Amíkor azt mondjuk, hogy "hiszek a
szentek egyességében", ez azt is jelenti,hogy Istenben való rejtettségükben
hiszek. Ennél többet aligha rnondhatunk, és éppen ezért míndannak, ami
a szeritekről elhangzik, tapintattal és
diszkrécióval kell elhangzanía. Elképzelhető, hogy egy mai ferences többé
már nem tud Assziszi Szerit Ferenc
stílusában jámbor lenni - mint ahogy
Szent Ferenc idejében tudott volna
- , ezért azonban még nem kevésbé
jámbor, ha a maga mai módjárr törekszik a jámborságra. Az egyház életének is oUlegvan a maga történetisége és azon belül megvan a jámbOlfság
története is, alávetve a változandóság
törvényének mindabban, ami nem lényeges.
Joanelli Béda

meg újra ráismerhetünk az emberi

.sors örök adottságaira.
Altalában nincs szükség rá, hogy
feleslegesen komplíkálttá tegyük a doí.gokat. Csak abba a túlságosan leegv.szerűsítő formulába nem szabad belenyugodni, hogya mai keresztény szárnára a szentek tiszteletéhez és a velük
való élő kapcsolat létrehozásához elegendő, ha tudjuk, hogy millyen nagyok
vobtak, és hiszünk abban, íhogy ma is
-élnek, Arra a 'kérdésre azonban, vajon
.a szeretek tudnak-e rólunk, mai emberekről úgy, ahogy mi tudunk róluk,
követik-e sorsunkat, tudatában vannak-e annak, hogy míűyen üdvtörténeti szerepük van a földön ma élő
-emberek számára, erre a kérdésre
.aligha kaphatunk megbíziható választ.

•
NAPLÓ
ALSZEGHY ZSOLT NYOLCVAN ÉVES. A Vigilia olvasói főként iskolai
tan'könyveire, magyar nyelvtanára. poétikájára, retorikájára, irodalmi olvasókönyvére és dredalomtörténetére em1ekeznek. A magyar szakos tanárok egy
nemzedéke jelölt-évük vezetőjét, első pedagógus-lépéseik irányítój át - az irodalomtörténészek pedig a míndrnáig fáradhatatlan szellemű, hatalmas anyagismerettel rendelkező, kutató tudóst tisztelik benne.
1888. február 12-én Nagyszombatban született, Gyöngyös, az angolkisasz.szonyok budapesti tanárképző főískolája és az óbudai Arpád-gímnázium voltak tanári pályájának kezdő állomásai. Két évtizeden át vezető tanárik.ént mű
xödött a 'I'refort-utcai gyakorló gimnáziumban, a "Mintá"-'ban és az egyetem
bölcsészkarának tanárképző intézetében. Tizenegy tanévben a Képzőművészeti
Főiskolán tanította a magyar és világirodalom történetét. 1936-ban Pázmány
.Péter egyetemén magántanár, majd 1939-ben a magyar irodalomtörténet nyilvános rendes tanára lett. A Tudományos Akadémia 1933-ban levelező, 1947ben - Horváth János, Pais Dezső, Eckhardt Sándor és Brisits Frigyes ajánlására - rendes tagjai közé választotta. Titkára, !később elnöke volt az Irodalomtörténeti Társaságnak ; 1938-tól szerkesztette annak folyóiratát, az Irodalomtörténetet.

Pályájának eredményeit írodalmt munkásságánakgazdagsága tükrözi. 1904tól egészen napjainkig mintegy félezernyi kisebb írása (könyvísmertetések,
.megemlékezések, krítíkák), kétszáz cikke és tanulmánya, több nagy monográfiája jelent meg. Összefoglaló művei (Magyar drámai emlékek a középkortól
Bessenyeiig, A XIX. század magyar irodalma, A XVII. század) írodalomtörténetírásunk jelentős mérföldkövei. Cikkeiben és tanulmányaiban a régi magyar
irodalom feltáratlan területeit kutatta (íekoladrámák, a régi énekköltészet OOr'ténete), ugyanakkor azonban a kortárs-irodalmat is állandóan figyelemmel kísérte és a pedagógiaiszaikirodaJmat is alapvető módszertaní eredményekkel
gazdagította. Az egész Iítteraturát átfogó elméleti és gyakorlati -tájékozódás
jellernezteaz egyetemi katedrán elhangzott előadásait is. A XVI-XVII. század
Iíráia, elbeszélő költészete és drámája mellett részieteiben tárgyalta az egész
XVIII. századi magyar irodalmat. Foglalkozott a XIX. század jelentős problé-máival (a negyvenes, a hatvanas és a kiegyezés utáni évek magyar irodalma,
"Vörösmarty, Kemény, Eötvös, Vajda) és bemutatta századunk első felének
íróit, költőít (Ady, Kosztolányi, Babíts, Szabó D~, József Attila). Előadásait
nyomtatott cikkek sora kísérte, majd rendszerint egy-egy monográfia nyom-
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/k<ézirata követte. Ebben a széleskörű érdeklődésében jelentős helyet kapott a régebbi és úiaob katolíkus irodalom is. Tevékeny tagja, majd alelnöke
volt a Szent István Akadémiának. 1925-001 tizenkét évig szerkesztette, elvi;
kritikai és Irodalorntörténetí írásaival gazdagította az Elet című katolíkus folyóiratot.
Alszeghy Zsolt 'egyetemi előadása, szóbeli vagy írásos közlésmódja nem
volt feltűnő, divatos vagy látványos. Munkáját, módszerét sem lehetett hirtelen Iefkesedéssel, egyszerre megszeretní. Türelmes odaadással követni kellett. Erre nevelte évről évre tanítványait a "Munikánk mívoltáról", az "Irodalomtörténeti alapfogalmak" címmel meghirdetett bevezető előadásaival. A szemínáriumí gyaikorlatokon,csaJádi jellegű megbeszéléseken munkatársait és tanítványaitmegtanította apró, de nem jelentéktelen adatok, részletkérdések önálló kutatására, az összefüggések rnegfigyelésére. Módszere eredményesnek
bizonyult. Ma a régi magyar irodalmat, költészetet és drámákat feltáró forráskiadványok, szövegkiadások, könyvtörténeti és bibliográfiai munkálatok, öszszegező kézikönyvek szerkesztői (nem 'kis számban vegykori tanítványai) ezt a
módszert alkalmazzák. Akato·lt1rns múlt irodalmi emlékeinek megismeréséhez.
és színtézísbe rendezéséhez a hazai egyháztörténet művelőí ugyancsak tőle merithetnek termékeny szempontokat ...
Alszeghy Zsoltot nyolcvanadik születésnapián szeretettel köszöntik barátai, tisztelői, egykori munkatársaí és tanítványai. (Roll Béla)
AZ EGYHÁZ MINT TESTVÉRI KÖZÖSSÉG. "Koinónia-egyház és testvériség" volta témája a bécsi Lelkipásztori Intézet immár hagyományos karácsonyi konferenciájának 1967. december 27 - 29-e között. Rossi érseik. apostoli
nuncius, Melkisedek orosz-orthodox püspök, Jachymérsek, segédpüspök, Schoiswohl grazi, László burgenlandi megyespüspök [elenlétében Erwin Hesse nyitotta meg a konferenciát. Örömmel üdvözölte a kereken 300 résztvevőt, közöttük a magyar, jugoszláv, csehszlovák és lengyel vendégeket.
Magnus Löhrer római teológiai tanár bevezető előadása a hit és a testvériség egységéről szólt. A II. vatikáni zsinat óta nem maradhatunk meg csupán eszmei síkon. Hívők és nem-hívők együttműködése oldhatja csak meg az
egész emberiség közös feladatait. A krísztusí hit megkívánja, hogy az embert
önmagáért is szeressük, Nem tekinthetjük csupán az istenszeretetre vezető közelebbi vagy távolabbi alkalomnak. Az utolsó ítéletet "ateista normák" (K. Rahner) szerint tartja az üdvözítő (Mt 25, 31-46). Nem feledkezhetünk meg Krisztus "világi jelenlétéről", mert valóban jelen van embertársunkban, a szegényekben és szenvedőkben, Előadása második részében Tillich, Bonhocijer és
Robinson álláspontját elemezte. Kifejezte, hogy a keresztény hit nem korlátozódhat kizárólag a testvériségre, abban azonban igazuk van, hogy lsten
nem a vi'Iág és az emberi egzisztencia hiányosságainak kíegészítése. A világ
elvjlágtasodása a világnak lsten akarata szerínt való nagykorúsodása. Isten
nélküli világban kell élnünk Istennel. Isten színe előtt. "Nem lehetü-ik becsületesekannak felísmerése nélkül, hogy úgy kell élnünk a világban .etsi deus
non daretur' (mintha lsten nem is lenne)" - idézte Bonhoeffer szavait. Isten
engedi, hogy kíszorítsák a világból, amely csak a kereszten juttat neki helyet. Az emberi vallásosság míndig lsten világi hatalmát keresi, A biblia azt
mondia, hogy osak az lsten evilági erőtlensége segíthet az emberen. A világ
elvilágíasodása a Ikeresztény Isten eljövetelének az útja, állapította meg Lőh
rel'. Az elvilágiasodott világban az emberi kapcsolatokban jelentkező transzcendencia közvetíti Istent. A testvériségben jelentkezik a lét mélysége, amelyTől Jézus Krísztus óta tudjuk, hogy szeretet a neve. Végül kifejtette Löhrer,
Ihogy az Isten előtti testvériség konkretizálja a krisztusi hitet. Hinni annyit
tesz, mínt belebocsátkozni Jézus életformájába, ez pedig a többiekért való élet.
A keresztény testvériség nemcsak azt jelenti, hogy segítünk a sZŰlkö]ködókön és:
szegényeken, hanem azt ,is, hogy Isten előtt képviseljük testvéreinket. A testvéri szeretet, amely senkít.eem zár ki szerétetéből (Mt 25) s így engedelmeskedik az Atya parancsának, egyúttal magába zárja azt a hitet is "amely nélkül nem lehet tetszeni Istennek" (Zsid 11, 6).
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Norbert Brox salzburgí biblikus kifejtette, hogy az újszövetség alapértelYIle a testvéri iközösség, amelyben fogható alakot ölt a transzcendentális hit.
Brox értelmezése szerínt a testvériség nem. magasabb tökéletessegí fok, amely
csak kevesektől lkívánható meg, hanem a keresztény lét eiemi követelménye.
A testvériség nem görög értelemben vett erény, hanem a 'kereszténység alapvető létformája. amely Ikizár rníndermemű embertelenségét, türelmetlenséget
és hatalmaskodást, A keresztény közösség első és legfontosabb feladata Isten
emberszeretetének dicsőítése. Nincs átütő ereje a keresztény istentiszteletnek,
ha hiányzik belőle a testvériség (1 Kor ll, 17-22). Nem manipulálható a testvériség, de előmozdítható megfelelő strukturális változtatásokkal. Ez a változás életszükséglet, mert a testvériség az a "strukturális tér" amely nélkül nem
valósítható meg a krísztusi hit. A francia forradalomban egy guillotin állványába karcolták bele először a testvériséget: "fraternité OUt la mort", A testvériség élet vagy halál kérdése az egyház számára is. Előadása befejező részében
kiemelte Brox, hogy a testvériség megóvja 'a szerétetet az eltárgyiasodástól,
érzelgősségtől és atyáskodó leereszkedéstől. Az újszövetség nem ismeri azt az
egyházfogalrnat, amelyet az állarn fogalmából kölcsönöztek ki a fundamentálteológusok. Korunk tulajdonképpeni lelkipásztori feladata a pátriárkális berendezkedések átalakítása testvéri közösségekké.
. Egon Golomb szocíológiaí .szempontból beszélt az egyházi strukturákról és
a testvériségről. Abból az empirikus adatból indult ki, hogy az atyák világa
megszűnt, A világ útban van, hogya testvérek világa legyen. Intírnitás és egyben -tartózkodás jellemzi a mai embert, akinek elviselhetetlen a pátrtárkaltzmus. A testvérek világában alapvetőleg egyenjogú minden ember. A modern
társadalmi kapcsolatok új modellje - a pátriárkális szemléletet mintázó fával
szemben - a háló. Az egyenrangúak szolidarítása és kölcsönös felelősségválla
lása jellemzi az új világot. Az előadó szerint úgy kell értelmeznünk a testvériséget, hogy összhangban legyen a társadalmi és egyházi fejlődessel. Ennek
érdekében felszámolandó a pátriárkalizmus és patemalizmus minden maradványa. Nem azt jelenti ez, hogy a feudalizmus utáni egyházat szolgáltató vállalatta alakítsuk át. Az egyház nem kegyelmi "servke-station". Partnerek foglalják el a kliensek helyét, Az ontológiai tekintélyt (az egyházi hivatalt) ki
kell egészítenie a funkcionális tekintélyfogalomnak. A testvériség azonban azt
is jelenti, hogy az egyház tagjai előlegezik a bizalmat a tekintélynek. Majd
arról beszél t, hogy a közös felelősségvállalás közelebb hozza egymáshoz az
embereket az egyházban, s nem élnek többé abban az optimális távolságban
ahogyan a sündísznók melengetik egymást" (Schop~~hauer). Az egyház °és ~
pluralista társadalom összhangja megkívánja, hogy megnyílt, testvéri közösség
legyen az egylház,=ely nem zárkózik el a mai társadalom elől. A testvéri
egyházat tárgyi alapon nyugvó kapcsolatok jellemzik A testvériség nem cimboraság, nem központilag vezényelt érzelmesség, nem zárt klikkek uralma,
hanem alapvetőleg vegyenrangú társaik munka- és felelősség-megosztása. Első
sorban a gondolkodás megváltozott irányát jelenti a testvériség, amellyel
együtt jár, hogy az ellenzék is szóhoz juthasson az egyházban. A testvériség
megszüntetí az egyiház két osztályra való tagolódasát. Az osztálynélküli egyházat sokrétű funkcionális tagolódás j'eUemzi (Rom 12, 3-8).
Pius Sbandi innsbrucki pszichológus a testvériség lélektani föltételeiről
szólt. A testvériség legelső föltétele a személy érettsége, amely napjainkban
a huszonötödik életév körül valósulhat meg. Mind a fölöttes én (Ober-ich)
uralma, mind pedig a korlátlan ösztönösség (Es-Mensch) erősen gátolja a személy érését. Szószerínt ezeket mondta: "Az érett személynek azonban nincs
szüksége sem apára, sem anyára, sem nevelőnőre. amit az egyháznak is meg
kell szívlelnie." Fontos társadalomlélektani szempont a gondolkodási modellek, vagy vonatkoztatási 'rendszerek figyelembevétele. Míndenkí kialakít magának egy bizonyos vonatkoztatási rendszert, amely különbözőail.l'endszerek
ból áll, s csak azt Iképes felfogni, ami beleillik ezekbe a rendszerekbe. A testvériség megkívánja e vonatkoztatási rendszerek átépítését, ami igen sok türelmet és testvéri megértést igényel az előrehaladottabbak részéről. Figyelmeztetett az előadó a pszichológiai értelemben vett racionalizálás veszélyeire
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is. A racíonaltzálás azt jelenti, hogy társadalmilag elfogadott rnotívumokkaf
igazoljuk egyáltalában nem szalonképes motívumokból eredő viselkedésünket;
Például felismeri Valaki egy reform szükségességét, de minthogy az nem illik.
bele víselkedésének míntájába, azzal fordul a reform ellen, hogy még nincs
itt az ideje. Ezek abeláHírottságok azért oly rnakacsok, mert többnyire wdattalanul működnek, A társadalom-pszichológia megállapításai szerint a mai
társadalom a felelősség egyre szélesebbkörű megosztását várja az egyháztól.
AIois Müller fribourgi 'teológiai tanár azt a lappangó aggodalmat oszlatta
el, miszerint a testvériség ellentétben állna a papi hívatallal, amely a Il. vatikání zsinat szerint elsősorban "testvéri szolgálat" (diakonia). Az egyház tekintélye sohasem léphet Isten tekintélye helyébe. Jézus szavai szerint az egyházi tekintély lényegében véve nem atyai, hanem testvéri (Mt 23, 8-9). Ennek a testvéri tekintélynek korunkban testvéri formát is kell öltenie. Amíg
a természet erejét istenítette az emberiség, addig az uralkodó az "ég fia" volt.
Természetadta törvénynek látszott az emberek közőtti külőnbség s ezért alkalmás volt transzcendentális élmény kiváltására. A gyöngék és szegények
óhatatlanul isteninek tekintették az erőt és hatalmat. Ma már nincs ilyen különbség ember és ember között, embertársunioban nem látunk isteni erőt és
hatalmat. Ez az első oka annak, hogy a papi szolgálatnak testvéri leülsőt kell
öl tenie korunkban. De emellett szól az is, hogya társadalmi intézmények foko-zódó elnévtelenedése felébreszti a testvériség utáni éhséget. A korunkat jellemző tárgyilagosság is megkívánja a papi szolgálat testvéríségét. Ma már csak
tárgyilag megfelelő, célszerű döntések számítanak, amelyekre egyedül ritkán
képes az ember. Majd áttért az előadó a megvalósítandó feladatoikra is. "A.
püspökök tekintsék testvéreiknek és barátaiknak a papokat." A papok tiszteljék híveiket, ne tekintsék őket nyájnak, hanem nagykorú keresztényeknek.
Nem joviális pajtáskodás, nem érzelgősség, nem a törzsasztalok testvérisége'
a követelmény, hanem kölcsönös tisztelet, tárgyilagosság s felelősség-meg
osztás.
Ernst Tewes kanonok, plébános a plébánia testvéri közősségéről 'beszélt.
A vallási individualizmus 'korában a keresztény élet szinte kizárólag a szentségekre összpontosult. Azonban nemcsak a szentségek az Isten jelei a világban, hanem a testvéri közösségek is. Ezek úgy alakítandók ki, hogy az üdvösség jelel' legyenek minden ember számára. Szóba hozta az előadó azokat
a !kísérleti plébániákat is, ahol papi csoportok (team) látják el a plébános
feladatait a teljes egyenrangúság alapján. Úgy tűnik, hogy ez a közös testvéri
szolgálat a jövő útja. Majd feltette az előadó a kérdést, hogy rniért oly kevés
az öröm a Ikeresztény istentiszteletben. Ma is aktuálísnak tartja az istentisztelet prófétai bírálatát, amint egy lzaiás próféta, vagy az Úr Jézus maga iri
tette. Ügy kell kialakítani a közösségi szellemet, hogy ha belép egy hitetlen
vagy avatatlan, akkor azonnal megvallja: "Valóban köztetek az lsten" (1KoT"
14, 25). A testvért közősség elsőrendű küldetése a tanúságtétel, s nem az, hogy
egy napra vagy hétre való kegyelmet tankoljunk nála. A mai világban első
sorban arra kell felelnünk, hogy miképpen szolgáljuk az embereket, a szegényeket, gyöngéket és teihetetleneiket.
(Nyiri Tamáq.
A SZERVEK ATüLTETÉSÉNEK ERKÖLCSI PROBLÉMÁI. Napjaink
az egész világ közleményét foglalkoztatják Joggal, mert
oly magaslatát képviselik a sebészeti orvostudomány fejlődésének, mínt egyéb
területeken az atommag-energia felszabadítása vagy az űrhajózás megindulása. Egy ily magaslatról önérzettel tekdnthetünk Ie a már megtett útra, és;
bizakodással nézhetünk a még meghódításra váró csúcsok felé. ütött egyúttal
az órája, hogy kultúránknak ebben az ágában is médegeijük műszaki lehető
ségeink erkölcsi vonatkozásait: tetteink és céljaink értékét és korlátait, helyességét és megengedhető voltát. Ma már a saját iparkodásával szerez meg
magának az ember sok olyan jót, amelyet hajdan jórészt felsőbbrendű erők
től várt. Hogy a világ mindenestül Istené, az a bibliai ikinyilatkoztatás félre-érthetetlen tarnítása. Am a II. vatikáni zsinat szerínt "távol álljon a keresztényeiktól az a gondolat, hogy az emberek leleményességéből született alkoszívátültető műtétei
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tások szemben állnaik Isten hatalmával, vagy hogy az eszes teremtmény mintegy vetélytársa a Teremtőnek!" Épp ellenkezőleg: munkájával folytatja a Teremtő művét (Az Egyház a mai világban, 34). A zsinat újszerű nyelven beszél, de egyáltalán nem rnond újat. Tanítása nem egyéb, mint az ősi bibliai
SZÓ, amely szerint a Teremtő az emberre bízta a világot, hogy meghódítsa és
uralkodjék rajta (1 Móz 1, 28), vagyis ésszerű céljainak szolgálatába kényszerítse a természet adottságait, felelősséggel a legfőbb Úr iránt és tiszteletben
tartva az ő szándékait: a dolgok és személyek létfontosságú összefüggéseit,
természetadta és kegyelmi rendeltetését.
Az emberi beavatkozásole és törekvések megítélésénél az egyéni lelédismeret csakúgy, rnint a szakszerű erkölcstudományos mérlegelés az úgynevezett modeU-gondolkodáshoz folyamodik. Erkölcsi fogalmalcból megépíti magának a bírálandó élethelyzet mínél hívebb mását, és róla mond ítéletet. Mínél jobban egybevág tehát a megépített modell az adott valósággal, annál
helyesebb és véglegesebb az ítélet. Egy szervátültető műtétet elképzelhetünk
akár az életmeghosszabbító erőfeszítés, akár a csak emberen elvégezhető élettani kísérlet,akár a vakmerő orvosi sikerhajhászás és az elsőbbségért folyó
versengés rnodellje szerint. A beavatkozás megengedhem voltának más-más
erkölcsi feltételei lesznek rnínd a három esetben. Sok függ tehát az orvos és
a beteg egyéni szándékától is. A test élete a keresztény ember számára nem a
legnagyobb érték. Am ha nem puszta öntudatlan tengődésről van szó, amely
javulást már nem ígér, az élet meghoszabbítása értékes, nemes cél, amelyért
meg kell hoznunk minden józan áldozatot. Sőt többet is kötelező vállalnunk
azokban a rendkívüli esetekben, amikor a közjó kívánja például egy-egy nélkülözhetetlen államférfi vagy alkotó tudós életben maradását. Átlagos körülmények között viszont erkölcsileg sehiki sem köteles életét fenntartani igen
veszélyes vagy embertelenül fájdalmas vagy roppant költséges beavatkozások
és gyógymódok árán. Sőt csak akkor kívánhat ilyesmit, ha nagyobb értékkel
nem kerül szembe, például ha hozzátartozóit nem terheli meg emberhez méltó
életszínvonalukat veszélyeztető áldozattal. Az orvostudományelőbbreviteleérdekében viszont egyenesen a hőstett önérzetével vállalhatja a biztos halál helyett a kockázatos beavatkozások nagy kalandját. Az orvosi hírnévért és a si- .
keres megoldás elsőbbségéért folyó venseny - mint másodlagos cél - tisztességesen hozzáadódhat az előbbi célokhoz, de felelőtlen lépésekre nem jogosít.
A beteg és az orvos felelősségének kérdésén túlmenő további probléma
már az "adományozó" harmadik személlyel kapcsolatos. átengedheti-e az ember a saját testének élőanyagát szerv- vagy szővetátültetés céljára? Az erkölcstudomány nem minden szakembere ért egyet a feleletben. A 'hagyományos katolikus tankönyví nézet szerínt az ember csak az önnön élete megmentéséért áldozhat fel valamit saját testéből. Újabban mégis egyre inkább
előtérbe nyomul az a bibliai színezetű szempont. hogy nemcsak a házastársak
lesznek "egy testté" (Máté 19, 6), hanem mindnyájunkat egybekapcsol a közös
emberi természet, sőt a természetfölötti valóság sfkján "sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak" (Róm
12, 5). Elméletrleg tehát rnind a két nézet valószínű. és a gyakorlatban bármelyiket követhetjük, főleg ha komoly ok sürgeti. Az élet - legalább részlegesen - márís a második nézetet javallja. Véradásra lelkiismeret-furdalás
nélkül vállalkozunk, sót az életmentő jótett elégtételét érezzük miatta, Pedig
a vér is eleven része testünknek: kötöszövet folyékony sejtköztí állománnyal.
Nem érzünk erkölcsi gátlást a bőradás esetében sem, amelyre életveszélyesen
nagy égési sebek gyógyításánál van szükség, Vérünk és bőrünk ugyanis pótlódik. Részleges hiánya csak átmenetileg okoz nehézséget. amit szeretetből
vállalhatunk, sőt olykor vállalnunk is kell. "Nagyobb szeretete senkinek síncs
annál, aki életét adja barátaiért" (Ján 15, 13). Ez a jézusi elv még sokkalta
féJ'elmetesebb áldozatokat is szentesít, természetesen az öngyilkosság kivételével. Mindenesetre lemondhatunk pótolhatatlan, de nem életfontosságú szervei nkről, például a két vesérik egyikéről, hogy embertársunkat életben tartsa;
vagy félszemünk szaruhártyájáról, hogy elmondhassuk a bibliai Jóbbal: "Szeme voltam a vaknak" (Jób 29, 15). Ilyesfajta köteles segítésről persze ma még
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aligha beszélJhetünk, nem annyira a sebészi eljárások kockázatossága, mínt
inkább a siker élettani nehézségei míatt, Tudnivaló, hogy la szervezet védekezik az idegen fehérje beépülese ellen : a vérben elűenanyag jelenik meg,
amely igyekszik gátat vetni az átültetesek tartósságának. Ezen az egyébként
áldásos víselkedésmódon alapszik a szervezet önvédelme a fertőző betegségek
ellen. Mirrthogy a szem szaruhártyájának nincs közvetlen vérellátása, II szaruhártya-átültetés (holttestből vett anyaggal) már túljutott a kísérletek szakaszári. Porcok és inalk átültetése is gyakorí, a vérátömlesztés pedig -- egymással összeférő vércsoportok esetéri - manapság biztos és egészen míndennapos gyógykezelesi mód. Am egymást tűrő testszövet-csoportokat eddigelé
még nem ,fedeztek fel. Vese és szívátültetések esetében tehát mindig súlyos
gondja az orvosnak, mbképpen törhetné le - például besugárzással. szérumok
vagy vegyi készitmények adagolásával - a szervezet védekezését az idegen
fehérje ellen, mégpedig úgy, hogy betege fertőzések áldozatául ne essék. Bár
a közelmúlt szamos veseátültetése jelenleg ál'lia még az idő próbáját, hasonló
sikerű szívátültetésről nem beszélhettünk. Pillanatnyilag igen rendkívüli és
szerfölött kockázatos mind a két fajta műtét, és az esetleges hasonló természetűek is. tgy a veseátengedés még a beteg legközelebbi rokonainak sem erkölcsi kötelessége; szót sem vesztégetve a szívátengedésre, amely az adományozó biztos halálát jelenti. Mindkét élet biztos megtartását csupán az olyan
átültetesek Igérik, amelye'knél a betegnek "egypetéjű" ikertestvére adományozza a számára 'nem életíontosságú szervet (például az egyik veséjét), Az
ilyen ilkrek ugyanis egyazon megtermékenyült petesejt szétosztódásából fejlődtek ki, így testük fehérjél azonos jellegűek, és az egymásból átültetett szövetek gátlás nélkül beépülnek testük 'sajátjává.
A sajáttá-beépülés hiánya vezet át egy következő erkölcsi problémához:
Joggail használhatja-e az ember a testébe ültetett idegen szervet, hiszen az minden életiképessége és jó szolgálata ellenére is - végtére csak vendég marad a vendéglátó szervezet egészében? Alig hinnők hogy ilyen természetű
aggálya támadna bárkinek is szaruhártya-, porc-, ér- vagy csontvelő-átültetés
esetéri. Sőt vese- vagy szívátültetés esetéri sem, feltéve hogy az élőanyagót
jogosan szerezte, és már amúgy sem származtathatná vissza. A felsorolt részeket hajlandók vagyunkeJ.fogadni még holttestből vagy akár állatból kiernelve ís, annyira nem tulajdonítunk nekik személyes jelleget. Tagadhatatlan azonban, hogy sokkal szerosabb a kapcsolat egyes más szervcink és a
személyiségünk között, Köztudomású, hogy alközponti idegrendszertől (az
agytól) és működésétől függ egész tudatéletünk úgyannyira, hogy szornólvís,vgünk felelősséghordozó magj ának, a Iéteknek halál utáni működése sem képzelhetűel, ha a Teremtő valamiképpen nem gondoskodik az idegrendszer heIvettesítéséröl (erről érdekesnél érdekesebb elképzeléseket találunk a hittudomány régebbi és újabb művelőinél egyaránt). A vérről. amelyet a régiek a
lélek lakóhelyének véltek, manapság is ígen sokan gondolkodnak úgy, Goethe
Mefisztójának nyomán, hogy ,,'a vér egészen furcsa nedv". Mindcnesetre bizonyos, hogy belső-elválasztású mirigyeink vérbe juttatott termékeikkel jelentősen befolyásolják egyéniségünket. Kicserélésük következtében lelkületet is
cserélnénk
E tények előrebocsátása indokolja most következő erköcsi megfontolásainkat, amelyekkel látszólag már a fikció, a természettudományos kalandregény
területére tévedünk. Élettani szempontból azonban korántsem tekinthetjük
képtelenségnek az emberi Iejátültetést, noha eddigelé csak állatkísérletekben
próbálkoztak ilyesmivel. Egy távolabbi jövőben életmentő vállalkozás lehet
a fej - és a hozzátartozó emberi személyíség - továbbélését egy másik test
hozzárendelésével biztosítanunk. Az így életbentartott ember alighanem meglepő változásokat fog tapasztalni tudatvilágáoan, főleg az érzelmi életében,
hiszen jórészt új hormonelválasztó rendszert kapott a régi helyett - esetleg
nem is előnyére. Igv élnie azonban még mindig jobb, mint egváltalán nem
élni, miként egy régi hittudományos elv kimondja. Erkölcsileg helyeisen
óhajthatná tehát, hogy szüüoség esetén végrehajtsák rajta ezt a műtétet; bár
tekintve a beavatkozás élettani és erkölcsi kockázatát, eleve meg is tilthatná,
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hogy életét alkalomadtán így próbálják meghosszabbítarr' . Bizonyos továbbá,
hogy kiváltképp szernélyiségünkhöz tartoznak ivarsejt-termelő mirigyeink, hiszen acsíraanyag sejtmagjai hordozzák a személyes elődeinktől kapott és
egyenesen sorsszerű öröklési anyagot. Joggal lehet mondani, hogy aki házastársat választ, egyúttal ösöket - és sorstényezőket - választ leendő gyermekeinek. Az emberi ívarrnírigyek átültetése elvíleg lehetséges, és a gyakorlatban talán szükségessé is válhat. Az egypetélű ikrek kőzötti átültetés esetét
kivéve azonban az átültetett szerv nem lesz sajátunkká, hanem csak nehezen
tűrt idegen marad, noha tovább él bennünk, és szelgálatokat tesz nekünk, Aki
tehát ily átültetett ivarmirigyet állít a fajfenntartás szolgálatába, kétségtelenül idegen csíraanyagot használ. Ez - erkölcstani modellel ábrázolva - nem
egyéb, mint a mesterséges megtermékenyítésnek jellegzetes esete, és így az
arra vonatkozó elvek szerint kell elbírálnunk. Az egyházi tanítóhivatal eddigi általános - bár nem tévedhetetlen tekintélyű - kötelező tanítása szerint bűn egy harmadik személy csíraanyagát alkalmazni a házasság termékenysége érdekében. A házastársaknak ily körülrnények között minden erkölcsileg megengedhető módon elejét kellene venniök a fogamzásnak. Amde megkísérelhetjük tükröztetui az esetet egy másféle modellel is: eszerint az idegen
iv:armirigyek átültetése a leendő gyermekek örökbefogadásának legbensősé
gesebb rnódja ; az örökbefogadás pedig rnegengedhető, sőt dicséretes dolog. Az
erkölcstan szakembereineik idejében el kell tehát dönteniük, hogy melyik eszmei modell felel meg jobban a valóságos víszonyoknak, mielőtt a gyakorlati
életben időszerűvé válik a felvetett kérdés.
Az átültetésre szánt testszöveteket vagy szerveket nemcsak élő embertől
kaphatjuk. hanem friss holttestből is vehetjük, amint sok esetben máris történik. Élő szervezetből venni persze rendszerint sokkal előnyösebb. Társadalmi
érdek ről lévén szó, a juttatás megszervezésébcn a közhatalom is szerepet vállalhat. Ez újabb erkölcsi kérdéseket vet fel. Az élő személy birtokosa önmagának. Isten törvényeit tiszteletben tartva maga rendelkezlk testével, kivéve
a nagy gonosztevők jogos büntetésének hatósági végrehajtását (Róm'-i3;" 4).
Nines tehát elvi akadálya, hogy a halálbüntetést az átültetés szolgálatába állítható életfontosságú szervek műtéti eltávolításával hajtsák végre. E rendkívüli esettől eltekintve a közhatalom nem szüntetheti meg' erkölcsösen szervezetünk épségét vagy életképességet. A halál bekövetkeztetől fogva azonban
a test tárggyá, sőt gazdátlan tárggyá válik. A keresztény lelkület így is megbecsüli, mint a lélek egykori hordozóját és az isteni kegyelem edényét. A hozzátartozók kötelessége, hogyeItakarításárál illendően gondoskodjanak, és a
hatóság is rendelkezhet sorsáról a kőzjó követelményei szerint. Minthogy a
szeretet a legfőbb törvény (Márk 12, 31), sem a családi, sem a keresztény kegyelet nevében nem szabad tiltakoznunk a holttestek anyagának az életmentés
szolgálatába állítása ellen. Sőt vélelmezhetj ük, hogy okosan - az egyetemes
emberszeretés szempontja szeririt - így intézkedett volna az elhunyt maga is.
(Medvigy Mihály)

AZ OLVASÚ NAPLÚJA. Hetvenötödik születésnapját ünnepli Gyergyai
Albert; pontosabban mi ünnepeljük az ő hetvenötödik születésnapiát, mert
ő maga, legendás szerénységével, míndig kitért mindenféle ünneplés elől. Egyéniségére is, életére is a halkság jellemző, bizonyos szemlélődő, elrnélyedő
csönd, a szépség iránti szemérmes áhítattal, de ugyanakkor egy l éheletnyí, jótékony szkepszissel is, amely a Iátványos és tetszetős elméletek és krrtikai
megoldások korában elsősorban a tetszetős elméletek és a fölületesen látványos megoldások ellen irányult. Mindíg is sokkal jobban tisztelte az irodalmat, általában a művészetet, semhogy készséges példatárul használta volna
többé vagy kevésbé helytálló ötleteihez, mint annyian tették kortársai közül;
mert számára mindig a szolgálat volt a fontos: nem az, amit ő mond, hanem
az, amit a művek mondanak, és általa másoknak mondhatnak. Ha rokonait
keresnénk: rnínden különbségük mellett és ellenére alighanem mégis a modern
francia kritika egyik legrokonszenvesebb és legnagyobb alakjával, az Approximations szerzőjével, Charles Du Bosszal a Iegrokonabb, Az ő esszél is job129

bára "megközelítéselk", valami sajátos. a mondatok menetében is megnyilatkozó spírálrnozgással, körköröserr rnind mélyebbre és mélyebbre haladva, míg
el nem jut egy-egy mű, vagy egyéniség magváig. De ugyanakkor saját lelkének, saját szellemének egy-egy mélyen fekvő rétegéig is, amely ezekben a
"megközelítésekben" egyszerre vteremtődik is (Iehetőségből valóságga), és re-.
velálódík is. Huszadik századi Irókról és művészekről szóló esszékötetének
előszavában írja:" "Ezek a majdnem fél évszázadot egybefoglaló írások talán
legelsősorban egy lélek történetéről adnak számot, egy lélekéről. amely kezdettől fogva egynek érzett életet és irodalmat, s mível nem mert, nem akart
vagy nem tudott kőzvetlenül a tulajdon Iíráján vagy epikaján át megnyilatkozni, 'bátrabb, nagyobb, szerencsésebb, szemérmetlenebb, vagy hősiesebb alkotókhoz folyamodott, hogy - mintegy velük azonosulva - bennük és rajtuk
keresztül élhesse át és élvezhesse mindazt, amire egyedül, őnélkülük, talán híján a bíztatásnak. a jó sorsnak s bizonyos önérzeti túltengésnek. időnkint csak
kétkedve és szégyenkezve vállalkozhatott. Ily módon minden tanulmánya
csak kísérlet, csak keresés, de olyan keresés, ha szabad itt Agoston egy gondolatát variální, amely tudja, hogy előbb-utóbb találattal kell végződnít:, de
csak olyan találattal, amely megköveteli, hogy tovább keressük - szépséget,
tökéletességet, élet- és emberísmeretet, bölcsességet, derűt, harm6niát, míndazt, ami az igazi írók, az igazi alkotök példájára, egy szebb és teljesebb világra nyit szűkebb vagy tágabb ablakot."
Mínderről "módszert", "elméletet" (ami esetleg valamilyen "iskolának",
krítíka; iránynak, egy magyar "nouvelle critique"-nek az alapja lehetett
volna) nem dolgozott ki. Nem fogalmazta meg még az elméletfogalmazások
fölöslegességének elméletét sem; nem szögezte le, hogy nincs föltétlenül, egyszer s míndenkorra, minden esetre érvényes "módszer"; hogy minden műnek,
minden alkotának megvannak a maga belső törvényei, ezért minden művet és
alkotót a saját törvényei szerínt, a saját törvényei mentében kell megközelíteni
próbálnunik ; tehát rnínden egyes föladat: minden mű, minden alkot.ó, mínt , téma".
egyúttal az adott esetben Iegérvényesebb "műforma" megteremtésére is ősz
. tökél; így az esszé, a kritika - ez a fajta krttíka - egyszerre megértés is,
és a megértés formájának a teremtése ís: műalkotás a műalkotásról. A Villoritól Spittelerig a régibb 'korok íróival foglalkozó Klasszikusok bevezetőjé
ben olvassuk :** oa kötet írásai, ,,:kísérletei" esszék abban az értelemben is, hogy
"ikülönböw módon keresik am a műforrnát, amely legjobban megfelel a mai
modern értelemben vett tanulmánynak, és ezt, a téma és a körülmények szerínt, hol az elemző előadásban, hol a részletes szövegrnagyarázatban, hol az
írói arcképben. hol a dialógusban vélik megtalálni".
"Nehezen készült könyvnek" mondja az előszó a Klasszikusoroat; bizonyára a Kortársak sem készült 'kevésbé "nehezen". Ha megjelent könyveivel
(az említett kettővel, meg a régebbi, kitűnő Mai francia regény cíművel. rnelv
nagyjában a harmincas évek derekáig követi témáját), egybevetjük szerzőjűk
rendkívüli. [elentőségét; ki ne Ikevesel1ené azt, ami megjelent? Hol vannak,
milyen régi Nyugat-évfolY'amQkban kallódnak például, mai olvasók számára
többé-kevésbé hozzáférhetetlenül már, magyar tárgyú esszéí, az egyetlen, a
Bérczy Károlyról szólón kívül, amely a Klasszikusokban jelent meg? Hol van,
rníkor lesz meg az a várva várt Racine-könyv, amelyet a Klasszikusok tartalomjegyzéke, az ott közölt első fejezet címszavánál, "készülőnek" ígért?
Kortársakban van egy esszé, eredetileg könyvbírálat arról a modern francia
antológláról, amelyet Dobossy Lá:szló állított össze 1958-ban; ebben olvassuk:
milyen helyes lenne, "ha már egyszer a francia, a mai francia köl!Jészet m~g
ísmeréséről, megértéséről, élvezetéről van szó, bemutatni az olvasónak, akárcsak madártávlatból is" a francia költészet évszázados fejlödését, a miénktől
annyira különböző lényeget, és tudatos eredetet, retorikus hagyományait,
amelyektől nemhogy a romantika, de még a szürrealízmus se tudta megsza-
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badítani, megmagyarázni enneik a cerebrális költészetnek minden ídegenségét
és minden csodálatosságát, ráeszméltetni az olvasot, hogy nemcsak egyféle
költészet van ..." - de ki volna erre hívatottabb. és ki tudná eit jobban, hitelesebben megcsinálni, minta:ki a legfinomabb érzékekkel élte át és ismeri:
Gyergyal Albert (még akkor is, ha, természetesen, bizonyos költők és hangok
közelebb állnak hozzá, mások, szürrealízmus utáni legmaibbak viszont talán
kissé távolabb)? Ki fsmeri, ki érti nála jobban azt a köztudatban élő "tipikus
fmnciánál" igazabbul és mélyebbül francia szellemet, amelyről a Kortársak
szép Bernanos-tanulmányában ír, megállapítva A falusi plébános naplójának
szerzőjéről, hogy "legtöbb Ikönyve erőteljes, férfias és biztató tiltakozás minden olcsó, kicsinves és múlékony ,alkalmazkodás', minden alacsony .valóságérzék', minden 'könnyed .hailékonyság' ellen, mindaz ellen, amit ma művé
szetben és közéletben a legfranciásabb tulajdonságként magasztalnak"; és ami
ellen következetes tiltakozás volt Gyergyal Albert egész, franciákkal foglalkozó munkássága is (ma még fölméretlenül nagyszabású és jelentős munkásság), makacs tévhiteket oszlatva, nem polémiáklkal és szavakkal, hanem a
francia irodalom java értékeinek magyarul való tolmácsolásával, Proust, Gide,
Giraudoux, Cocteau, Claudel s annyi más kiváló francia író bemutatásával,
irodalmi kultúránkba való beojtásával ; jobban megértetve, vagy egyáltalán
végre megismertetve velünk azt a "másik", igazíbb és mélyebb francia szellemet, azt a szívéneik oly kedves Pascal-félét, "egy bizonyos francia lelket,
vagy ha tetszik: az emberi lélek egy bízonyos magasságát, a fénynek, az igazságnak, a szeretetnek tevékeny szomj át, azt, amely annyi misztikust és harcost adott már a világnak ..."
maMi egyebet kívánhatnánk hetvenötödik születésnapja alkalmával
gunknak is - mint azt, hogy könyvtárurskben a kötetei mellett további kö!leteit váró hiányt betölthesse, és valóban betöltse?

* * *
Sosem szabad föltétlenül megbíznunk régi benyomásainloban ; míndíg
mindent újra kell olvasnunk, kivált ha ítéletet akarunk formálni valamiről.
A kritikus a legjobb módszerek birtokában sem tévedhetetlen; de aligha van
számára jobb módszer a tévedési eshetőségek csökkentésre, mint !korábbi nézeteinek állandó ellenőrzése és revideál ása.
Milyen kép élt bennünk Schöpflin Aladárról ? Egy bizonyos kornak, a
Nyugaténak épp úgy ő volt a kritikusa, ahogyan annak idején Gyulai a magáénak; míntha valamí kis pedánsság lett volna benne, majdnem hivatalnoki
szárazság: többnyire fején találta a szőget, de míndíg kicsit fűrészporos mondatokkal; nem volt benne elég hajlékonyság, sőt, míntha egy kicsit merev is
lett volna; biztos, jó ítélete volt, de elég érdektelenül adta elő; és így tovább.
Ekiép kialakulásában része lehetett annak is, hogy kritikai modorára, puritán
tárgyszerűségére a harmincas években némi árnyékot vetett a Nyugat második, "esszéista" nemzedékének sokkal sziporkázóbb, ötletesebb. nemegyszer
bűvészíbb stílusa, frissebb vérmérséklete, fürgébb asszociáló készsége, és - akkor úgy látszott - nagyobb fölkészültsége. Mellettük Schöpfl ín már-már konzervatívnak, olykor szinte egy kicsit vaskalaposnak hatott, bár mindig anélkül,
hogy makacsul elzárkózott volna az új elől, és rnínt Gyulai, megrekedt volna
a maga eszményeinél.
Semmi nem állt tőle távolabb, mint a kritikai dogmatizmus. "A Nyugat
- írta 1912-ben - nem megkötött irodalmi program alapján indult, hanem
a szabadság és tehetség jelszavával, amennyire én tudom és látom a dolgokat,
sohasern bizonyos meghatározott esztétikai tételek vagy dogmák szerint válogatta közleményeit, hanem kész harcteréül kínálkezott rnínden valóban értékes tehetségnek. A legkülönbözőbb esztétikai programú írók egyesültek benne." - Ez mutatis mt~tandis rá is állt, részben talán azért is, mert a Nyugatnak ebben a szabad levegőjében nőtt föl; neki sem volt kötött "programja",
ő is igyekezett elismerni, segíteni, levegőhöz jut!JaJtni minden tehetséget, ha
valóban értékesnek találta, függetlenül attól, milyen esztétikai nézeteket vall;
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ízlésében "a legkülönbözőbb esztétikai programú" írók és művek megfértek.
De még így is - legalábbis emlékeinkben - szürkébbnek, fakóbbnak tűnik.
nehézkesebbnek, valahogyan fásabbnak is, mint egy Cs. Szabó László, Szerb
Antal, Illés Endre, vagy Halász Gábor.
Dehát a régi keletű emlékek sok:szor megtévesztenek; az időben a dolgok
sokszor másképp rendeződnek el, súlyuk, töltésuk szerint lehet értékelni őket,
a könnyebb elválik a nehezebbtől. a jszemre színesebb az értékre magvasabbtól: sosem szabad húsz, harminc esztendős benyomások alapján ítélni. Erre
figyelmeztet Schöpflin Aladár válogatott tanulmányainak Komlós Aladár
szer-kesztésében s igen jó bevezetésével megjelent kötete is: csattanósan rácáfol régi emlékeinkre."
Kárpáti Aurélról írta: "Asszociációi nem túl bővek, de mindig helytállók,
nem az írás ornamentíkájátioz, hanem a struktúrájához tartoznak"; és "nem
önmagát állítja az olvasó elé, hanem a gondolatát". Ü egészen más típusú
kritikus volt, mínt Kárpáti Aurél; de ez a két rnondat kiválóan jellemző rá
is. Válogatott tanulmányai hat és félszáz lapján nehezen lehetne olyan képzettársítast találni, amely ne az írás struktúrájához tartoznék, ne az lenne a
funkciója, hogy a gondolatot, rnondandót jobban kiemelje, és csakis azt emelje ki. Hasonlatai néha ügyetlennek hatnak, túlságosan földönjárók, prózalak.
de végül is mindig hasonlitanak, és sosem díszítenek; Schöpflin stílusának
nincs ornamentikája. Nincsenek olyan kápráztató trapézrnutatványaí, amilyenekkel a harmincas évek esszéistái szerették elbűvölni az olvasót. Persze nem
míndig a "dolog" érdekében, hanem sokszor csak a maguk kecsességének akár
örömében, akár bizonyítására: úgy, hogy "önmagukat állították az olvasó elé".
Ü soha: ő mindág "a gondolatát", A gondolatát, és a gondolatmenetet, amely
néha gyalogjáróan körülményes, elsősorban épp azért, mert él kanyarodókat
merészen átvágó képzettársításoktól mindig óvakodott; szürkén mondta ki az
igazat, de igyekezett mindig az igazat megfogalmazni. Nom az ötletet, hanem
a tényt. Hogy milyen pontosan és maradandóan, azt néha a fogalmazás igénvtelensege miatt észre sem vettük. 192G-ban például Móricz Kivilágos ldvirradtig-ját ismerteti a Nyugatban. Azt írja: "Móricz a családi élet, a férj és
feleség közti kontroverziák írója volt rnindig, írásaiban semmi más téma nem
foglal el akkora tért, mint az, hogy miképpen élhet meg együtt a férfi és a
nő a házasságban." Ez a nehézkesen vánszorgó mondat Móricz világának egyik
sarkalatos pontjára tapint rá,
Dehát Móricz próza; a prózahoz értett - így mutatja a hamis emlék a versekhez azonban nem volt füle, érzéke, a költészethez nem volt elég rezonáló képessége. Csakhogy ez sem igaz; nem is kell új ra elővennünk remek
Ady-könyvét, amely - miért, miért nem - emlékeinkben szintén szürkébben
él, rnint amilyen, elég olvasnunk a Válogatott tanulmányokban, amít Babits
novellái kapcsán egyáltalán Babitsról. Babits verséről is ír; "A Babits-vers
és a Babits-novella egyformán: szélső izgalom, biztosan bezárva a szílárd formába. Innen egyiknek is, másiknak is a különös hatása: a tartalom nemcsak
kitölti a formát, mint a legtöbb jó írónál. hanem feszíti is a megpattanás határáig, s hogy mégse pattan meg, ez a művészet diadala az anyag felett. Egyszerre, együtt kapunk valamit, ami formaellenes, a formával ... A versek közvetlenebbül. a novellák valamivel mcsszebbre objektiválva ugyanarról tesznek vallomást: egy sajátos túlizgatottságában emésztődő életről, melyet az
értelem abszolút ereje tesz elviselhetővé."
Aki tudja, mert tapasztalta, milyen nehéz egy költészet szubtilis lényegének a megragadása, egyéni alkat és költői jelleg alig szavakba fogalmazható
kapcsolatának érzékelése, s hogy mindez mennyire csábít a tárgyszerű Iközlés
helyett a metaforikus körülírásokra és pontatlan analógíákra, az csak tisztelettel tud megálLni a kritikai gondolkodás egy-egy ilyen mesterí teljesítménye
előtt, de a kritikusi jellem előtt is, amelynek volt ereje és fegyelme a tisztázó
gondolkodás remekléseit a magától értetődő természetesség ilyen puritán egyszerűségbel közölni.
• Schöpflin AIBJdár:
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, 1967.

Egyik korai tanulmányában - (címe: A város, 19G5-ból; és ne feledjük
el ezt sem: Schöpf'lin egyike volt az elsőknek, Ignotusszal, rlletve közvetlenül
Ignotus után, aki fölismerte a város és a kialakuló városi magyarság, városi
magyar szellemiség fontosságát kultúránkban) - ezzel a fordulattal vezeti
be egyik mondatát: "Hogy erről precíz módon beszélhessünk ..." Egész krí'tikai munkássága erre irányul, ennek a törekvésnek a jegyében áll: precíz
módon beszélni a dolgokról. Akkor is, ha maguk a dolgok bonyolultak, homáIyosak, nehezen megfogalmazhatók, És akkor is, ha erre a precízségre a gondolkodás, elemzés és elmélkedés sokszor hosszadalmas' és fárasztó munkájával jutunk el.
Példája a kri tikusi tisztességnek, felelősségtudatn.ak, következetes, látványosság nélkül! kritikaí bátorságnax, függetlenségnek és okosságnak. Magun(Rónay György)
kat tiszteljük meg vele, ha tanulunk tőle.
SZÍNHAzI KRONIKA. A Madách Színház mutatta be Friedrich Dürrenmatt: "A nagy Romulus" című komédiáját. Dürrenmatt ma a legnépszerűbb
szerzők egyike 'L'ilágszerte, darabjaihoz a biztos siker reményében nyúlhatnak
a színházak. Annyira népszerű, hogy az már szinte gyanakvásra késztet. Az
igazság kedvéért azonban meg kell állapítani, hogy Dürrenmatt, ha nem is
nagy iró, de mindenesetre jó író, és népszerűséqét nem olcsó eszközöknek köszönheti. Sikerének titka, hogy mindig néhány nagyon egyszerű és mindenki
.által könnyen belátható igazságra összpontosít. Darabjainak szerkezete átlátszó, s az alapötlet adta lehetőségeket míndvégig hiánytalanul kiaknázza.
A dürrenmatti komédiának azonkívül még egy titka van s ennek a titoknak ma ő a legkiválóbb ismerője. Sőt az általa alkalmazott formában megho'nosítója is. A hagyományos komédia általában a karikatúrával rokon. Hatását
azzal éri el, hogy egyes jellembeli ferdeségeket vagy összeiitközéseket r.tránytalanul megnagyit, eltorzít. A dürrenmatti komédia hátterében ezzel szemben
rendszerint valamilyen absztrakt tétel áll, valamilyen, az emberi létezésre, a
társadalomra jellemző ferdeség fölismerése. Minthogy azonban ezeknek a tételeknek bemutatására vagy hordozására egy-egy ember nem alkalmas (hiszen általános emberi tulajdonságok kivonatai), Dürrenmatt rendszerint egy
olyan főhőst állít darabjának központjába, aki úgyszólván minden valódi emheri tulajdonságnak híjával van és egyetlen feladata, hogya darab alapeszméjét hordozza. Az író számára nagy könnyebbség ez, mert az ilyen figurát
egyáltalán nem kell a valósághoz mérnie, sőt minél valószínűtlenebbül, mi'nél képtelenebbill viselkedik, annál jobban szolgálja az író mondanivalóját.
Az őt körülvevő személyek ezután már engedelmeskedhetnek a komédia hagyományos törvényeinek, képviselhetnek egy-egy, a valóságos életből jól ismert jellemtípust.
"Az öreg hölgy látogatása", amelyet jó néhány évvel ezelőtt a Vígszínház játszott nálunk nagy sikerrel, jellemző példája ennek adarabszerkesztési
módszernek. És lényegében ugyanerre a sémára készült "A nagy Romulus" is.
Amíg az előbbi darab azt hivatott bizonyítani, hogya pénz olyan hatalom,
amellyel minden aljasság elkövetésére rávehetjük az embereket, az utóbbinak,
a most bemutatott Romulusnak alaptétele az, hogy az a hatalom, amely eleve
112m szab korlátokat önmagának, előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül erkölcstelenné, emberek gyilkosává válik. A darab főhőse egy, a fenti 'recept szerint
megrajzolt eredendően képtelen figura. Nagy Romulus, a római birodalom
utolsó császára. aki. tudatosan viszi romlásba a birodalmat, mert a birodalom
hatalmát igazságtalannak, erkölcstelenségek árán megszerzettnek tartja. Az
alak ott válik leginkább valószínűtlenné, amikor megtudjuk, hogy nerntörő
.dömsége (amellyel a germánok ellen védekező birodalom maradék ellenállóképességét is aláássa), nem egy, az uralkodásba belefáradt és csak tyúktenyészetével törődő, sztoikus humanistának magatartása, hanem céltudatos tevékenység. Romulus, mint a feleségével folytatott párbeszédből kiderül, a hagyományos eszközökkel, fondorlatok útján kaparintotta meg a hatalmat, hogy
.azután az uralkodóból Róma bírájává váljék és hatalmi tébolyáért megbüntesse a birodalmat.
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Az ilyenfajta hatalmasság persze a legjobb esetben is csak írói vágyálom
terméke lehet, de éppen ennek köszönheti színpadi varázsát, még ha múlékonll
és az előadás tartamán túl alig terjedő is ez a varázs. Maga a darab nem
egyéb, mint ennek a szellemes ötletnek végsőkig való kiaknázása. Dürrenmatt,
a darabhoz fűzött megjegyzéseiben. azt írja, hogy azt szeretné, hogy RomuluS'
ne keltse fel egy-kettőre a közöniJég rokonszenvét. Szerinte a császár ígazi
egyénisége csak a harmadik felvonás ban bontakozhat ki. Eleinte a prefektus
szájába adott kijelentésnek kellene igazolódnia, amely szerint gyalázatos császára van Rómának, s csak a harmadik felvonásban derülhet ki, hogy Romulus olyan humanista, aki törvényt ül a világ felett. Az író hozzáteszi, tudja,
hogy az ilyen követelményt könnyű megszabni, de szinte lehetetlen teljesíteni. A budapesti előadás is ezt a lehetetlenséget igazolja. S ebben elsősorban
maga Dürrenmatt a hibás, aki kezdettől fogva olyan szöveget ad főhősének
szájába, hogya hatalommal rendszerint amúgysem rokonszenvező közönség
számára ő az egyetlen valamelyest vonzó figura, egy teljesen lezüllött és nyilvánvaló pusztulás előtt álló hatalmi apparátus ellenszenves alakjainak körében. Ha Romulus esetében jellemfejlődésről beszélhetnénk (amiről már a dürrenmatti dráma ezerkezetenet fogva sem lehet szó), akkor inkább éppen fordított lenne a helyzet, rokonszenvünktől kellene megfosztanunk ezt az uralkodót, akiről maga a szerző vallja be, hogy "végső soron ... Idméletlenül rideg és könyörtelen· a cselekvésben". Valóban, ha csak valamelyest is 1'eálisnak fognánk fel a császár figuráját, inkább elítélni kellene őt azért a részvétlenségért, amelyet azoknak szenvedése iránt tanúsít, akiket tudatosan dob
oda az ellenségnek, noha ők minden bi.zonnyal nem felelősek a régi zsaruoki
elődök bűneiért. Szerencsere azonban ilyesmiről nincs szó, nagy Romulusról
az első pillanattól fogva tudjuk, ,hogy nemcsak valóságos történelmi megfelelőjéhez, a 16 éves korában trónfosztott gyermek-császár Romulus Augustulushoz,
II nyugatrómai birodalom utolsó uralkodójához nincs semmi köze, de nincs
köze semmiféle valóságos emberhez sem, kivéve az írót, akinek szócsövéül
szolqál, hogy epés-t1'éfás megjegyzéseit az erkölcstelen hataromról elmondassa
vele. Mulatságos és szellemes ez a szöveg, az vitathatatlan, és Dürrenmatt nem
takarékoskodik a néha már kabaré ba illő ötletekkel. Ilyen például az, hogy
Romulus nemcsak az egykori híres császárok· szobrait kótyavetyéli el fillérekért egy görög régiségkereskedőnek, hanem tenyészetének tyúkjait is ezekrőr
a császárokról nevezte el és első kérdése a komornyikokhoz minden nap az,
hogy toit-e ma Augustus, Tiberius vagy a Flaviusok közül valaki.
A Madách Színház előadásának legfŐbb erőssége Pécsi Sándor Romulus
alakítása, amely ha nem is felel meg teljesen Dürrenmatt idézett elképzelésének (hiszen az első perctől kezdve rokonszenves), mégis hibátlanul hordozza a
komédia mondanivalóját. Pécsi rendkívül egyszerű eszközökkel okos, nemtöI'ődöm, patetikus és bohócszerű egyszerre. Ilosvay Katalin egyéniségéből azonban sajnos hiányzik az a szuggesztivitás, amellyel a császárnő szerepében
méltó partnere lehetne, holott ez az asszony Dürrenmatt koncepciója szerint
éppen arra hivatott, hogya megalkuvás nélküli, könyörtelen hatalomvágyat
képviselje Romulus-szal szemben. Eléggé színtelen Molnár Piroska is, Reának,
a császár leánycjnak szerepében. Márkus László túlkarikírozza Zé no keletrÓ1nai császár figuráját és ugyanebbe a hibába esik Basilides Zoltán a hadügyminiszter, és Körmendi a belügyminiszter szerepében. Dürrenmatt ugyanis,
s ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, nem jellemkomikummal és még helyzetkomikummal is csak alig-alig dolgozik. Nála a humor és a szatíra az egész
cselekményabszurditásában van és ez annál jobban kitűnik, minél komolyabban mondják el a szereplők a szájukba adott szöveget. A legnagyobb félreértés éppen ezért Zenthe Ferenc lovasparancsnoka, akinek nem nyűgös gyermek módjára, hanem komolyan kellene panaszkodnia a fáradtság és kialvatlanság miatt, hiszen két nappal és két éjszaka egYfolytában lovagolt, hogy Pávia elestét a császárnak hírül vigye, de Romulus szóba sem áll vele. Már sokkal közelebb áll az író elképzeléséhez Huszti Péter, Aemilianus, római patricius szerepében. Ugyanúgy Mensáros László is, aki Odoakert, a germánok fejedelmét alakítja. Eredeti színt képvisel Greguss Zoltán nagyiparosa. A ren-
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dező Adám Ottó jólpergő előadást produkált, de nem fogta össze eléggé erélyes kézzel a játékstílust. Köpeczi-Bócz István díszletei a szerzői elóírástól eltérően (amely ütött-kopott környezetről szól) kissé túlságosan csillogóra si,kerültek. Mialkovszk'll Erzsébet jelmezei a megszokottan szépek. A fordítás
Fáy Arpád gördülékeny munkája.
(Doromby Károly)
KÉPZŰMŰVÉSZET. "Gauguin élete Tahitin" a címe Bengt Danielsson
svéd antropológus munkájának, amely 1967. karácsonyára magyarul is megjelent (Gondolat kiadó). A szerző - kitartó helyszíni kutatások eredménye-

ként - a nagy posztimpresszionista művész óceániai tartózkodásának pontos
·eseménytörténetét (és a mestert körülvevő társadaírni és természeti miliő hiteles rajzát) nyújtja könyvében, szétoszlatva sok félreértést, elemi kronológíaí és topográfiai tévedést, patetikus, heroikus és romantikus mítoszt. Danielsson rokonszerves, szerény kutató ; nem ígéri, hogy Paul Gauguin életéről
és. piktúrájáról átfogó képet ád: "esztétikai kérdésekben és stílusproblémákban
óvakodtam minden állásfoglalástól és fejtegetéstől. - egyszerűen azért, mert
:nem vagyok hivatott ilyen kérdések megvitatására. Csupán arra törekedtem,
hogy amennyire csak lehetséges, megvilágítsam Gauguin inspirációjának forrásait (és bizonyos képein a tahiti nyelvű cím jelentését)".
Amit azonban az író feladatául vállalt (hogy ti. feltárja a festő "inspiráeiéjának forrásait"), azt hiánytalanul teljesíti. Aki a könyvet elolvassa, feltétlenül közelebb jut az "Ta orana Maria" (Ave Maria), a "Honnan jövünk? Mik
vagyunk? Hová megyünk T" és a "Nevel'Jllore" ~ festőjének művészetéhez,
GauguinéIhez, aki - mint Stríndberg írta egytk levelében - "új földet és új
-eget, új világegyetemet teremtett".
Danielsson szeretettel és tisztelettel idézi fel könyve hősének emberi alakját, azonban nem .Jakkoz", nem Idealizálja Gauguin jellemét, s nem hallgat
a művész krakéler, egocentrikus, kevéssé megnyerő gesztusairól. A skandináv
tudós kitér a mcster "A modern szellem és a katolicizmus" círnű, gyakran
emlegetett, de rnindrnáig csupán kivonatosan publikált írásművére is. Ez a
1rezirat, amely tele V3!n "máshonnan átvett eszrnékkel" és smelynek "gondolatmenete zavaros" (Daníelsson szavai l), heves elítélése a katolbkus egyháznak
és a katolikus vallás számos hittételének. Az író azonban megjegyzi, hogy ez
II 'traktátus "egy nagyon beteg ember" műve, aki ha tévelyegve is, de .zmohó
szomjúsággal fordult a metafizíkaí !kérdések felé." Danielsson e megállapításával rokon a neves "gauguinológus", Edwards véleménye; Edwards szerint a mester munkáít ("világi" tárgyú, tahiti nőket és tájakat ábrázoló alkotásait sem klvéve) "misztikus kontempláció" hatja át.
A magyar kiadás illusztrációi nyomdatechnikailag gyöngék, a fordítás viszont (R. Szepessy Anna munkája) kifogástalan. A 10. oldalon azonban "Gauguin hosszú és nyomorúságos életév-ről olvasunk. A "hosszú" jelző aligha indokolt: ,a mester nem ért meg magas kort, 55 éves korában halt meg (1903),
kínzó betegség után.
A rnűvésszel sokat hadakozó Martin tahiti katolíkus püspök szerint Gauguín "ellensége volt mindannak, ami erkölcsös". A főpap azonban tévedett:
Gauguin, az ember, gyarlóságoktól. botlásoktól valóban nem volt mentes,
azonban mint művész, mélyen erkölcsös volt: egész életén át - a legmostohább körűlmények között is - állhatatosan szolgálta alkotói eszményeit. Ha
kellett, plakátot ragasztott és csatornát ásott, de nem festett egyetlen képet
sem festői meggyőződése ellenére. ("Sajnos, képtelen voltam olyan rossz realista festményeket alkotni, amelyek vevőre találhatnának", - mondotta egyízben.) Gauguin-nél és ikét nagy kortársánál : Van Goghnál és Cézanne-nál
kevés erkölcsösebb alkotót ismer a rnűvészettörténelem ..•

• • •
A milanói Vallardi cég és a budapesti Zrínyi nyomda kooperációjának
-eredménye Gaston Diehl francia művészettörténész Picasso-monográfiájának
magyar kiadása, amelyet a Corvina jelentetett meg. A nemrégiben Magyarcr135

szágon járt Diehl professzort baráti szálak fűzik Picassóhoz, akinek ifjúkoráról, a:
művészetét tápláló szellemi humusaról (mór, Toulouse-Lautrec-i, Cézanne-i,
néger stb. ösztönzések), a mester spanyol patriotizmusáról. a Pioasso-i életművet döntően befolyásoló szocíális eszmékről és szerelmi Ikapcsol,atokról s az
1940-től 1944-ig tartó német megszállás éveiben megnyilvánult "ragyogó bátorságá't-ról sok érdekes és lényeges tudnivalót közöl, Diehl szembeszáll a
meglehetősen közkeletű. de hamis "Picasso, az önrnutogató misztifikátor"-legendával : "Tanúsíthatom, hogy Picasso sohasem gondol egyénisége megjátszasára ..."
A Diehl-szöveg miatt is érdemes tehát forgatni az új Picasso-kiadványt,
- méginkább azonban a reprodukciók kiváló minősége miatt: ilyen jólsikerült
nyomatokkal régóta nem találkoztunk hami kiadvány oldalain. A "Leányka virágkosárral", "Az erkély", az "ökörkoponyás csendélet", a "Sylvette portréja", a
"Három rnuzsíkus'', a Picasso-rajzok és metszetek nyomdai visszaadása oly
mintaszerű, hogy a könyv néhányszorí átlapozása minden bizonnyal -;- az
idegenkedőket is meggyőzi a nyolcvanhét esztendős mester munkásságának a
régi klasszikusokéval egyenrangú voltáról.

* * *
Pátzay Pál "Alkotás és szemlélet" círnű kötete a művész esszéít és cikkeit,
mintegy 250 műve reprodukcíóját, valamint Végvári Lajos műtörténésznek
Pátzayt, a szobrászt és a teosetíkust bemutató tanulmányát tartalmazza. (Magvető kiadó, 1967.)
Pátzay szuggesztív művészeti író: "a természetre újra elfogulatlan pillantást vető" Rodinnel vagy "a Maiállssal az európai festészet élén járó" Szinyeí
Mersével foglalkozó írásai, a "faji művészet" demagóg, náci ízű teóríáját elutasító 1942-es előadása, Babits Mihály arcát, alakját: "a babitsi szellem hüvelyét" elénk villantó szép visszaemlékezése, az erdélyi fejedelmek szász és
magyar pénzverők, ötvösök készítette, "talpraesett emberjellemzésű" pénzeinek szentelt értekezése, a szebrásznevelésről szóló fejtegetésed úiabb művé
szeti irodalmunk legkülönb termékei közül valók. Ugyancsak örömmel találkozunk a könyv oldalain Pátzav emlékezetes szoborportréíval (Kállai Ernő
esztétáról. Bernáth Aurélról), plakettjeivel (Pécsi József fotogratusról. Berény Róbertról) , székesfehérvári huszáremlékművévcl, a városmajori templomot díszítő apostolszobraival, fésülködő, vízbelépő és harisnyát húzó női aktjaival.
Nem szólhatunk azonban teljes elismeréssel és egvetértéssel a kötetbe
felvett "Korunk esztétikai zűrzavara" és "A művészetek történeti sorskérdéseiről" című polemikus célzatú írásokról; ezek ugyanis az avaritgarde művé
szeti mozgalrnak elleni bosszús, néhol kifejezetten goromba kifakadásoknál
alig-alig tartalmaznak többet. "Kultúrális bűntény", "járványos kór", ,,13 mű
vészetek kicsúfolása", "eszelős", ,,~isjklott értelmű", "bomlástermék", "züllöttség", "elfajzás", "a velenceibiennálék rosszízű, röhögtető vásári mulatságok", - ilyen (s hasonló) gúnyos és sértégető szavak, kifejezések követik egymást ezeken az oldalakon. Pátzay szókincse - főként pejoratív jelzőkben dús, érvei viszont jobbára szegényesek. (Pl. az "izmusok" szellemében fogant
művészetí alkotások tengerentúli népszerűséget az Amerikai Egyesült Allamok adózási rendszerével indokolja, ami bizony fölöttébb vulgáris és lee gyszerűsítő magyarázata egy igen összetett [elenségnek.) A modern művészet
atyjai nak ,,'kóbor entellektüelek"-ként való emlegetése, és a "va1ahai zsoldosokv-hoz való hasonlítása pedig igen méltánytalan hangnem azokkal az 131kotókkal 'Szemben (Brancusí, Tzara, Kupka, Archipenko, a Larionov-Goncsárova-házaspár, Kokoschka, Max Beckmann, Csáky, Moholy-Nagy, Kemény
Zoltán, Vasarely stb.), akíik teljesen elmaradott, deszpotíkus vagy egyenesen
fasiszta rendszerű államokból (cárizmus, királyi Románia, Horthy-rezsim, hitlerizmus stb.) települtek át olyan országokba, ahol nagyobb szellemi szabadság várta őket.
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A művész egyik (l941-es) írásában ezt olvassuk: "A jelen számunkra mindig kibogozhatatlanul kúsza; csak az idő távolságából látjuk torzulat nélkül
áramlásait." Higgadt, okos, máig is érvényes szavaik ezek, akárcsak Pátzay e
mondata (l942-ből): "Művész semmivel sem csírátlanítia inkább teremtő erejét, mintha valamilyen nem művészetéből fakadó szereppel feszélyezi magát."
Úgy tűnik, hogy az 1960-as évek Pátzayja már nem azonos a negyedszázad előttível. A mai Pátzay Pál az esztétikai tévedhetetlenség és türelmetlenség tógaját öltötte magára, - miközben egyre inkább hasonlóvá válik Hebbel híres drámájának főszereplőjéhez. Meíster Antonhoz. aki "versteht die
WeH nicht mehr", "nem érti többé ezt a világot".
(D. I.)
ZENEI JEGYZETEK. (M i s k o l c i S z imf o n i k u s Z e n e k a r B u d a p e s t e n.) Mura Péter energikus, robbanó temperamentumú vezetésével kiválóan muzsikáló együttest ismertünk meg a Miskolci Szimfonikus Zenekarban.
Mind a vonóshangszerek, mind a fúvósok, biztosan, kiegyenlítetten szólnak, és
az egész zenekar összhangzása tömör, pontosan kidolgozott. Műsorválasztásuk
lehetőséget adott arra, hogy mindenki megfigyelhesse erényeiket. A műsort
l~yitó Rossini-nyitány (Olasz nő Algirban) elsősorban a fúvós hanqszereket
tette próbára, s közben meggyőződhettünk a karmester nagyszerű tempóérzékéről. Talán a nyitány harsány vidámsága sikkadt el egy kicsit, pedig Rossiniról írott könyvében Stendhal épp ezt a vidámságot kárhoztatja, amikor
szomorúan megjegyzi: "Az opera nyitánya igen vidám, és ez nagy hiba". Hiba,
nem hiba, tény, hogy az Olasz nő Algirban című opera korántsem annyira
népszerű, mint a belőle kiszakított zenekarí bevezetés, amely nemcsak zenei
.szempontból nyújt felhőtlen szórakozást, hanem arra ís alkalmas, hogy egyre
fokozódó tempói nyomán lóversenyen érezze magát az ember. Amikor a múlt
század végén és a jelen század elején a francia szimbolista költők hatására
elsősorban Debussy útmutatásai és példája nyomán megindult a zenei impresszionizmus, minduntalan dühödt kirohanásokat olvashatunk "Rossini harsány naturalizmusa" ellen. Néhány évvel később viszont a fu.turizmus zenei követői
Rossini "lárma.keverését" érezték példájuknak. Talán ez a két epizód is elég
annak jelzésére, mennyire szu ggesztiv, hatásos zene Rossinié, s mennyire ellentétes következtetéseket kínál hallgatóinak. Az igazat megvallva: Rossini
legtöbb alkotását ma már nem érezzük remekműnek, utolérhetetlen zenei csodának, mint lelkes olasz kortársai. De csillogó humora, legtöbbször problémátlan könnyedsége mindig derűs zenei élményt nyújt, igazi szórakozást. És ilyen
szempontból tévedhetetlen volt a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenei irányítójának műsorválasztása, az első szám fergeteges fogadtatása után nem lehetett kétséges a továbbiak sikere sem. A hallgatóság "megfürdött" Rossini csillogó melódiáiban, és [eliiizelce várta a folytatást.
Mozart C-dur fuvola-hárfa versenye, az est következő műsorszáma ugyan·
csak nem a legproblematikusabb, legmélyebb világot tárja fel, bár a lassú tétel elmélyült Zírája már a kései nagy alkotásokat előlegezi. Igaz, mit is lehetne kívánni egy ilyen szokatlan szóló összeálZ-ítású alkalmi versenyműtől,
amelyet ha nem is megrendelésre, de főúri pártfogóinak házi használatára
szánt a komponista? (Valószínűleg még tragikusabb kicsengéssel írta volna
meg a lassú tételt, ha előre sejti, hogy ki sem fizetik a versenyművet, Guines
herceg - Mozart levelének tanúsága szerint - "megfeledkezett" erről az apróságról.) Inkább annak bizonysága ez a mű, milyen magától értetődő természetességgel beszélte a fiatal Mozart 'a kor zenei nyelvét, s az itt-ott felsejlő
elmélyültebb részek pedig már arról tanúskodnak, hogy érezte: többet, mélyebbet kell mondania: el kell jutnia a zenében az emberség gondolatának
megvalósításáig. Ennek a vallomásnak zenei vetülete az Andantina tétel töprengő lírája. Bizonyos érdekességet jelentett, hogya záró rész egyik témáját
majd később is visszacsendíti Mozart: a közismert Kis éji zene második tételének vezető motívumában. A közönség nagy ovációval fogadta a 1'itkán hallható Mozart-művet, amelyet a zenekar kitűnően adott elő, s közben volt alkalmunk megcsodálni Lelkes Anna hárfamú't'észetét, és Pröhle Henrik fuvolájának tévedhetetlen biztonságát is.
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Bizonyára sok időt és energiát forditott a zenekar a budapesti hangverseny előkészÜleteire, s valószínűleg felülmúlta szokott formáját. Mégis érdemes volna elgondolkodni azon, nem kellene-e tőbb lehe,tőséget adni a vidéki
zenekarok fővárosbeli szerepl és ére, mert ezek az esték mindig szolfIáInak örvendetes meglepetéssel, zenei élménnyel.
(A Karácsonyi oratórium második részének előadása
r ó l.) A Kapisztrán kórus és zenekar Tamás Alajos halála után is volt vezetője szellemében folytatja munkáját: igyekszik változatlanul magas színvonaIon megszólaltatni a zeneirodalom legkiemelkedőbb oratórikus alkotásait. Elsősorban ez a szándék adta meg Bach Karácsonyi oratóriuma megszólaltatásának jelentőségét. Maga a zenei megvalósítás nem volt egyértelmű. Igaz, a
mű is eklektikus jellegű, nem egyetlen hatalmas ihletés formába őmlése"
mint a passiók vagy a H-moll mise: Bach itt gyakran visszanyúl idézetekért
régebbi műveihez, persze ha Bach Bachot idéz, az azért nem megvetendó dolog. Az első rész talán lendületesebb, érdekesebb a másodiknál. ez utóbbiban
viszont elég sok a továbbgondolásra, elmélkedésre késztető részlet. Az énekkar és zenekar ez utóbbiakat szólaltatta meg hitelesebben, s csak a próbák
számának növelésétól várható majd a fegyelmezettebb, kidolgozottabb játékés énekmód. Az előadás természetesen így is magas színvonalú volt, legfeljebb
azt hiányolhattuk belőle, hogy míg azelőtt mindig új és új oldaláról közelítette
meg az együttes a remekműveket, s mindig tudott új zenei szépséqeket Jeltárni, a mostani előadás inkább a hagyományokat idézte inssza igaz, korrekten, pontosan. Az együttes karmestere kézben tartotta a zenekart is, énekkart
is, a szólisták közül pedig kivált Réti József segítette a minél tökéleteseblY
hangzáskép megvalósitásában.

(N i c a n or Z a b-a l e t a h á r f a e s t j e.) Azzal a pesti mondással kell
kezdenem beszámolómat erről a kivételes élményről: "Hogy mik vannal~!".
Soha nem gondoltam volna arra, hogya hárfa, ez az ősi hangszer, egyszerre'
lehet cembalo - mert az volt Nicamor Zabaleta kezében Hiindel Hárfaversenyének előadásában - , zongora, vagyis inkább fortepiano - Boieldieu ietiedezésszámbamenő művének előadásakor ugyanis ilyen színeket csal elő hangszeréből - , máskor hárfa a maga színpompájában és gazdagságában Hindemithnek a hangszer lehetőségeit valósággal kitágító Szonátájában. A műsor
befejező részében (első felében Fejér György vezényelte mértéktartó alkalmaz.
kodással a Hangversenyzenekarból alakult kamarazenekart) jónéhány ismeretlen délamerikai és spanyol művet hallhattunk. amelyeknek virtuóz előadásával'
Nicanor Zabaleta hol elkáprá~tatta, hol valósággal megbénította a hatalmas közönséget. (Honnan tudja vajon a budapesti közönség, mikor kell elmennie a
hangversenyre?) Ezután teljesen igazat kell adnunk RaveInak, aki így jellemezte vendégünket: ,.Zabaleta a művész épp olyan nagy ha nem éppen nagyobb. mint a hárfajátékos".
( V i val d i - m a t i n é a Z e n e a k a d é m i á n .) A Magyar Rádió és
Televízió Zenekarának bérletében ezúttal zsúfolt ház hallgatta végig a Vívaldf
művekből összeállított délelőtti előadást. amelyet Erdélyi Miklós vezényelt s
emelt rendkívül maaas színvonalra. A két trombitó_~ verseny után elhangzó Stabat
Mater ugyan hangulatával sem illett az akkor közeledő karácsony ihletésébe,
s az alt szólót előadó Barlay Zsuzsa is elmaradt szokott színvonalától. Al!
a-moll oboaverseny azonban már hibátlan tökéletességgel szólt Tóth Laio»
előadásában, a Négy évszak pedig híven idézte fel a tavasz derűjét, a nyár
érett teljességét, az ősz sötétedő színeit és a tél kopár szomorúságát. Kovács
Dénes bámulatosan szép és érzékeny hegedűhang,ja csak fokozta az illúziót,
amelyet a zenekar remek, ritmikus játéka és Erdélyi Miklós tökéletes stílusismerete már eleve biztosított. Emlékezetesen szép hangverseny volt, azzal a
tanulsággal, hogy érdemes Vivaldit újra és újra felfedezni. Talán sor kerülhet majd a Kuríe, Gloria, Dixit Dominus és hasonlóan nagyívű kórusmúveinek előadására is...
(Rónay László)

138

FILMEK VILAGABOL. A filmgyártás sokba kerül, de sokat is lehet keresni rajta, Bizonyára ezzel magyarázható, hogy a "fogyasztói átlagfílm" készítésében közreműlködő kiszolgált veteránok csak nehezen adják föl hadállásaíkat. Eskűsznek a régi receptekre. melyek segítségével míndig újratőlthe
tők a kasszák. Filmszemléletük, a többrészes monumentalitás (Háború és
béke) és a klasszdeitás pózában való tetszelgés (Elektra) ellenére, - valahol
még mindig a Halálos tavasz szírrtién rnozog. Sajátos ellenszenvel fogadják
azoknak a rendezőknek az alkotásait, akik számára a film nem szórakoztatásí
eszköz. Érdemes megfigyelni, hogy az általuk nevelt közönség egy része is olyan
ingerültséggel hagyja el egy-egy új film vetítése közben a nézőteret, mintha
legalábbis személyes sérelem érte volna. Ugyanez a közönség a könyvpiac területén már nemzedékek óta tudomásul vette, hogy az irodalom nem egyedül'
az ő ízlésének és világnézetének ihivatott szolgálni.
Az utóbbi években azonban a nagy nemzetközi kölcsönzőcégele programjában (ezeik a cégek nem gyántják, csak megvásárolják forgalombahozatal céljából a filmeket) föltűnően megnőtt azoknak a rendezőknek a száma, akik
röviddel ezelőtt még reménytelen. üzleten kívüli kísérletezőknek számítottak,
és akiket a közönség egy része ideges méltatlankodással fogadott, P. Brook,
R. Lester, P. de Broca, I. Bergman, - hogy csak néhány nevet említsünk, az első fecskék: 'akikről azt hajtogatták. hogy csak egy maroknyi "kultúrintelektuel" verte nagydobra őket, most hova-tovább szerves részei lesznek a
kőlcsőnzőcének programjainak. s a hűséges veteránoknak tudomásul kell venniök, hogy nem uraljáJk többé ósztalianula fogyasztói mezőnyt,
Ilyen hirtelen megváltozott volna a kőzönség ízlése? Tömegméretű változásról persze nem beszélhetünk, de a filmforgalmazók számolnak a közönség
jelentősebb differenciálódásával, amely mostanra már a filmnézők között ismegindult, ugyanúgy, akár a képzőművészetben és az irodalomban már sokkal régebben. Kalkulácíójuk nemcsak a jelenre vonatkozik nemcsak azoknak
a rendezőknek a műveit vásárolják megvaikik a közelmúltban szeréztek nevet
maguknak "rendhagyó" alkotásaikkal. hanem azokét is, akik csak mostanában
tűntek föl. Az egyik legnagyobb amerikai kölcsönző, az Universal például hatéves szerződést kötött Schlöndorffal, a Törless-film rendezőjével. teljes cselekvési szabadságot bíztosítva neki erre az időre. Az United Artists az első
tilmes Claude Juira rnűvét vette meg (Végeredményben), melyet a kisérleti
filmek fesztiválján tüntettek ki. Egy ilyen díjazás nemrég még megbélyegzésnek számított a filmforgalmaz6k szemében.
Miért említjük mindezt? Hazai közönségünk soraiban ugyancsak 'kibontakozóban van a fentiekben említett természetes differenciálódás. Ez egyenlőre még csak szerény keretek között megy végbe, de fílrngyártásunk, nyilván más szempontok alapján ugyan, mínt az Universal, - az elmúlt néhány
évben váratlanul nagyobb teret biztosított a hagyományokat túllépő rendezői
elképzeléseknek, s ennek szerves következményeként egész sor új, eddig még
nem szerepelt rendezőt bíztak meg munkával, Ezek a filmek, összehasonlítva
az egyidős francia, olasz, amerikai rendezők műveivel, egyelőre csak óvatos"
próbálkozások, hazai viszonylatban mégis váratlanul újat jelentenek. De külföldi kortársaik, szerves folytatói saját kulturális környezetük mindíg is létezett, erős avarit-garde-jának, hazai rendezőink viszont jóformán alig rendelkeznek ezekkel a hagyományokkal. Egy alkotóművész hagyományvilágát
természetszerűleg nemcsak rnűfajának múltja jelenti, különösen nem a film
területén. ahol az alkotók élményvilágába és inspirációs forrásaiba elhatározó jelleggel beleszól az irodalom .és a képzőművészet is, általában a teljes
kulturális-társadalmí múlt. Egy Allain Robbe-Grillet (l'Immortelle) vagy egy
Cassavetes, (New York árnyai) jelentkezése elképzelhetetlen a francia illetve
az amerik:aii művészet egészének avant-garde hagyományai nélkül.
Amit és ahogy most jelentkező új rendezőink látnak (többnyire még csak
látni szeretnének), annak alkotástörténetileg alig van nálunk előzménye. Éppen ezért teljesen más kiindulási helyzetben vannak, jóformán semmi folytonosságuk nincs. Az ő folytonosságukat társművészetí előzmények dolgában
talán egy Cholnoky V., egy Moholy-Nagy, vagy Zoltan Kemény jelenthetné,

ha kibontakoztak volna idehaza. Ezek azonban csak afféle fiktív hagyományok, tényleges örökségüket azok teremtették meg, aJk~k előttük alkottak. A
harmincas évek után a magyar művészet túlnyomóvészt a nemzeti és kliasszikus eszményekihez fordu1t vissza, ahogy Vas István írja, művészeink derék. hada, legjobbjaink akkori nemzedéke "egyenesen Párizsból nyargalt vissza az
ősi Keletre".
A hazai gyökerek hiánya miatt, új utakra térő rendezőink filmjeiben gyakoriaJk: a :forma- és koncepcióutánérzések, a nagyot markolás szándéka. Figyelemreméltó részletekben gazdag, de egészében még mindíg nem teljes mű
vek látnak napvilágot. Az elmondottak rövid illusztrálására talán a leginkább
a Lássátok jeleim, Fazekas Lajos első filrnje a Iegalkalmasabb, mert kiélezétten magán viseli ennek a művészí nekirugaszkodásnak és félsikernek bélyegét.
A rendező ugyanúgy magáról, nemzedékének eszméléséről beszél benne, a
filrnszerűségnek rokonszenvesen fittyet hányó monológokban, főhősének valószínűleg túlbecsült csökönyös pózaiban. a bemutatott magatartáselemek szándékolt közvetlensógében és dísztelenségében, mint rendezőtársai az
Vnnepnapo,k dühös fiatalembevében,az Apa felnőtté váló főhősében. a Nyár
a hegyen eltérő jellegű szereplőiben. Ebben a maga-boncolgatásban és korlátleletben azonban nem az a baj, hogya rendező Igazolja jfőhősét; ahelyett
hogy kritikusan látná, mert a főszereplő alapmagatartásában tulajdonképpen
jogosan ismer föl egy lényeges jelenséget. De túl sokat zsúfol bele ebbe az
alakba, ahelyett hogy a leglényegesebb vonásait nagyítaná föl. Ezért is sikerültebb a lány portréja, akit - kevesebb tulajdonság híján, - jobban körül
tud jámi a kamerával, és közelebb hoz a nézőhöz. Filmművészetünk egésze
szempontjából nem is lényeges most, hogya részletekben hol lőtt túl a célon Fazekas, nyilván gyakorlatlan még, észre se veszi, hogy néha egy-egy mellékes megoldásában mílyen fontos dolgot ragadott meg, s ahelyett, hogy a kevésre összoontosítana, tételeket gyárt, művészeti fikciókat követ. Alapok,
előzmények hiányában, szinte természetes gyerekbetegség ez.
Mivel új rendezőink egyszerre jutottak szóhoz, váratlanul elárasztották
a mozikat kísérletező, gyakran nem egységes, teljes élményt nyújtó filmekkel.
Ez Ikihív!hatja a konzervatív kritika megélénkülését is, holott a helyzet egyáltalán nem fílmművészetünk gyöngeségét, hanem potenciálisan már gyarapodó erejét bizonyítja. Ha most egyszerre jelentkező új rendezőink a látszólagos félerudcnények következtében újabb megtorpanásra kényszerül.nének, ha
nincs elég idejük arra, hogy saját törvényeik szerint kibontakozhassanak. akkor - eltekintve attól, hogy milyen igazságtalanság ez rájuk nézve, - megszakad az a folyamat is, mely nálunk a külföldihez hasonló módon, előbb
utóbb egy szélesebb bázisú, fogékony és türelmes közönség kialakulásához
vezet.
Csavargók köztársasága. A film Bjelich és Pantyelejev: SKID, at'agy a csa1:argók köztársasága című regényéből készült. Aki ezt a magyar fordításban
már régen megjelent és ritka regényt olvasta, emlékezhet rá, mennyire más
volt a hangja, mint a hasonló tárgyú sematikus irodalomnak. A könyv még a
húszas években jelent meg Moszkvában, és a "Dosztojevszkij szociálindividualista neveűőintézet" lakóiról szól. Már az intézet nevének is szokatlan csengése
van, de nyilván nemcsak ez okozta, hogy egy idő múlva nem használtak már
ilyen elnevezést. Lapjairól a forradalmat követő néhány év reményekkel telt
világa elevenedett meg; rendhagyó volt, valami frisseség érződött belőle, melyhez nem nagyon akadt hasonló később. Hosszú idő telt el míg megfilmesítették.
A fjIJmben most ott érezhetők csöndes irónia formájában az eltelit évtizedek
tanulságai is: valójában nem egy nevelőintézet, hanem egy egész társadalom
'Problémái kerülnek terítékre benne, a bizalom és a cselekvési szabadság kérdése. Mindezt gyermekek életéri példázza, ami egyaránt megkönnyíti a rendező és a néző dolgát.
(Ungvárv Rudolf)
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