a két utolsó kérdés kisebb jelentőségűnek tekinthető.

A hetedik kérdés: míután a vegyesházasságot is míse alatt, vagy külön szer
tartással mísén kívül Lehet megkötni, helyes-e, ha a lelkipásztor - tisztelet
ben tartva a házasfelek tel jes szabadsázát - az egyik vagy másik liturgikus
formát ajánlja, figyelemmel a felek különböző lelki felkészültségére? 153 igen,
5 nem, 27 fenntartás. A nyolcadik kérdés: a plebános részesítse-e különleges
lelki gondozásban a vegyesházasságból alakult családokat? 171 igen, 16 fenn
tartás.

A színodusnak az a vonása, hogy elsősorban mint a pápa tanácskozó
szerve ült össze, érzékelhetően kidomborodott a Iíturgía reformjának tár
gyalásakor. Giacomo Lercaro bolognai bíboros-érseknek, a liturgikus tanács
(Consilium ad exsequandam Constitutionem de Sacra Liturgia) elnökének
jelentése alapján ugyanis kivétel nélikül olyan javaslatokról kellett véleményt
mondanía, amelyeket a pápa Jcözvctlen munlcatársai dolgoztak ki. A szinodus
elé vitt íkérdéseket két csoportra oszthatjuk. Az egvrkct elvan kérdések tet
ték, amelyeket a liturgikus tanács már teliesen megoldott és végleges állás
foglalás okából a pápa elé terjesztett. A második csoportba sorolhatók az
olyan kérdések, amelyeket még maga a liturgikus tanács is mérlegel. Az első

csoportot illetően a pápa óhaja feltehetően az vo-lt, hogy mielőtt nyilvános
ságra hozna elhatározásait, megerősítést nverjen azokban a szinodustól is.
S hogy e tekintetben nem is csalódott, mutatja a szinodus szinte egyhangú
helyeslésa. A második csoportba tartozó kérdésekben pedig kétségkívül a
liturgikus tanács akarta meghallgatni .a színodust, hogy így biztosabbam je
lölhesse meg a legjobb utat a további haladásra.

Az ún. "pápai kérdések" a következők voltak:
1. Kívánatos-e, hogy a jelenlegi római kánon mellett további három

kánont vezessenek be? 127 igen, 22 nem, 34 fenntartás.
2. A kenyér konszekrálásának jelenlegi formulájához: "Ez az én testem",

hozzáfűzzék-e: "amelyet értetek adok"? 110 igen, 12 nem, 61 fenntartás.
3. A bor konszekrálásakor hagyjáik-e el a formulaból a "hit titka" sza

vakat ? 93 igen, 48 nom, 42 fenntarfás.
4. Elrendelhessék-e a püspöki konferenciák, hogya mise eddigi Credoja

helyett az Apostolt Hitvallást is lehessen imádkozni? 142 igen, 22 nem, 19
fenntartás.



A magyarázat szelint a többféle kánon azért kivánatos, hogy magában
a kánonban is kifejezésre jussanak az egyházi év magy időszakai. A kenyér
konszekrálási forrnulájának kibővítésével figyelembe vesziik a Lukács-evan
gélium fontos szavait, amelyek egyben a szentrníse-áldozat közösségí [ellegét
is híVPI!1 p1'7·fikeHptik. A 1'01' vOJ"s7f'ikrá'á~i f'ormnlá iának rövidítése viszont
azért indokolt, mert a "hit titka" beszúrásnak mincs szentírásí alapja.

A liturgikus tanács kérdései a szentrnise és a breviárium szerkezetére,
enneik részbeni módosítására vonatkoztaík. Hogya szentmíse javasolt új rend
jéről a színodus tagiaí közvetlen benyomás alapján alakíthassák ki vélemé
nyüket, P. A. Bugnini, a Iíturgikus tanács titkára, október 24-én bemutatta
számukra a Sixtus-kápolnában azt a mísét, amelyet a líturgíkus tanács
..nomwtívnak" szánt. Ez a mise, amelynek időtartama 45 perc, a hívő nép
részvételére épül. A magvarázat szerínt szükséges hozzá egy segédkező, egy
felolvasó (rendszerint világi hívő), továbbá kórus vagy kántor.

A normatív misének bevezető része igen rövid. Amíkor a pap az oltár
hoz megv és azt köszönti, egyes esetekben megfüstöli, a híveik himnuszt
vagy zsoltárt PtldkeJnek. A pDP ezután köszönti a híveket s velük eg-yütt kezdi
meg a "bŰ'n'bánatl ~kvst",amely versekből és leegyszerűsített Confiteorból
áll. Ezt követi vagy a Kvrie, vagy a Gloria, de sohasem a 7,ettő ugyanabban
a mísében. Az ige liturgiája a vasárnap! és a főbb ünnepi misékben három
olvasmányból áll. Egyi'k az ószövetségi szerrtírásból. másík az Anostoíok Cse
lekedeteiből vagy az apostoli levelekből. a harmadik az evangéliumból való.
Az olvasmányok csak három évenként ismétlődjenek. Credót csak vasárnap
és ünnepnapokon kell rnondaní. Minden vasárnapi misébe be kell irktaíni a
Hívek könyörcését az egyház és a világ egyetemes érdekű és az egyházköz
ség küdön ügyeiért. Az Offertórium rövidebb, hogya papnak módja legyen
ünnepélyesen az oltárhoz vonulni, a segédkező kíséretében. a-ld a kenyeret
és a bort viszi. A hívek és a kórus közben zsoltárt vagy himnuszt énekel.
A pap kezet mos, ma id az oltárnál átveszi az adományokat. A kánon szer
kezete hasordó a jelenlegjhez. A Miatyánktól kezdve a pap és a hívek egy
mással szoros kapcsolatban készülneik elő az áldozásra, majd a hívek az
olt,srt ].-i't·'"b-Pfogj:Slk h, a papr-sl PrYV'SPrY~ aktusban v--szik magukhoz ~Z 01
táríszentséget. A misét az áldozás utáni üma, az áldás és az elbocsátás fe
.;ezi be.

Az igazság az, hogya szinodus tagjai nem túlzott lelkesedéssel fogadták
;' t'("'martiv tyli.,,'t ,A"t':1 FI rh',·rlp,~re. h0rYV a marra pg""'7éhp n tetszilk-e n"'kik,
71 igen, 43 nem, 62 fenntartás volt a válasz. A fenntartásokból azonban kitűnt,

hogy az atyák egy része ne-m értette meg pontosan, rnit javasol a liturgikus
tanács. Félre-értették elsősorban a "no~"1TIatív" jelzőt, ami,t jogi értelmében
mint .Jcötelezőt" fogtak fel, holott csak "mérvadó" a jellege. Az angol be
számolök elei től fogva a .,stMldard-mass" kifejezést használták. A hivatalos
magyarázat szeránt csak arról van itt szó, hogy amíg a mÚi~tban az V. Pius
pápa által jóváhagyott "magánmise" szolgált mintául az ünnepélyes mlsék
számára is, addig a jövőben a rnísének azt a formáját kell mintának tekin
teni, amiikor a hívek maguk is résztvesznek. mint egyházi közösség, a szent
rrnsében. A magánmisét tehát a közösségi mise váltja fel szabályként. A nor
matív mises-"F'rke7ete ezvébként semmiben sem különbözrk a két Instruk
ció által előfrt míse szerkezetétől, Eltekintve egyes részektől, amelyeket a
normatív rnise egyszerűsít, ami különbség mutatkoziik, csupán azokat az imá
kat érinti, amelyeket a misemondó pap jelenleg még a hívektól különváltan
mond, amelyeknek tehát "rnagánterrné'szetük" van. Emia'tt rövidül meg
például az Offertórium is, ugvanakkor viszont rkifejezőbbek lesznek az együt
tes cselekmények

A normatív rnisével kapcsolatban felrnerült általános érdekű kérdések
voltak:

1. Elrendeljék-e kfsérletí jelleggel az ige liturgiájában a három olvas
mányt? 72 igen, 59 nem, 41 fenntartás.

2. Megengedjék-e az Introitus, az Offertórium és a Communio anti/onái
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!telt/ett olvan más énekek használatát, arnelveket a püspöki konferenciák
[óváhagynak? 126 igen, 25 nem, 19 fenntartás.

A breviárium reformjára térve át a liturgikus tanács javaslatainak
csupán lényegét emelem ki. Az új breviárumnak eszerint két főrésze lesz:
a Laudes és aVesperas. Felépitésük: himnusz, 3, illetve 2 zsoltár, olvasmá
nyok, Benedictus vagy Magnificat, imák, Miatyárrk, záradék. Mindkettőnek

szövegét a liturgikus tanács akként kívánja megállapítani, hogya világi hí
vek is könnyen mondhassák, bizonyos alkalmakkor a pappal együtt. A bre
viárium továbbra is tartalmazza az ÖSS7.PS zsoltárokat, éspedig négy hétre
elosztva. A jelentősebbeket többször is alkalmazzák. egyes zsoltárokban pedig,
amelyek történeti vagy átok jellegűek, megjelölik azokat a részeket, ame
lyeket tetszőlegesen el lehet hagyni. A Matutinum olvasmányokká változik
(az Oszövetség és az Újszövetség egy esztendőre elosztva, továbbá részletek
az egyházatyák, a régibb és újabb lelki írók rnűveiből). Megmarad a Comple
torium, a kisebb Horák közül viszont csupán egy lesz kötelező.

Szavazáskora brevíáriumra vonatkozó [avaslatok mind megkapták a két
harmad többséget.

A liturgikus kérdéseknek október 21-25-ig tartó tárgyalása során a
szlnodus tagjai' általában nagy elismeréssel méltatták a liturgikus tanács ed
digi murrkáját és rnódszerét. Többen rámutattak arra, hogya liturgikus
reform kényes, bizonyos mértékben krí tikus pontra érkezett. Az első állomás
után ugyanis, amit a szertartások egyszerűsítése és az élő nyelv 1:evezetése
jelez, most már magu/wt a liturgikus 1,önyveket kell megreformálni, a szer
tartások ezerkezetét megú.1ítani és új formulákat kidolgozni. Hogy ez a munka
valóban megfeleljen a lelkipásztori szükséaleteknek, .Jcíkísőrletezésí" időt kell
megállapítani. Ez az álláspontja a liturgikus tanácsnak ls, mert a helyi vi
szonyokat mindenütt ajánlatos figyelembe venni. Félő viszont - jegyezték
meg egyesek -, hogy a kísérletezés immár idegességet vált ki a papság köré
ben és bizalmatlanságot kelt a hívekben is. Ennek adott hangot Cicognani
bíboros-államtitkár is. Kiemelte ugyan, hogy csupán saját személyében és
nem hivatali állásának súlyával szólal fel, ám határozottan kijelentette:
"Elég volt már a kísérletekből. elég volt az újításokból." Nyomában mások is
kívánták: mondía meg a liturgikus tanács egyszer s mindenkorra, miként
kell cselekedni, bocsássa ki az új liturgikus könyveket s fejezze be ezzel az
egész reformot.

A többség mégis amellett foglalt állást, hogy okosabb, ha az új szertartá
sokat a véglegesítés előtt kellőkévpen kipróbál ják. Egyesek javasolták, hogy
ilyen kísérletekre csupán a püspöki konferenciák legyenek illetékesek, mások
viszont a kísérletezés Iehetőségét az egyes papok számára is fenn kívánták
tartani. A szInodus végülis kettős eljárásban állapodott meg. A liturgikus
tanács elóbb készítse el tervezeteit, küldie meg azokat az egyes országok
liturgikus tanácsaínak, ezek pedig meghatározott időre szólóan haladéktalanul
léptessék életbe azokat egyes, általuk kiválasztott közösségekben, A beér
kező észrevételek alapján azután a római liturgikus tanács dolgozza ki a vég
érvényes fogalmazványt,

'I'anácskozásaínak befejeztével a szinodus október 28-án békefelhívást
szővegezett meg és fogadott el, amelyben a többi közott ezeket mondía:
"A katclíkus egyháza maga társadalmi küldetésétől elválaszthatatlannak te
kinti a béke munkálását a világban. Ezért állhatatosan kérjük az összes ke
resztényeket, legyenek a béke művesei, mert ha az ember az, aki a háborút
okozza, az ember az is, aki békét teremt. A legnagyobb felelősség a béke
irányában azokat a nemzeteket terheli, amelyek a leghatalmasabbak. Kérve
kérjük a nemzetek vezetőit, ismerjék föl, hogy az emberek, miután ugyan
egy az Atyjuk, mind testvérei egymásnak, s hogy a felebaráti szeretet is
teni törvényét soha még nem kellett annyira alkalmazni a nemzetek viszo
nyára, mint napjainkban." •

A Kúria tagjai és a püspökök egyaránt kedvezően nyilatkoztak a szlno
dus lefolyásáról. Robert Rouquette, az Etudes ismert teológus-tudósítója sze-



rlnt ennek az első teljes összejövetelnek természetszerűen megvoltak a fo
gvatékosságaí, az eredményt azonban nemcsak kielégítőnek, hanem egyenesen
kitűnőnek kell mondani. "Amit a szinodus végzett - írja Rouquette -, túl
ment mínden reményen. s maga a pápa is, aki kezdetben kissé nyugtalan
kodott, utóbb megelégedését fejezte ki." Mario von Galli, az Orientierung'
ugyancsak neves főszerkesztője, aki általában színtén pozitívnak ítéli a
szinodus munkáját, még külön loíemelí : ,.Nem kevés lényeges pontban a
püspökök elevenen tudatára ébredtek egységüknek. S az eredményt már emíatt
hogyelszigeteltek, vagy magukra hagyatottak S az eredményt már emia:tt
sem lehet alábecsüíni.?' Manfred Plate, a Christ in der Gegenwart hírmagya
rázója szerint a püspöki szinodus máris alkalmasnak mutatkozott annak az
"űmek" kitöltésére. ameIvalegfőbb egyházkormányzatban a XVI. század
vége óta amiatt keletkezett, hogya bíborosok konziszt6riuma elvesztette kol
legiális szerepét, VI. Pál bátor kísérlete létrehozta így a római Kúria új
kollegiális ellensúlyát, bár a színodus szabályzatának részleteit még a gya
korlati tapasztalatok nyomán jobban ki kell alakítani. Rouquette bizonyosra
veszi, hogy VI. Pál határozó hatalmat is kész adni a szinodusnak, mint ahogy
már most megtörtént azzal a négy Ikérdéssel kapcsolatban, amelyeket a litur
gikus reform ügyében ő maga terjesztett a színodus elé. Az IDO-C által
Rómában teológusokkal rendezett kerekasztal-érekezleten egyenes utalás tör
tént arra, hogy személyes megbeszéléseken, amelyeket a pápa a szinodus
egyes püspökeivel folytatott, sejtetni engedte, hogy szándékában áll határozat
hozatal jogával felruházni a szinodust. Nem kétséges tehát, hogy bár a pápa
figyelmen kívül is hagyhatja a határozatokat, a szinodus egyre nagyobb je
lentőségre fog jutni, éspedig nemcsak mint az egyházon belüli dialógus egyik
formája, hanem rnínt híd a pápai primátus és a püspöki kollegialitás között
az egyház vezetésében.

Ami a végzett munka érdemét illeti, a legnagyobb eredménynek a hit
beli kérdések kezelésére vonatkozó állásfoglalást és a liturgikus reform
előbbrevitelét tekinthetjük. Á. legtöbb bírálatot és kifogásolást a szinodusí
többségnek a vegyesházasságra vonatkozó állásfoglalásai váltották ki. Hogy
mely oldalakról és milyen okokból, arról még majd szólni fogok.

Minél valószínűbb, hogya II. vatikáni zsinat volt az utolsó egyetemes
zsinat, annál szükségesebb, hogy a püspöki színodusnak mint az egyház ál
landó intézményének további kiépítésében figyelembe vegyék azokat a kívá
nalrnakat, amelyek a tapasztalatból márís leszűnhetök - állapítja meg
Mario von Galli.

Be kell tartani mindenekelőtt a színodus alapokmányának azt a rendel
kezését, hogya tárgyalásra kitűzött témákat legalább egy fél évvel 'előbb hoz
zák a püspöki konferenciák tudomására, éspedig részletes vázlatban. Ezúttal
ugyanis a két legfontosabb kérdésre. a hitbeli eltévelyedésekre ésa vegyes
házasságra vonatkozóan a püspöki konferenciák csak augusztusban kapták
meg az előterjesztéseket. Sarkalatos hiba, hogy a püspöki konferenciákat nem
vonták be a témá/( kiválasztásába, pedig ha kikérik tanácsukat, sok "üres
járat" elmaradt volna. Két téma, az egyházi jog és a szemináriumok, egy
szerűen nem volt érett a tárgyalásra. Gátló körülmény, hogya szinodusi tagok
nagyrészét kötöttél, a püspöki konferenciák utasításai. Ez megakadályozott
minden igazi megbeszélést, mert a tagok sorban olvasták fel a magukka'!
hozott iratokat. Célszerűbb IE tt volna, ha ez az iratcsere már a színodus előtt

megtörténik a püspöki konferenciák között, mert 8'kkor utasíthatták volna
képviselőiket, hogy milyen vitatott kérdésben miként foglaljanak állást.
Egyébként azonban a püspöki konferenciák küldötteinek olyan mértékben
kellene bírniok testületük bizalmát. hogy váratlan kérdésekben az otthoni
többség szándéka szerint, de megkötöttség nékül nyilatkezhassanak. Az ér
deruleges munka megkönnyítése okából a tagokat kezdettől fogva munkacso
portokba 'kellene beosztani, rnskor is a teljes ülésen már az itt lefolyt meg
beszélések eredményét vitatnák meg. Nem bizonyult szerenesésnek. hogy a
teológusokat kizárták a szinodusról. Kiderült végül, hogy mennyíre helyesen
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ítélt a pápa, amikor az alapító okmányban a sl!inoduBnak még két tovdbbi
formáját helyezte kilátásba. Egyik a regionális szinodusok, amelyek elenged
hetetlennek látszanak például a vegyesházasság kérdésének megoldására is.
A másik további forma a különleges kérdésekben összeülő szinodusok, mert
nyilvánvaló, hogy például a kifejezetten teológiai problémákat is ilyen szino
dus elé kell majd utalni. (Mihelics Vid)

AZ OLVASO NAPLOJA. Még egy utolsó, sírontúli üzenetet hagyott ránk
Tamási Aron, még egy utolsó ágat a rnűvészete gyönyörű vadrózsájáról."
I1':lete utolsó hónapjait enyhítette meg ennek az ágnak a növekedése; ezzel a
zsenge ággal hárította el magától öt hónapon át a már szebájába köszöntött
halált. Az alkotó kedv még egyszer föllobbant. "Mint a Jégtörő Mátyásban
egy távoli csillagról ... egy régi tervből elindult feléje egy fiatal Szellem, hogy
.nehéz dolgokban szelgáljon neki' - írja Illés Endre szép bevezetőjében. 
A Vadrózsa ága szelleme volt, mely elindult feléje. Remegő és fénylő fonál,
mely napokra, hónapakra a régi, remegő fényekhez kötötte. Nagyon erős

fonáJI volt, kiemelte a fenyegető, idegen anyagból. Irt, mint régen." Illetve,
rnert írni már nem bírt, diktált, s amit egyik nap tollba mondott, a másikon
kijavította. "Május 26-án kora délután halt meg. Előző este még javítva for
máigatta mondatait. És két nappal előbb, május 24-én, még ragyogó, inger
kedő csoportképet festett íróbarátairól. A Szellem öt hónappal ajándékozta
meg. A továbbélés hónapjaival. És olvasóit egy félbeszakadt művel, utolsó
vallomásával."

Ez a félbeszakadt vallomás Tamási Aran életművében a legszebb, legvon
zóbb művek közé tartozik. A haldokló az ifjúságat idézi; és ezen a vadrózsa
ágon valóban rajta csillog az ifjúság harmata. És hogy a haldokló, a halál
ellen küzdő író erre a végső vallomásra valóban rá tudta varázsolni az ifjú"
ság harmatát, humorát, csillámló derűjét: ez többre vall, mint jó íróra. Nagy
lélekre vall. Lélekre, mely szívcscn el-elbújt az ember "gyarló valójának"
álarca rnögé, hogy csak a szeméből süssön ki olykor; vagy nagy homlokán
suhanjon át, vagy fontolva ejtett szavaiban húzódjék meg; s aztán, épp a ha
Iállal szemközt, a halál ellen végleg megrnutatkozzék, olyannak, amilyen: egy
szerűnek, tréfásan mosolygónak és végtelenül komolynak, tréfáival is mindig
az igazságért rnunücálkodónak, kicsit néha naivnak is, mert halálosan komo
lyan veszi azt, amit mások jobbára már csaik szavaknak vesznek, s épp ebben
a naivságában példásan komolynak, magvasnak. erkölcsösnek, a felelős, nagy
magyarság értelmében magyarnak, de sose magvarkodónak, és székelvnek,
valóban ,,8 székelység emberi követének", népszínműi góbéskodások nélkül 
úgy, hogy ebben a "székelység emberi követében'' minden SeÓ égvformán hang
súlyos, és a "követség" értelme és biztosítéka az, hogy a székelység fölnő benne
az egyetemes emberségbe; ízig-vértg székely, de nem folklór, hanem székely
színű humánum. '

Mint ahogy annyit félreértett "misztikuma" sem mísztíkum, hanem "eo
kitágított valóság ábrázolása". O maga hozza szóba ezeket a félreértéseket,
félremagvarázásokat, süket vagy konok megncmértéseket, azt a botfülű föl
fogást, melynok alapján "majdnem általánossá terjedt rólam az a vélekedés,
hogy bennem az alkotói stílus, 'kissé a külső körülménvele folytán is, hol a
realizmus, hol pedig a rnísztíkum közőtt jön és megy, illetőleg megy és jön".
Holott igazi író nem váltogatja úgy az alkotói stílust, ahogyan a szél fúj, s
ahogyan véleményét egynémely krítíkus, igazedván belső meggyőződése he
lyett a mindenkori "külső körülményekhez"; igazi Írónál az alkotói stílus a
mondandóhoz igazodik, 8 mondandó pedig egy benső törvény és "látomás"
szerves kívánalmai szerint jelentkezik, nem pedig aszerint, mi a pillanatnyi
divat, amin míndíg osak a selejtes "tehetségek" kapdosnak. "Az igazság az
- rnondja Tamási Aron -, hogy mindig nyughatatlanul törekedtem arra,
hogy mondanívalórnnak megfelelő kifejezési formát találjak." A mondaniva16
mögött pedig ott van a "látomás", a maga saját igazságának a fölismerése,

~ Tamási Aron: Vadrózsa ága. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1967.



a maga életének II azon át a létnek a problémája, úgy, amíot 6 látja; mlndes
változataiban is egység, mint lombostul, törzsestül a fa, szerves létezés és
növekedés, és nem lehet fölszabdalni lombra meg gyökérre, és a törzsét "rea
lista" meg "miszíikus" darabokra, a szerves, élő egészet nem lehet barbárul
vagy tudóskodó-osztályozó értetlenséggel föltrancsírozni anélkül, hogy az életet
meg ne ölnénk, s az élő, növekvő, lélegző fából holt tűzifát ne aprítanánk (s
még az is kérdés, egyáltalán lehet-e így melegední mellette).

Tamási Aron "ösztönös szimatról" beszél, igen találóan: valóban ez a
lényeg, ez az "ösztönös szímat", vagy ha tetszik, ez az intuició, ez a közvet
len kapcsolat. érintkezés a dolgok. a lét lényegével. illetve azzal, ami az írói
intuíció számára a lét lényege. Ez Tamási Aronnál "a míndennapí valóság
nak és az ernb-rt élet felbuaevanó lelikének összesimuló találkozása". Erdemes
folytatni az idézetet, meggondolva hozzá, hogy egy utolsó vallomásból idé.
zünk, egy játékosságában is összefoglaló és tisztázó summázásból, egy végső

és megföllebbezhetetlen tanúságból, amit maga az ír6 tesz műve mellett, és
művéről. "Az a kettősség, vagyis a testnek és a léleknek jelenléte az emberi
személyiségben, gyakran láthatatlan csatatérré teszi a személviség életét.
A csatatér helyén harmóniát csak úgy tudunk teremteni, ha a test és lélek
egymás elleni harcából az emberi élet egységét próbáljuk megteremteni . "
Irásaímban ezért annyira visszajáró törekvés a test és a lélek egységének szol
gálata. S ezért van, hogy a látható valóság nem feledkezik meg a népmese
lebbenéseiről, sem az úgynevezett misztikus irodalmi kifejezés a való élet
tényeiről. Vagyis, ahogya test és lélek egységét igyekeztem és igyekszem
szolgálni, úgy a valóság és misztikum irodalm! formájának együttes és har
monikus megjelenítésére vágvom. Mindennapi szóval ezt tudnám kifejezni,
hogy az én irodalmi törekvésemben a misztikum az emberi létezésre kiter
jedő valóságot jelenti, mely a társadalmi realitás hullámzásait is magához
akarja vonzani." - És néhány lappal tovább, ugyanerről, a Jégtörő Mátyás
sal kapcsolatban: "A magyarázat, azt hiszem, eléggé világos. Sőt, nemcsak
világos, hanem az éS7- számára annyira elfogadható, hogy néha mosolyogní
kell azokon, akik misztikusnak mondják ezt a magyarázátot. Nem mísztíkus,
hanem a kitágított valóság ábrázolása."

Fontos mondatok ezek Tamási Aron művészetének megértéséhez. De van
még jónéhány hasonlóan fontos a könyvben. Igy például az a pár sor, amit
az "ábrázoló képek" földerengéséről ír, egy műve, a .Jégtörő Mátyás, és egyál
talán művei geneztset. alkotó képzelete sajátos természetét érzékeltetve. Föl
tesz magának egy-egy "kérdést"; és mihelyt fölteszi. rajzani kezdenek az "áb
rázoló képek". olyasformán. rnint a népi képzeletben; ezek a képek lesznek
aztán eggyé, "az emberi létezés örömének zászlója alatt", s így nő ki egysé
gükből a mű, ezzel a sajátos képi fogantatással.

Mert Tamási Áronnak ilyen eredendően képi, és metaforikus a látása.
Kicsit bonyolultabb elvontsággal így is mondhatnánlk:képileg, és metafo
rikusan ragadja meg a valóságot. Műveí számtalan példát szolgáltatnak erre;
most csak egyetlent hozzunk föl. egy nagyon szépet és jellemzőt a Vadrózsa
ágából. Egy Kosztolányinál tett látogatására emlékezik, Kosztolánviné házi
asszonyi figyelmére, .maga Kosztolányi pedig - írja - oly nagykedvű és
színes társalgó volt, hogy egész este szivárvány alatt ültünk".

Az effajta, váratlan teljességgel kiviruló képekben nemcsa:k az az elragadó,
hogy milyen találóak. hamm az is, hogy lehetetlen nem érezni bennük a ki
virágzás örömét, "az emberi létezés örömének" zászlósuhogását. a metafo
ríkus teljességnek valami üde, paradicsomi boldogságát. A félbeszakadt vallo
más utolsó két lapja. az Iróbarátok seregszomléje ennek a telibe találó "m6d
szernek" a felejthetetlen reme'klése, Németh László "egy füzet fölött, mely
előtte feküdt a leterített asztalon, a gyümölcsfa szigorúságával beszélt, bármi
ről beszélt" - olvassuk, és soha szebb és igazabb [ellemzést nem olvashattunk'
még a fiatal Németh Lászlóról. Nyomban utána egy hamisítatlan Tamási-mo
soly kíséretében megjelenik Illés Endre, aki "csupa költészet, de mértanl
vonalakban", és bármennyit fáradoztunk is rajta, hogyelkapjuk fogalmaink
hálójával Illés Endre arkkori elbeszéléseinek [ellegzetességét, soha így nem vol-
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tunk képesek rá: ezzel a természetes könnyedséggel, szinte a Zsuzsa-novellák
légiességével. Két sorral alább következik hozzá egy végső kiegészítés, Illés
Endre "virágtermő vonalairól", s az ember egyszerre érezni kezdi a fogalmi
gondolkodás és elemzés gyalogjáró reménytelenségét ehhez a röpkén játszi tel
jességhez képest.

•••
A költészet "nehéz szerelem"; és kivételesen szerenesés esetektől elte

kintve egy költőnek egyáltalán nem olyan könnyű "megcsinálnia magát", és
valóban költővé válnia, mint ahogyan általában hiszik. Non fit, sed nascitur,
a szólás szerint, de sok ilyen, csak félig igaz szólás van. Költőnek valóban szü
letni kell, de nem elég csak születni költőnek; azzal, amit a költő a születés
sei kapott, gazdálkodnia kell; ezt a kincset, vagy kínt, míndegy, meg kell men
tenie, át kell mentenie ezer csapdán, akadályon, veszedelmen (amelyek közt
nem a legkisebb a korai önteltség verme, melyben annyi mutatós tehetség tör
te már ki a nyakát). Szóval "nehéz szerelem" a költészet, és nehéz megbékül
nünk magunkban ezzel a kéretlenül kapott, de ha már megkaptuk. életünket
jelentő adománnyal: ezt bizonyította a "líra regényének", Vas István önélet
írásának, Entwicklungsromanjánakelsőkönyve, és ezt bizonyítja most a má
sodik is.*

Gazdag könyv, izgalmas nyomozás. Legelőször is talán azt kell elmondani
róla, hogy mindenkinek nélkülözhetetlen, aki eztán egyreszt a kor, a hú
szasból harrnincasba forduló évek Irodalmával, másrészt, speciálisabban, az
úgynevezett "harmadik nemzedék" genezisével foglalkozik. Persze nem az
egész nemzedékre érvényesek a nyomozás eredményei, hanem csak a nemze
dék egyik ágára. Vas István mellett legfőképpen Zelk Zoltánra: a generá
ciónak arra a raj ára, amely a Kassák köreiből indult, onnét szakadt ki, és ki
alakulására, maga-megtalálására döntően hatott ez a Kassákkal, illetve "avan
gardizmusával" való szembefordulás. De erre, más vonatkozásban, még visz
szatérek.

A második elmondandó: Vas István költészetének, költői szemleletének
néhány nagyon fontos "kulcsát" rejtette el ebben a könyvben; A félbeszakadt
nyomozás tehát azoknak is nélkülözhetetlen, akik az ő művévcl foglalkoznak,
és az ő művészctét akarják jobban megközelíteni. S mivel a költőt és az em
bert nem lehet szétválasztaní (még akkor sem, ha a költőnek látszólag - de
csak látszólag - semmi köze az emberhez), a költészet kulcsai természetesen
nyitják az emberi-költői személviség zárait is. Figyelmes olvasó nem mehet el
közömbösen az olyan sorok és vallomások mellett, amilyen - egy példának a
többi kőzül - a Judit-szerelem beszámolójában ez a néhány: "Ugrattak és
mulattak rajtam, de azért hirtelen megnőtt a becsületem, amiért ilyen csinos
lány leplezetlenül üldöz a szerelmével. Én azonban szánalmasnak éreztem ma
gamat ebben a tragikomikus szerepben, és megint átkoztam életem stílusának
azt a bizonyos kettősségét, amely most sorsomnak ebbe az egyidőben lefolyó
boldog és szomorú játékába is belelopja a maga iróniáját, sőt qroteszkséqét,"
- Ugyancsak lehetetlen nem kellő figyelmet szentelní a következőknek

(míntegy száz lappal előbb): "A sorsot - vagy az e néven összefoglalt külső

tényezőket - én is miiuiiq túlerőnek ére,zlem, amellyel csak ritkán tudtam
nyíltan szembeszállni: többnyire a menekülést és a visszafordulást, a mocs'Írba
vonulást, olykor a fenntartásos kapitulációt választottam megoldásul. Ez a
rejtőző harcmodor - ha meggondolom. hogy életben maradtam, s megmen
tettem nemcsak ép eszemet. de sok mindent abból is,_ami rám bízatott - nem
volt eredménytelen, de tetemes veszteségekkel, sokféle sebbel járt ez is .. ,"

Aki önmagát rajzolja, óhatatlanut elraizolja magát, s azt rajzolja ki több
nyire, ami számára önmagában a legtetszetősebb. vagy legkívánatosabb, Igy
aztán a "gezeichnetes Ich" - ahogyan Gottfried Benn mondja egyik versében
- meg a valódi nem míndig fedi egymást. Vas Istvánnál nincs, vagy alig van
ilyen elrajzolás; a nyomozást, úgy érezzük, nem siklatja tévútra semmiféle ön-

• Vas István: A félbeszakadt nyomozás, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961,
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szeretet; ellenkezőleg: az önírönía kopóazimatja vezetI. A "megrajzolt ~n"

nem tér el a valóditól ; a "hős" nem idealizálja magát. így aztán teljes hi
telességgel bontakozik ki előttünk, a költő és .költészete fedezetéül, a sze
mélyiség és egyéniség: ez a "rejtőző harcrnodorú" lélek, örökös habozásaival,
bizonvtalansázaival, állításaival. malvr-ket félig nyomban vissza is von, nem
mintha nem hinne bennük: inkább abban nem hisz, hogy joga lenne bármit is
fönntartás nélkül, az érvényesség igényével állítania; örökös "talán"-okban
mozog, menekülve, vissza-visszafordulva, megadva magát, de fenntartásokkal,
s köztük is fő fenntartásként ennek a "talán"-nalk a jogával, amit aztán vég
képp nem enged, és ha el akarják venni tőle, akkor ez a folytonos vissza
vonuló és kitérő és habozó lélek bátrakat megszégvenítő bátorságra képes,
vakmerően mindent kockáztatva; és így mikor valóban mindenki visszavo
nult és mocsárba bújt, ő egyszercsak ott találja magát a sík mezőn, szemközt
a mérhetetlen túlerővel, melynek - lesz, ami lesz - nekimegy, kicsit ügye
fogyott mozrí ula tokkal, errváltalán nem pn<ies p0 7han, szinte Úgy, mintha
nem is az ellenséggel szembe, hanem az ellenség elől futna, és mintha nem
ls az ellenség hátráIna előle elképedve, hanem ő hátráIna az ellenség elől.

S akkor, a győzelem tetőpontjában egyszerre csak "szánalmasnak érzi magát
a tragikomikus helyzetben", és működésbe lépnek a habozások, gátlások,
Irónták és öniróniák, úgyhogy amit más világot rengető tettként kürtölne
széjjel, azt ő szégyenli, mint "groteszkséget", és ezért újra visszavonul, most
már a saját győzelme, a "hirtelen megnőtt becsülete" elől, majdnem meg
szégyenülten. és mindenképpen szabadkozva, egyetlen zsákmányaként a meg
mentett "talán"-nal, azzal a fönnakadt. kétkedő hangsúllyal. ami talán sem
mi, és talán mínden.

1r:rthető, ha ez az egyéniség nem tudott hozzáhangolódni aKassákéhoz.
Azt hiszem, az egész EH-Ügy: hogy Kassák fogadott lánya apjától elszakadva
hozzá "pártolt" - végülis másodlagos, és inkább csak ürügy volt. mintsem
igazi ok. De ,így is sokat nyomott a latban, s alighanem az érzelmi töltést
adta hozzá egy eleve rendelt ellentéthez. Vas István mindenesetre elszakadt
Kassáktól, (nemcsak ő. hanem Zelk Zoltán is). ,.hűtlen lett" hozzá. ..elárul
ta", ahogy eltávolodását Kassák a maga szígorával minősítette; s ebből élet
reszóló ellentét, blzalmablanság, animozitás származott. És az, hogy A fél
beszakadt nyomozás a maga triódján egy kicsit vádiratféle is az úgynevezett
avangardízmus ellen.

Azt hiszem, a dolgok tisztázásának első lépése az lehetne, ha ezt az
úgynevezett avangardízmust nem neveznénk avangardlzmusnak. Vannak
ugyanis szavak és címkék, melvek egy ideig hasznosak, találóak; aztán idővel

annyi míndent foglalnak alájuk. hogy hasznavehetetlenné válnak Ilyenkor
a legjobb eldobni őket, és a mítosz alatt megkeresni a valóságot. Aminek
persze nem ez a helye; itt épp csak néhány megjegyzésre futhatja.

Először is: úgy gondolom. ez az a pont, ahol a "gezeichnetes Ich" ef!:'!
leheletnyit eltér a valóságtól. Egváltalán nem tagadom Vas István "anti
modern törekvéseit" sem a múlfban, sem ma. Ezeket az ..antimodern" voná
sokat kissé talán túlrajzolja az önarckénen ; annyira kiraizolja őket, hogy
az arckép e[iY kicsit antirnodernebbé válik avalódinál. Idézem már színte
klasszikussá híresült - és joggal híressé lett - Keveháza-elemzésének egyik
konklúzló iát: "Csak a tudatos és tudat alatti, a nyílt és a rejtett, a személyes
és személytelen, az érthető és érthetetlen elemek keverésének és arányának
végtelen lehetőségeiből születik érdekes és többszólamú művészet." A félbe
szakadt nyomozás antirnodern polérntájából azonban már-már olybá tűnhet

nék, míntha Vas István mindencstül és kizárólag a tudatos, személyes és
érthető mellett kötötte volna le magát és Iírá iát: holott egész Iírája épp az
ellenkezőjét tanúsítja: objektiváU személyességét, a tudat alatti [elenlétét fl

tudatosban, az érthetet1enét az érthetőben. Vagyis az elemek keverését, jobban
rnondva vegyülését ; anélkül természetesen, hogy mindenestül a tudattalanba,
személytelenbe, érthetetlenbe vetné magát. Arról van szó nála, hogy a ho
mályost a lehetőségig átvífágítsa, nem pedig arról, hogy egyszer s minden
korra és rníndenestül e1utasítsa. Ebben pedig a maga médját -, mondhatnám
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ha tetszik, ha nem -, Ő Is részese annak ,a "modern" Iírának, amely SUot,
Appollínaíre, sőt Rilke, és mások után, és a szürrealízmus után - de ter
mészetesen az "antilira" lirán innét - alakult ki; ennek a részese, mondom,
úgy, ahogyan az Apollinaire, Eliot, Kavafisz, Nelly Sachs, Saint-John Perse
fordítójánál önként is értetődik.

Ami végül a magyar avangardot Iillimt irodalomtörténeti jelen
séget illeti, eszembe sincs, hogy tagadjam e téren Kassák döntő jelentőségét,

Csupán abban kételkedem, hogya magyar avangardot mindenestül egynek és
e7('J"l0~rl'ik vehetjük K'pssókkpl. Volt itt más is, és ez a más másutt is volt.
Többnyire illem szekták kellően figyelembe venni, szemük előtt tartani,
hogy megvolt a maga - jobb híján moridjuk így - "avangardista" szakasza
Babitsnak is, Kosztolányinak is; egyáltalán nem tartták számon Bányai Kor
nél első köteteinek expresszionista-"avangardista" jellegát (ami pedig nagyon
erősen hatott a Nyugaton keresztül); s úgy gondolom, egy kicsit jobban
hangsúlyozzák a keldeténél (és hangsúlyozza itt-ott Vas István) a "kassáki
avangard" előzménytelen-idegen voltát a magyar költészetben. Talán any
nyira azért mégsem idegen és előzménytelen. Azért van a magyar Urának
egy "expl'esszív" vonala is, Baróti Szabótól Vörösrnartyn át - nem is any
nvira Kassákig, mínt egészen világosan Füst Milánig. akit többnvire megint
elég méltatlanul felejtenek el a modern magyar vers megújítói között. S hogy
az előzmények közé ,l maga módján Arany is beletartozik, azt épp Vas István
mnt.at ia m"g FI Keveh-'7'7 k"'tv'dn. A kérrlps t<>hM. mino"'nKPnnen bonyolultabb,
mínt amennyire A félbeszakadt nyomozás alapján a Iölszfnesebb olvasó vél
hetné.

Dehát nem is fölszínes olvasónak való könyv ez. Alapos, elrnélvedő 01
vasénak való; s azok aztán úgy teszik le, és míután letették, ÚgV veszik me
gint a kezükbe, újra és újra olvasva, egészében vagy egy-egy külön is remek
részletében, hogy az utolsó évek egyik legsokrétűbb, legérdekesebb alko
tásával találkoztak. S amellett a szerény, mértéktartó, okos írásművészet

egyik emlékezetes példájával. (Rónay György)

SZINHAzI KRÓNIKA. A Madách Színház Kamaraszínháza mutatta be
Edward Albee: "Nem félünk a farkastól" cimű drámáját, amely (Elbert Já
nos kitíínő fordításában) az Európa könyvkiadó "modern amerikai drámá
kat" összegyűjtő kötetében nyomtatásban is megjelent. Mint irodalom és
mint színház is, az évadna k: eddig legjelentősebb eseménye ez a bemutató,
Az 1928-ban sziiletett Edward Albee, az utolsó évtizedben nőtte ki magát az
egyik lepjelentősebb és legizgalmasabb amerikai drámairóvá. Első, eouiel
vonásos darabjainak egyikét, a .Esessi Smith halálá"-t nálunk is játszották. Ez
az 1959-ben írott darab, amely tárgyát a faji előítéletek köréból meriti, még
inkr'bb szok1Jányos eszközökkel és az Amerikában annyira divatos pszicho
analízis módszereivel próbál a "néger kérdés"-nek nevezett problémakomp
lexum szö1Jevényeiben eligazodni. A "Nem félünk a farkastól" három évvel
később, 1962-ben íródott és egy csapásra világhírűvé tette az író nevét. Itt
élesebben kiraj.zolód0ft már, hogy merre felé irányul majd elsősorban ér
d,,""7,~rTésl'. JlJ65-htm r,-tn Fd1"''''rl A 7h"e a ,.Ti.ny Ali""" (Kir'si Aliz) című dlt
rabját, amely nagy vitákat váltott ki. Az író a végső és leglényegesebb kér
déseket teszi föl itt s0játos keretben. Kicsi Aliz, a kastély úrnője, karosszék
ben ülő, tisztes öreg hölgy. Ez azonban csak látszat, mert a paróka és eauéb
kellékek mögött csodálatos szépségű nő rejtőzik, aki ugyanakkor a kastély
ban végbemenő kegyetlen Játékot is irányítja. Voltaképven mindnyá.jan ki
vanna.k szolgáltatva neki. Kicsi Aliz a rossz megtestesítője, s övé a világ. A
kérdés csak az, hogy van-e valami ,a halál kapuján túl, és ha igen, fölül ke
rekedik-e legalább ott a jó.

Albee, sok más jelentős kortársához hasonlóan, nem tud határozott igen
nel válaszolni erre a kérdésre. Nem tud azért, mert az emberben lévő rossz
problémáját sokkal bon1Jolultabb1w.1~ érzi, semhn(!?J a hagyományos kate
kizmusok fehér-feketéjével megoldható lenne. Ezzel a problémával küsz
ködik a "Nem félünk a farkastól"-ban is. Azzal a különbséggel, hogy itt nem
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egziszenciális jelentosegü kérdéseket vet föl, hanem magának az emberi eg
zisztenciának kérdésesséqét muta.tia be. Egy középkorú házaspár (a férfi ta
nár egy kisebb amerikai egyetemen, hat évvel idősebb felesége a rektor lánya)
csontig ható marakodásának vagyunk szem- és fültanúi három felvonáson ke
resztül. Még egy házaspár van a szinen, egy újonnan kinevezett fiatal ta
nársegéd a feleségével. Előzőleg mind a négyen a rektor estélyén voltak. Már
ott is jócskán ittak, s ezt folytatják George és Martha (az idősebb házaspár)
lakásán. Az alkohol fokozatosan minden gátlást fölold s a mind kegyetlenebbé,
gyillwsab['á vál6 párbes;:édek során úgy terül ki a négy ember legbensőbb

énje, mint amikor egy kopott, de a látszat kedvéért kívülről még úgy-ahogy
karbantartott kabátot kiiorditanak, és nem látni mást, csak ronggyá sza
kadt bélést. Sokat moruloo k: az alcímek, amelyeket Albee a három felvonás
nak adott: "Kisded játékok", "Walpurgis-éj", "Ördögűzés". A "kisded já
tékok" afféle bemelegítőt képviselnek, az egymás gyötrésének szinte már ru
tinos nyitányát. Georgeot és l\Ilarthát egyáltalán nem zavarja a csak aznap
este megismert fiatal pár ,jelenléte. Viszont teljes sikerrel kapcsolJák be
6ket is az egyre vadabbul kibontakozó "Walpurgis-éj"-be. A gyönyörűségnek
homlokegyenest az ellenkezője, ami itt történik. Minden seb fölfakad, az em
beri lélek legriasztóbb szakadékai nuílnak meg a már senkit és semmit nem
kímélő ütések nyomán. Lemeztelenített, mindenükből kifosztott csontvázak
maradnak a csatateren. A romok között ott hever az a hazug játék is, ami
az utolsó kapaszkodó t jelentette George és l\Ilartha számára, hogy valami
értelmet adjon az életüknek. Mindenki előtt gondosan titkolva, csak egymás
között játszották ezt a játékot, amelynek keretében gyönyörűen fejlődött,

okosodott és végül már egyetemre járt: soha meg nem született fiuk. A me
nedéket jelentette számukra ez a kegyes mese a hétköznapok sivárságával
szemben. Most, hogy ezt is kibeszélték és belerángatták a pocsolyába, l\Ilartha
végül így búcsúzik tőle: "Én megpróbáltam, Isten a tanúm, hogy megpró
báttam . .. az egyetlen, amitmegpróbáUam tisztán és sértetlenül megőrizni

ennek a házasságnak a fertőjében, a csömörös éjszakákon, a szánalmas, ostoba
nappalokon, szitok és röhej közepette... Istenem, micsoda röhej... meg
próbáltam megőrizni a kudarcok során ís, mikor egyik kudarc a másikat
hozza, mikor minden új kísérlet dermesztőbb és csömörösebb az előzőnél,

mert az egyetlen dolog, amit ... az egyetlen személy, akit megpróbáltam vé
delmezni, e romlott, omlatag házasság fölé emelni; az egyetlen fény ebben
a reménytelen ... sötétségben ... a FIUNK." Az asszony hosszú dikciója alatt
George már hosszabb ideje a kezében tartott fekete kötésű szertartáskönyvből
a "dies irae", dies illa"-t recitálja latinul.

Hogy mi ez a "fertő", ez a sok "kudarc", "medő kísérlet", amikről

Martha beszél? A lehető legáltalánosabbak, a legköznapibbak, amilyenek úgy
szólván mindenkinek az életében előfordultak vagy előfordulhatnak. Az el
nem ért karriér, a létre nem hozott nagy alkotás, a menthetetlenül elszálló
ifjúság. Albee gondosan vigyáz arra, hogy ne egyedi esetet rajzoljon meg,
amellyel szemben könnyű igy vagy úgy. állást foglalni. Lépten-nyomon és
magas művészi szinten általánosít, mert magát- az emberi létet, annak ér
telmét (vagy értelmetlenségét) veszi célba, ahogyan a születés és halál mezs
gyéi között elhelyezkedik. A hitetlen intenzitású és egy pillanatra sem lan
kadó feszültségű szöveg valóban, akárcsak a nagyító a fénysugarakat, egy
pontba sűríti az emberi egzisztencia egész törékenységét, kiszolgáltatottságát
olyan belső és külső tényezőknek, adottságoknak, amelyeknek nem vagyunk
urai. Ugyanakkor nem a kétségbeesést sugallja, hanem a könyörtelen önma
gunkba nézést, sorsunk őszinte számbavételét, és sürgeti a leszámolást min
den olyan illúzióval és hazugsággal, amit csak azért találtak ki az emberek,
hogy elkerülhessék a szembenézést a valóban lényeges kérdésekkel.

Albeet e darabjával kapcsolatban pesszimizmussal is vádolták. Pedig
nem az, még csak nem is keserű, és telve van szánalommal. Csak éppen nin
csenek illúziói, és úgy látszik, valóban nem lát ő maga sem megnyugtat6
kiutat. Problemafölmnése, és netuentcin: frazeológiája is, katolikus kultúrájú,
va,I'U le"alábbis katolikus műveltsé"ű íróra vall. De a le"jobb esetben is csak



d{JMsztikus, Vágy ámi még vatószínúbb, hogy lj is korunk: ;elent/'Js keres5i
közé tartozik. Megrendülten áll az emberi nyomorúság és lelki szomjúság
előtt, de arra aki egyedül olthatja el ezt a szomjúságot, csak a hiány negatívu
mának bemutatásával tud utalni, akaratlanul. Nyilvánvaló, hogy ha annak

.idején meg is tanulta, mai felnőtt eszével nem tud mit kezdeni a gyermek-
ko1'i hittan néha túlzottan optimista és egyszerűsítő formuláival. Es ebben
a tekintetben nem áll etniediü, sok kortársa küszködik hasonló kétségek
kel. Figyelmeztetés ez mindazok számára, akikre az evangélium vígasztaló üze
nete van bízva. Helyesen állítja szembe Paulette Martin a "misztérium szin
házáról" irva az "esszencialista" teológiával az "egzisztenciális" teológiát,
amelyet elsősorban az jellemez, hogy tudomásul veszi földi létünk alapvetó
"vílágiasságát".

A Madách Szinluiz Kamaraszínházának előadása minden tekintetben
méltó a darab művészi szintjéhez. Tolnai Klári és Gábor Miklós az idősebb,

Vass Eva és Linka György CL fiatal házaspár szerepében olyan együttest kép
viselnek, amelyre a világ bármelyik színpada büszke lehetne. Lengyel Györg1l
jó tempójú, magas feszültségű előadást rendezett. Jánosa Lajos aprólékos
gonddal megtervezett diszlete, és Míalkovszky Erzsébet kosztüm jei hibát
lanul szolgálják a drámát. (Doromby Károly)

KEpZOMOVESZET. Bölöni György művészeti írásai. "Képek között" a
címe annak a testes kötetnek, amelynek anyagát Erki Edit irodalomtörténész
válogatta össze Bőlöni György irodalmi kritikusnak és publicistának (1382
1959), Ady egyik legközelebbi barátjának és a költő párizsi napjai króriíká
sárrak képzőművészeti tárgyú írásaiból. (Szépirodalmi kiadó, 19615.)

A gyűjtemény néhány darabja a régmúlt és a közelmúlt mestereivel (Leo-
nardo, id. Pieter Brueghel, Székely Bertalan, Munkácsy) foglalkozik, a legtöbb

-azonban a magyar kortársakkal (Rippl-Rónai, Gulácsy, Fényes Adolf) és a
rnodern franciákkal, akik közül több kiváló művésszel (Claude Monet, Rodin,
Maillol, Bourdelle, Brancusí, Pascíri) Bölöni személyes kapcsolatban is állott.

A kötet írásai legtöbbször nem hatolnak túl mélyre, a cikkek ritkán nyújt
ják a bemutatott mesterek munkásságának alaposabb analízisét, - Bölöni
érdemei mégis igen számottevőek: a magyar művészeti irodalomban az elsők

között ismerte fel Paul Cézanne életművének korszakos [elentőségét, s fenn
tartás nélkül támogatta azokat a magyar alkotókat, akik Van Gogh-ot,
Gauguin-t, Cézanne-t tekintették vezérlő csillaguknak.

Az idő Bölöni ítéleteinek majd mindegyíkét jóváhagyta; egyik, 1906-08
cikkében például így írt az akkor mindössze huszonhárom éves Czóbel Bé
láról: "Czőbel nagy kolorista, akinek kezén pillanatok alatt születnek meg a
bátor, hatásos színhanmóniák." Nagy megértéssel állott a Kernstok körül cso
portosuló Nyolcak-kör tagjai mellé; egyre-másra jelentek meg meleg hangú
cikkei Czigány Dezsőről. Márffy Ödönről. a .Jcülönleges és páratlan jelen
ség"-ről: Tihanyi Lajosról, akinek "portréi igazi lélektani látományok", s a
Nyolcak többi festőjéről, valamint a velük rokon szellemű szobrászokról, így
a Beck-fivérekről, VedresrMárkról. Évtizedekkel később Bölöni jogos önér
zettel mondhatta el önmagáról: "Els1ősorban én voltam, aki ezt az induló festő

generáctót - a Világ-ban s másutt hadakozva értük - nyeregbe segítettem."
Bölöni György valóban nagyon sokat tett kora legelőrernutatóbb, legér

tékesebb rnűvészetí törekvéseinek és művészeínek népszerűsítéséért, - azért,
hogy az úitól mindig idegenkedő közvélemény megbarátkozzorr-aaclsőháború
előtti avaritgarde festészettel és szobrászattal ; ő volt a Nyolcak érces szavú
heroldja és éles pengéjű testőre, akire festő- és szebrász-baj társai mindíg
számíthattak az epígonizmus, az avítt akadémizmus, a rnüvészetí bezápultság
ellen folytatott harcukban.

•
Ojabb kiadványok Ferenczy BéniTól. Az elmúlt esztendő legvégén került

forgalomba a Magyar Helikon kiadó nagyformátumú Ferenczy Béni-albuma,
amely az 1967-es év eiyik legszebb magyar képzőművészeti kiadványa volt,



A képanyag - amelyet Szántó 'tibor állított össze - szobrászatunk és rajz
művészetünk mcsterének főként a harmincas évek derekától kezdődő érett,
kiteljesedett korszakát mutatja be. (A kitűnő - részben színes - fotókat
Gink Károly és Vattay Elemér készítették.) A reprodukált művek hiteles ké
pet adnak Eerenczynek, a reneszánsz szépségeszmény XX. századi életrekeltő

jének rnunkásságáról: csupán az útkereső, ifjúkori alkotásokat mellőzi a kö
tet, amelynek oldalain női aktok, portrék, gyermekábrázolások közepette ott
lájuk a művész egyik leghatalmasabb remekét, az 1951-eskörtefa-Corpust is.

A hosszú és súlyos betegség esztendeiben készült virágcsendéletek közül
is szerepel néhány; e kései akvarelleknek, rajzoknak nemrégiben Perneczlcy
Géza szentelt finom esszét ("Ferenczy Béní estéje", Nagyvilág, 1967. szeprem
berí szám).. Perneczky véleménye szerínt e lapok - amelyeket "gyermeki ár
tatlanság" és "a hegyi kristályok tisztasága" jellemez - éppoly becsesek,
mint a korábbi Ferenczy Béní-alkotások.

Az album élén Illyés Gyula baráti szeretettől áthatott arckép-vázlata
olvasható. Hadd idézzünk pár szót Illyés írásából: "E rnűvek, amelyek a kor
mínden vívmányának ismeretében készültek, rendkívüli erővel sugározzák egy
rendkívüli lélek rnondandóját ... Ez a mondandó óriási: az, hogy a világ nincs
elveszve."

A Helikon bibliofil Ferenczy-kiadványával egyidőbern a Corvinánál is
napvilágot látott egy kötet a rnűvész oeuvre-jéről: Szabó Katalin fiatal mű

történész kísmonográfiája. E könyvecskével is meg lehetünk elégedve (ha
nem is minden tekintetben), A szerző kitér Ferenczy Béní eddig kevéssé is
mert, kubista és negroid periódusára is ("Női akttorzó" és "TérdeIő férfi",
mindkettő 1923-ból), tárgyalja magisztrális plakett-sorozatát, valamint szob
rászatával azonos jelentőségű grafikai munkálkodását is, s - Renoir, Maillol,
Oharles Despiau személyében - megnevezi azokat a szobrászokat, akik Fe
renczy Béní ösztönző példaképei voltak.

Nem tesz viszont említést Szabó Katalin Ferenczy Béni Krísztus-kompo
zícíóíról, pedig ilyenek szép számmal vannak: "Krisztus a kereszten", relief
1947; "Kálvária", relief, 1949; a már említett körtefa-feszü1et; "Krisztus meg"
keresztelése", bronzszobor, 1955; "Menekülés Heródes elől Egyiptomba", ak
varell, 1960 stb. Kétségtelen fogyatékossága ez a kis kötetnek, amely ilyrnó
don nem ád hiánytalain áttekintést a rnester tevékenységéről,

•
Az iparművészeti Múzeum novemberben bemutatót rendezett azokból az

üvegfestményekből, amelyeket Bolmányi Ferenc, az avaritgarde piktúra egyik
legkülönb hazai művelője készített egy szekszárdí vendéglő részére. Bár a szá
zad elején történtek kísérletek Magyarországon is az üvegfestészet megújítá
sára (Rippl-Rónaí, Kernstok, a gödöllői kolónia stb.), modern rnűvészeink kö
zül mégis kevésben ébredt fel az érdeklődés e művészeti technika iránt. Bol
mányi Szekszárdra szánt üvegablakai mintha azt jeleznélc kezd megtörni a
jég ...

Bolmányi Ferenc festészetének régtől fogva egyik fő értéke a tüzes kolo
rit, a színek merész társítása: ezek az erények jellemzik nyolc vitragc.át is,
amelyek - rnínt Major Máté építészettörténész-professzor írja a kis kiállítás
katalógusúban - "csorbíthatatlanul, a maguk teljességében hordozzák és 
szószerint is - ragyogtatják Bolmányi minden alkotói kvalítását, visszahe
lyezve jogaiba az üvegfestészet kissé »dívatjamúlt« műfaját." (d. i.)

ZENEI JEGYZETEK. (Pécsi Sebestyén és Margittay Sándor orgonaestje.)
A Zeneművészeti Főiskola újjáépitett orgonája jó alkalmat ad arra, hogy
legkiválóbb orgonistáink hétről hétre telt ház előtt adjanak bizonyságot
tudásukról és széleskörű repertoárjukról, amdy a Bach előtti korszak nagy
kezdeményezőitől egészen a hangszer legmodernebb irodalmáig ível. Ebbel'l
a nagy vattozatoseaabam mégis a megpihenés, az önfeledt rác$odálkozás pil-



lanatait jelentette Pécsi Sebestyén és Margittay Sándor orgonaestje, melynek
műsorát Johann Sebastian Bach alkotásaiból állitották össze.

Kétféle alkat, kétféle játékmód találkozásának lehettünk tanúi ezen az
estén. Pécsi Sebestyén inkább a művek sokarcúságát, a regisztrálás lehető

ségeit a hangkombinációk ezernyi árnyalatát valósítja meg, mintegy figyel
meztet .arra, mennyire gazdag és kimeríthetetlen az orgona hangja és álta
lában Bach művészete. Külön szeretnénk kiemelni azt a pedagógiai törek
vését, hogy műsorának mindegyik számát kotta nélkül adta elő. Igy mind
egyik mű legbelső rétegébe hatolva felszínre hozta az orgonaalkotásokban
rejlő hatalmas lehetőségeket, azt a gyakran csak érintett belső tartalmat,
amely a hang és a mögötte élő valóság között feszül. Bachnál pedig kii
lönösképpen figyelni kell a művek belső tartományára. Elég ennek jellem
zéséül a magyarországi Bacti-kuttusz egyik legnagyobb alakjának, Hammer
schlag Jánosnak könyvéből az In dulci jubilo című korálelőjátékra vonat
kozó sorokat idézi (ez a darab is szerepelt Pécsi Sebestyén műsorán): "A mai
Bach-hívő kell hogy fáradságot vegyen magának a szövegekkel való köze
lebbi megismerkedéshez, de még az evangéliumi énekekben jártas is ki kell,
hogy kutassa a számos szövegváltozat közül azt, amelyikre Bach a címfel
iratban utal. Figyeljük csak a csodálatosan gyöngéd szinekben tündöklő Ma
donna képet: In dulcí jubilo . . . Lefelé csörgedező triolák a dallam körül, mint
mosolygó angyalfejek. És a tenorszólamból szinte lopva kandikál elő újból,
egy zseniálisan egyszerű kánonban, a cantus firmus, tulajdon látásában gyö
nyörködve mint egy gyeI'mek, aki egy csöndes tó napfényhímezte felszínén
váratlanul felfedezte saját tükorképét." Érdekes ez a néhány mondat azért
is, mert egy ma már talán korszerűtlen zeneirodalmi stílus kifejezésmód
ját tárja elénk, de vitathatatlanul igaza van ott, ahol a művek belső lénye
gét próbálja feltárni, és ana figyelmeztet, hogy nem elég a felszínt kimun
kálni. Pécsi Sebestyén játékának egyik legszebb jellemzője ez a mélyre igyek
vő gondos elemzés, amely sok zenei szépségnek lesz kútiorrása. Kár, hogy
olykor mintha kissé légiesebb, könnyedebb lenne a mai hangzáseszménynél.
Igaz, sokszor figyelmeztetett a1Ta játékmódjával, hogy a cembaló korában
járunk amikor az emberiség nem szerette még la romantika óta feltorlódó
hangtömböket, inkább a kifinomodott, választékos orgonahangban lelhette ked
vét. A d-moll toccata és faga előadását még így is kissé elsietettnek kellett
vélnünk, s a művész pedáljátékának hangereje sem volt mindenütt egyensúly
ban a regisztereken tcikisertetezett hangzással. Felejthetetlen szépen sikerült
a már említett In dulci jubilo mellett a g-moll preludium és fúga nagysza
bású megszólaltatása és a C-dúr toccata szenvedélyes vallomása.

Hogy mit jelent a kotta nélkül való játék - a közönség idegeinek -,
azt Margittay Sándor műsorának előadásakor alaposan megfigyelhettük. Min
den lapozás állandóan izgalmat jelentett, és sokan inkább rettegéssel fi
gyelték a művészt, mintsem elmerültek bámulatos játékába. (Meggyőződé

sünk egyébként, hogy olyan organistának, mint Margittay egyáltalán nincs
szüksége partitúrára:) Pedig ahogy megszólaltatta hangszerét, ahogy reqiszt
rálta műsorának számait, ahogy póztalan magától értetődő egyszeriíséggel
megoldotta ia legvirtuózabb futamokat, az mind arra utal, hogy igen jelen..
tős művészegyéniség, hangszerének európai rangú virtuóza. Ez a fajta Bach
játék valahogy közelebb áll hozzánk - hatalmas hangereje, és az a törek
vése, hogy az égbetörő barokk gondolkodást kifejezze, korhűvé és korszerűvé

formálják előadását. Nehéz lenne a romantikus hévvel és szenvedéllyel meg
szólalatott műsor bármelyik darabját is kiemelni, hadd idézzük vissza mé
gis a hatalmas c-moll passacaglia és fúga lenyűgöző előadását, vagy az
a-moll p1'eludium és fúga határozott karakterű és nagyel'ejű formába ön
tését. Margittay Sándor előadásmódjának egyik érdekes jellegzetességére is
felfigyelhettünk ebben a műben, arra, hogy az ő számára mindegyik orgo
nadarab természetes egységet képez. olyan folyamatot: melynek csúcspontja
van, de a csúcshoz el is kell jutni. Ezt a felívelő, felfelé törekvő folyamatot,
amely valójában a zenei anyag belső megformáltsáQa, mindegyik műben tö
kéletesen megvalósította. Talán ez a magyarázata, hog1l néhol romantikus-



nak érézzllk a 1átékát. .Persze 13acnt6l sem volt idegen li szenveaély. Laczk6
Géza a Nyugat nagy nemzedékének sajná~atosan keveset emlegetetett próza
írója (nagy történelmi regényei míly kedves olvasmányok voltak ifjúságom
ban!) irja ezzel kapcsolatban egyhelyütt: "Ahogy Jézus testi megjelenésében
szegény galileai vándorember voU, de lényegében a héber vallásos gondo~at

világszintre emelője, és mindannyiunk Megváltója, úgy Bach, ez a szegén1l
lipcsei kántor, lényegében a német zenei lélek világszintre emelóje s íg1l
a Wagneroen kiteiJe"edő modern zene törzsapja, kútJ orrása".

(Wuguer-matiné a Zeneakadémián.) Ha már Wagnernál tartunk, hadd
jegyezzem meg, hogy a jelek szerint, ő inkább nagyapáink nemzedékének
uott az "egyetlen" zeneszerzője. Legaláb/jís erre utalt, hogyaRádiózenekar
máskor oly népszerű és telt házakat vonzó matinésorozatának első előadásán
(Kóródi András vezetésével játszott Wagner-műveket a zenekar) kongott a
Zeneakadémia nagyterme, s még e kevés néző sem jött tűzbe, inkább részvét
lenül figyelte a zenekar korántsem tökéletes játékát, és a karmester - eg1lé
nisége elég messze áll Wagner lázas, mindent lehengerlő világától - meg
bízható, de nem átszellemült irányítását. Egyetlen mű után sem forrósította
át a közönséget az a lelkesedés, amely Wagner hatalmas egyéniségéből, ~e

veleíből és műveiből ís árad. Persze az eszmények változnak. És ami eset
leg harminc-negyven-ötven évvel ezelőtt forradalom volt, ma már hag1lo~

mánll, amit túlleptünk. Mahler még a tanítvány szeretetével és apályatárs
csodálatával csüggött Wagneren, és halálhíre annyira megrázta, hogy maga
is megbetegedett. A "bécsi iskola" nagy képviselői szintén Wagner útján
indultak, de hamar letértek róla, mert érezték. hogya huszadik század esz
ménye egészen más, és a mai ember érzelemvilága még annál is sokkal bo
n1l0lultabb és differenciáltabb, ahogy azt Wagner ábrázolta. Talán ez is a
magyarázata, hogya légkör nem melegedett az udvarias elismerés fölé, ta
lán az is, hogy sem Szőnyi Olga, sem Szirmay Márta éneklése nem keltett
mé~y benyomást.

És csak tétován, csodálkozva eszmélkedhetünk, miért eme~kedik például
Bach, Viva~di vagy Mozart népszerűsége ná~unk évről évre, s miért csökken
másoké hasonló iramban ..•

(Ötven éve húnyt el Páter Felicián.) 1967 nyarán múlt el ötven eszten
deje, hogy Páter Felicián, az éneklő ifjúság mozgalom pozsonyi apostola tra
gikus körü~mények között elhunyt. Emlékének: Schleicher László szíves tá
jékoztatása nyomán áldozunk e néhány sorral.

1861-benszületett Selmecbányán (neve akkor még: Móczik József).
1893-ban szentelték pappá, ekkor kapta. a Felicián nevet. Egy ideig a pesti
ferencesek templomában orgonált. Itt fedezte fel a pozsonyi származású, ké
sőbbi jónevű bécsi zeneszerző Franz Schmidt édesapja, aki fiának keresett
orgonatanárt. A rend is felfedezte tehetségét, taníttatta, egyszerre végzett egv
festőakadémiát és a konzervatóriumot. 1905-benhosszabb pozsonyi munkás
ságután megszervezte az ottani ceapella fiúénekkart, amely az egész or
szágban hamarosan hiressé vált. Énekkarának olyan mecénásai voltak a többi
között, mint Mikes szombathelyi és Majláth gyulafehérvári püspökök. Az
énekkar legnagyobb eseménye és élménye az 1912-es lourdesi szereplése volt.
A Nemzetközi ká~vária tizedik stációjának felszentelésekor Páter Felicián
énekeseinek ajkán csendült fel a dal. Rómában is szerepeitek X. Pius pápa
előtt, aki a Sixtus-kápolna híres énekkarával állitotta párhuzamba őket.

Váratlan és tragikus ha~ála után is (merénylet áldozata lett) sok kiváló
tanítványa ápolta tovább a hazai zeneéletet az ő útmutatásainak szellemében.

(Rónay Lászl6)

FILMEK VILÁGÁBOL. Nyár a hegyen. jj••• ~n dolgozni akarok. Ele
eendő / harc, hogy a múltat be kell vallani." Ezzel a József Attila idézettel
'kezdődík Bacsó Péter filmje, melyet Zimre Péter társaságában írt. Kissé filo
zófiai fogantatású film; tézis-mű lehetett volna belőle, ha az alkotök élesebb
kontrasztokkal dolgoztak volna. Az idézettel ellentétben nem a múltat vall
ják be, inkább a jelent. De IDem a míndennapok, hanem filmművészetün1ll
'elenet. .

•



'Ó"jalbb filmjelnk többségére az átmeneti állapot [ellemző. Az utóbbi év
tizedek nemzetközi filmművészetében új kifejezési formák, új szemléletmó
dok születtek. Hosszabb egyhelyben állás után nálunk is változások kezdőd

tek. Filmjeink egy része mínd nyíltabban a dcommersz igényeket elégíti ki
(Egy magyar nábob, A múmia közbeszól), elkészítésükben csak kereskedelmi,
tömegfogyasztásí szempontok érvényesültek. Ezzel egyidőben néhány - több
nyire "fiatal" - rendező keresni kezdte a lehetőséget, hogy új mondamívalót
kőzöljön, igényesebb művészí eszközökkel (Apa, ünnepnapok). Múveikben lé
nyeges - filmekben eddig alig érintett - kérdésekre összpontosítanak, 8
igyekszenek a kortárs filmművészet irányzatait asszímilální. De elsőfilmes

rendezőink többsége is jóval felül van már a harmincon, nagy lemaradást
kell pótolniok. Mivel pedig nincs szó robbanásszerű asszimilációról - amely
a fejlődési folyamatot meggyorsíthatna -, inkább valamilyen átmeneti álla
pot alakul ki. Egyre több olyan filmümik van, amelyben "valami mozog", s
ugyanakkor egyik sem teljes, egységes alkotás. Néha egy művön belül is
egyszerre több stílusirányzat figyelhető meg, elkoptatott, konzervatív részlet
megoldások váltakoznak újszerűekkel, míntha a rendező - akár a szakács
könyv szerint - míndenböl venne egy keveset, nehogy túllőjön a célon, okta
lan fölháborodást keltve. Ez alól talán csak ott találunk kivételt, ahol az al
kotók szigorúan egy 'kérdésre koncentráltak, a nagyot markolás helyett a re
dukcíóra törekedtek, s kisebb föltűnést keltve valósítottak meg radikálisabb el
képzeléseket (Szegénylegények).

Bacsó fUmjében két a valóságból jól ismert fenotípus t jelenít meg. Az
egyik a hivatásos forradalmár, akí szilárdan hiszi, hogy az ő világában majd
minden megoldódik, hisz míndenre megvan már a magyarázat; s míkor hata
lomra jut, beszűkült tudata nem birkózik meg azzal, Ihogy· a létezés többszó
lamú, s erőszakkal pótolja a vbelátást, Vele illem lehet vitatkozni (senki sem
knván) , eszközeiben nem válogat, s csak azt tudja elképzelni, hogy neki van
igaza. A másik típuat a "baloldali intellektuel" fogalmával szokás jelölni. Elé
gedetlensége a szabadság hiányából fakad, nem elsősorban abból, hogy nem a
saját nézéte az uralkodó. Ha vállalja is a bebörtönzés kockázatát, akkor ezt
azért teszi, rneet tisztában van vele, hogy szabadségának elvesztésével éppen
e szabadság mellett tesz hitet. A háború végéig a 'két embernek majdnem kö
zös a sorsa. Utána azonban elválnak útjaik, s az egyik bebőrtönzi a másikat.
Most - a ftilm·ben - annyi év s olyan nagy változás után mlndkettő újra ta
lálkozik az egykori munkatábor területén. amelynek barakkjaiból egy festő

nyaralót csinált, s ahol annak idején az egyik fogoly, a másik meg parancs
nok volt. Mícsoda alaphelyzet? Micsoda lehetőség a probléma földolgozására?
sajnos azoniban mindez inkább csak lehetőség maradt. A néző néha fölfigyel
egy-egy részmegoldásra, egy-egy bemondásra ("Ezek itt annakideién össze
vissza bezárták egymást!"), de a rendező a lényegre összpontosító lecgyszerű

sítés helyett, inkább az érthetően összerakott cselekményszálak kialakításán fá
radozott. Holott az alaphelyzet elsősorban egy olyan rendezői koncepciónak
kedvezett volna, amelyben a cselekményesség. a pontos időrend csak másod
rendű fontossággal bír a konfliktus magjához képest. Bár el kell ismerni, hogy
ennek a fölismerésnek a nyomai föllelhetők a rendezői munkaban, Bacsó oly
kor a cínema veritére emlékeztető rnódszereket is alkalmaz, de félő, hogy en
nek a médszemek az eszköztelensége alkalmatlan egy rendkívül Ikiélez.ett hely
zet főldolgozására. Az ellenkezőjének bizonyításához míndenesetre következe
tesebben kellett volna eljárni. így túl sok az indokolatlan átmenet, és klisé
szerü szembeállítás. Bacs6 filmjében is, - mínt már annyi más magyar film
ben, - az "új nemzedék" az ellenpólus. Ez azonban legalábbis vitatható. sem
mi sem igazolja, hogy egy új nemzedék nem hordozza magában az előzők alap
vető vonásait, s nincs kitéve ugyanazoknak a kísértéseknek. Legfeljebb a vál
tozat új, amelyben az erőszak és a megalázás jelentkezik. De maga az alap
helyzet valószínűleg egyidős az emberiséggel, függetlenül a korosztályoktól. Az
általálIlOSlítás tehát indokolt és hasznos lett volna, s egy pillanatra mintha
a rendezők érzékelték is volna a lehetőséget: abban a jelenetben, ahol a fiatal
szereplő megfenyegeti az egykori elítéltet, akinek ugyanúgy csak az önuralom



é! a hallgatás az egyetlen védekezőeszköze, mint eUlzc5 sorsában. Itt egy pa.
lanatra föl~llant a nézőben: a régi szítuácíó, lám "újra termelődik", Sajnos
azonban nincs folytatása, pedig érdemes lenne beszélni a kérdésről. így amit
az új nemzedékről megtudunk, Illem több annál, rnínt amit a statisztika mond:
az egyiket érdekli a múlt, a másikat nem. (Ungváry Rudolt)

MOLNÁR KATA EMLÉKEZETE. 1967 júniusában csendesen, feltűnés nél
kül halt meg Molnár Kata, akinek irásai gyakran szerepeltek a Vigiliában.
Úgy indult irodalmi pályáján, mint Kaffka Margit legméltóbb utóda, tehetséget
Schöpflin Aladár méltatta a Nyugat 1936-os évfolyamában, kiemelve az írónő
..művészí lendületét. heves életérzését és bőven áradó elbeszélő stílusát".

1899-ben született Nagykanízsán, édesapja erdész volt, édesanyja korán el
özvegyült. Családja széfhullását írta meg Molnár Kata első regényében az
Egnek a mécse k-ben (1936.) Aránylag későn induló író tehát. Életútja eleinte
egészen másfelé vezette. 1917-ben érettségizett; 192ü-ban, tehát három eszten
dővel később (súlyos izületi betegsége kényszerítette erre a szünetre) beiratko
zott az akkor létesült Közgazdaságtudományi egyetemre. Hat félévet végzett 
közben megszületett második fia is -, és ekkor volt kénytelen félbehagyni
tanulmányait. Életanyaga azonban bőségesen volt: írói nyersanyagát részben a
gyermekkor, részben az egyetemi évek megaláztatásai szolgáltatták. Első no
vellái az Új Időkben jelentek meg, majd a Prágai Magyar Hirlapnak lett egyik
állandó írója. Itteni működésére, érdekes, újszerű, lélekelemző írásaira Móricz
Zsigmond (aki akkor a Nyugat főszerkesztője volt) is felfigyelt.

Az Egnek a mécsek sikere után (Radnóti Miklós is elismeréssel írt róla fl

Gondolat 1937-es évfolyamában) Molnár Kata a "lélekelemző" regény termetén
kezdett kísérletezni. Amint maga írja: "Szégyelltem, hogy első regényern any
nyira olvasmánvos. mást akartam, olyat, ami mélyebbre ás, a lélek mélyéig".
Ebben a törekvésében találkozott össze a Nyugat akkoriban feltörekvő úgyne
vezett "ha~madik nemzedékével" (legnevesebb tagjai: Radnóti Miklós, Vas
István, Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Kolozsvári-Grandpierre Emil, Rónay
György, Thurzó Gábor, Toldalagi Pál, Hajnal Anna, Bóka László, Devecseri
Gábor, Jékely Zoltán, Louess Gyula stb.), melynek prózaírói ugyancsak hasonló
irányban igyekeztek kitágítani az ábrázolásmód lehetőségeit. Mintájuk Alain
Fournier Az ismeretlen birtok című regénye volt (Lovass Gyula fordította le
ezzel a címmel), amelynek főhőse, a nagy Meaulnes eléri álmainak országát.
Erről azonban nem lehet egészen pontosan tudni, létezik-e valóságban is,
vagy képzeletének szülötte-e. Molnár Kata nagy regénytrllógiája (Nyári közjá
ték, A lélek készülődik, A földalatti folyó) szintén ebbe a vonulatba tartozik,
s ha: legutolsó darabjában érezni is valami erőltetett homályt, kuszaságot, a
regényhármas második tagját megérdemelten tüntették ki a Baurngarten-díjjal.

Regényei mellett ekkor még bőven sorjáztak novelláí is. A Nyugat majd a
Magyar Csillag, a NapKelet, a Vasárnapi Újság és nem utolsó sorban a Vigilia
állandó és megbecsült munkatársa, Novellái inkább a rnűfaj hagyományos
módszereit követik, bár némelyikben ugyancsak feltűnik a rnélyebb lélekábrá
zolás igénye. Molnár Kata is részese lesz a fiatalok nagy nemzedéki kísérle
teinek, az Irodalmi Almanachnak (melyről Szerb Antal irt oly emlékezetes
méltatást) és az Ezüstkornak is. Tehetsége egyre inkább fölfelé ível, a méltatá
sok a magyar prózairodalom legnagyobb ígéretét látják benne.

Aztán a második világháború többekhez hasonlóan, az ő pályáját is el
vágta. A megújuló irodalmi életben ugyan jelentkezik ő is (az újra induló
Vígiliába is ír), de hamarosan elhallgat, s válogatott elbeszélései (AnyáT, szü
letnek) csak 1955-ben jelennek meg. Közben családi életében súlyos válságok
támadnak, majd betegség szegezi ágyhoz, és vissza-visszatér képzeletébe két
elveszített fiának képe.

Két kisebb kötete (egy mcse és egy ifjúsági regény) jelenik még meg, s a
hatvanas évr-ktől egvre betp<,phJ"'Tl és errvre magánvosabban végleg elhallgat.
Nyolcszáz oldalas nagy regénye kézaratban maradt, művészí irányulását és
módszerét, úgy látszik, meghaladta a fejlődés.
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Néhányan segftettékcsak tüzelővel. kisebb kölcsönökkel. Egyszer tizenhat..
oldalas levélben megírt önéletrajzot kaptam tőle, Aztán egy táviratot, mely
ben invitál: látogassam meg.

A látogatás elé azonban pontot tett váratlan halála. Csak levelét őrzöm

és remegős, megható, öreges aláírását. (Rónay László)
,. __ . "'-'- .,_.<~

"BEZZEG A MIIDONKBEN." Ha felnőttek társaságában szó esik fiata-'
lokröl, igen gyakran ejtik ki - hol gúnyosan, hol meghökkenve, hol megbot
ránkozva - ezt a már szállóigévé vált mondatot: "Ezek a mai fiatalok!" és
utána mindjárt azt is: "Bezzeg a mi időnkben!" Ez a két felkiáltás egymás
mellé sorakoztatva rendszerint párhuzamot jelent a múlt és a ma között, a
régi" és a mai fiatalság között, alaposan elmarasztalva az utóbbit. Holott ugyan
így beszéltek rólunk nem is olyan régen a nálunk idősebbek, azokról pedig
ősapáínk. Ime a bizonyíték!

Előttünk fekete vászonkötésben a Katolikus Nénlan 1848 évi első évfo
l"'''',.",.,. T<iadia a ...TIi és ()l"sli lr;;.,v,"<hdó társ1l1~lt" Pesten. fele-lős s?:er1{eso:1;ó:
Szabó Imre veszprém megyei áldozópap, a pesti kir, egyetemben hitszónok és
nyilvános r. tanár. akinek tollából a 29. oldalon egy kis cikk olvasható a kö
vetkező címmel: "Mondjunk valamit a fiataloknak, hogy az öregek is értsenek
belőle".

Mi ez a mondanivaló? Szóról szóra a következő: "Sok panaszt hallottam
már életemben, de ef?,y sem esett annyira a szívemre, mint midőn a szülőket

hallottam panaszkodni gyermekeikre. Ha elgondoljuk míllv sok zondba, fá
radtságba kerül egy gyermek fölnevelése. 11lig hínettük. hogy találkozzék olly
rossz gyermek, ki szüleit nem becsüli. ts fáidalom mégis sok van Ilven, Fölnő

sok fiú, de alig mohodzík a balsza, jószerivel 11 gatvát sem tudja csípőre kötni
II már nem akar függni apiától. anviának szavát épen semmibe sem veszi. Be
csületes rendet sem tud vázní a kaszával, a barázdát kacskarlnzósra szántia,
a szőlőt a világért sem tudná szépen sarokra metszeni és mégis ő akar rendet
szabni a háznál. Az egész legénysége abban áll. hogy pipázni, a csutorát kézre
adni, s ha apjától kap, a nóta árát a címbalomba tudia vetni s ha megharag
sztk, betyárosan elkerengeti .. , Fölnő sok leány, de alig mosdik ki egy kicsf t;
alig tudja bekorra kötni hajában a pántlíkát, már édes anyiának parancsolni
akar. Becsületes rántást sem tud pirttani. a káposztát mindig kozmásra főz~

fonala szakad a takácsnál. kenyere rasadós mint a csiriz, azt sem tudia hány
itcze tejből lesz egy font túró s mégis ő akar asszony lenni a háznál. S rnond
ja csak neki az anyja, ne czédákodiék akoresmán, esténkint ne ácsorogion az
utczán, noiszen van aztán mít hallani anvámasszonvnak, Hát még ha beházó
sodik valahová a legény, vagy menyecskét visznek a házhoz. akkor már bizton
elülhetnek az öregek a kuszkóba, mert csak annyi becsületük van mínt a ko
pott kődrnennek. szükséaből néha előrántiák a kuszlvikból."

"Ejnye, aztán volnának ilyen rossz gyermekek? Fájdalom, bizony vannak.
Es aztán mi lehet annak oka, hogy vannak ilyenek? Nagy részben magok a
szülők, mert magzataik nem nevelik az Isten félelmében. Sok szülő azt gon
dolja eleget tesz kütelességének ha gyermekeket megeteti. felöltözteti, megtisz
togatia. Pedig ez nem elég. Jóra, isteni félelemre, alázatosságra, engedelmes
ségre kell tanítani a gyermekeket."

Ezekután a cikk írója a gyermekek hibái miatt a szülőket marasztalja el
és inti őket, hogy személyes jó példával járjanak elől. Ne patvarkodianak egy
más között a gyermekeik előtt, az öregek türelemmel bánjanak a fiatalokkal.
legyenek békességtűréssel irántuk. De intő szóval fordul a fiatalok felé is
kérvén őket szeressék szüleiket, mert Isten nemcsak hosszú életet igér azért,
hanem azt is, hogy "imádságuk napján meghallgattatnak" (Sir. könyve 3 r. 6 v.).

"Tiszteljetek minden embert, különösen az öregebbeket. Hajtsatok sza
vaikra. Lássátok a csibe is az öreg tyúktól tanul Kaparni. Összevissza megy ott
• dolog hol a fiatalság az öregeket nem becsüli, nem hallgatja".

Ennyit mond a száz év előtti katolikus újságíró a "fiataloknak, hogy az
öregek is értsenek belőle", Bár a kifejezések régiek, a kérdés ma is Időszerű,

• nyilván az is lesz örökké, (Mátrai BéZa)
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