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VALASZTAs - SZAVAZAS. Ahányszor váíasztásra szólítanak, ahány
szor felvesznek a választói névjegyzékbe, mindíg visszaszállok félévszázadnyi
messzeségbe, gyermekkorom választási csalódására.

A dunántúlí kis;válrosbain, ahol születaem és neve1lloodtem, édesapám éppen
elérte az adófizetési határt, amely választó polgálrn1á ~:wa1Jta. N~ embereik
nek, tisztváselőkriek, föwdbd,rr!JolkosolkinaJk, bírtokos parasztoknak - le a kisipa
rosig és kiskereskedőíg - volt akJkor választójoga. A férfíaknaík, A nőknek

nem. Kisparasztmaik, napszárnosnak, murukásnak Szill1ltJén nem, Tehát, ..az ország
laíkosságának kísebbsége - rniné akkor imondták -, azok, "aikiiikll1Jek volt félteni
valójuk", döntöttek az ország dolgáról.

Persze, ezt az elemzést utólalg szeréztem és tanultam. Alkikor - az első

világháború elmti években - el!ws"'erűenl1á1mragadt akíSiVál'Os gyerekseregé
nek, ifjúságának Iáza. "Éljen Kossuth apánk". És a il'üggetJenségi jleiLölt páros
tomát hordtuk hajtókánkloon és matrózzubbonyunkon. Apámnak is tetszett ez.
Biztatott s nevetett "választásd rOOlrténetedrrnen", mert a,ziskoláball1" szünetekben
ezt játszottuk valamennyien. E.1Ilenzétkli, függetl€ll1ségi volt az egész ifjúság 
választójeg nélkül.

Amilkor máa- 'közel vobt.a választás napj,a, aPáJm egy este ae!hangdrtmJ., szo
morúan jött ham. Csak annyit; szólt piros toilJlall1ll1a mutatvac "Ne hordd töb
bet!" Aznap tudtam-e 'meg vagy későba, nem emlékszem már, tény azonoan,
hogy hírvatta a háziúr, tekintélyes ügyvéd, dzsenrtrrl. crsailád sarja, s kereken
közölte. hogy nem tudná meighoSlSzablb~taniII dakás és műhel1yibérl€lti szerződést

- amí egyet jelentett családd egzísztenciánk összeroppanásával -, ha apám
fl függetlenségi j€lliÖlIJtore szavaz,

Másnap az iskoléban megcsappant a pdros tollasok száma. Hiányzott mínd
azok haj,tókájá[,ÓoI, akiiknek apja választópolgás- volt. Harmadnapori pedig nagy
töobséggel megválasztották a "mungó" jeI:ÖI1ltet, TisZIa István mun'kapártjánaik
tagját. Persze - nyíi1t szavazással.

Aztáln egy nemzedéken át folyt a haza-vona a nyúlit és titkos között. A
F11i.ediriOh.,&é1Je választáson lI1ö~tönözve mínden 1i1Jkos lett, s a nők is Ikaptak
szavazatd jogot. Azután Bethlen feWfed~te, hogy a magyar nép nyHt jelleméhez
nem Hlilk a ItIitikosság. Szűkítet~ és rtág,írtJotrtlák s meginlt szűkítettélk a váíasztó
jogot. A7Jtán a nyfltságort és a tlitikosságot is lrevertélk. Budapestnek s néhány
íoarteeületnek td1Jkos választójogot adtak, a mIm azoniban meghagyták igaz
matgy,annalk, hogy fi3TÍ1Jtain mondhassa meg, am választja, akít nem akar,

Elbben a váaas2Jtási cfkk-cakkban csak a felszaoadulás ihowitlt változást,
Azóta széleskörű, általános és tatkos a választás, s egyenlő jogú fém és nő.

A rn§pi demokrácia alkotmányának kihirdetése óta runcsenele párltolk. Nem
páJr:tok Iközött választunk, hanern a szociaddzmus rendszerére szavazunk. 'I'izen
Ölt évvel ezelőtt még ell Lehetett mondaní, hógy a lIDagyar választás inkább nép
szavazás jeldegű. Az utolsó tíz éMben azonban a demokratizmus horizontálisan
és vertikálísan olyan Ifej16dési színtet ért el, hogy a küszöbön álló március 19-1i
választási napra élPPúgy ráliilliik a népszavazas megjelölés, rnirut a választás.

Népszavazás arinyfban, hogy megméri az elmúlt négy év eredményeít, s
kímyűlvánétja a nép I3.kamtált, Ikívánja-e, óhajtja-e, hogy ezekre az eredményekre
támaszkodva a nernzetd egység: jegyébenépüljiön tová1]b az ország.

A szavazás titkos, rnínden ihelytiséglben szavazófüllse, anínden szavazó itlt
teszi rá ,kJé:lJjegyét a szavazó céduűára, s azutám a borítékot leragasztva dobja
'bele a szavazó úrnába.

De választás is lesz a szó demokratikus ~illmében is március 19. Ezúttaa
nem lajstromos, tehát nem személytelen SzaIVIa2J!ÍIS. ,Elgyélni vá:1asztiÓrkerüloete!k
vcannak - sokhelyütt két jelőll1Jtel. De ahol egy jelöLtet áilM,toitt a jeJiÖlőigyűlés,

ennek I3.zegyn,ek is ,rendellkeznlie kell a Jeadovt sZl8IVazaldk 51 százalékával, hogy
megválla:s~totltnalk teildntsélk. A jelöatek mind a :nemzetli ~ség: és a szocialldz
mus építésének elved,t vaUják, Wllam:ennyien a Hamias Nép,f,ront jelö1tjeli -,
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de személyes kéjpességedlket, áídozatosségukat ~s oda kell állítaniuk a választák
elé: aJ.kalmasoolk találtatnak-e a törvényhozó! mumkára és feladatra,

Nagyolll szerenesés. hogy március 19-én az országgyűlési választásokkal
egyidejűleg lesznek a tanácsi választások is. Fővárosi, megyeí, [árásí, városi,
községí tanácstagokat választanak. S itt lent, a 1egJImsebb poldtíkaí egységek
[elöltgyűléseín vált szemlélhető legínkább az egészséges kiválasztódás folya
mata. Erek a községí és városá tenácstag-jelölő gyűlések megmutatták, hogy
itt, ezen a színeen kezdődhet a politíkaí pályafutás, i,tt a legközvetlenebb de
mokrácía színterén, a kézközelbe eső problémák és gondok oldozgatásának,
megoldásának szi,Il'tjén tűnik !ki, ld 'az, aiki áldozatos a közért, ki az, alki egész
ségesen gondolkozik, ki az, aki meg tudja nyerni reáltis látásával s tetterejével
a választék b1izalmát. Itt válnak ki a népből a vezető egyéniségeík, aloíknek
szava, tette és munkája harmóniában van, aikik példásaik állapotbeli köteles
ségeik teljesítésében, azaz szakmai rnunkájukban, de ezenkívül és: ezenbúl haj
landók és készek dolgomiaközösség javára és érdekeiért.

S itt ilent, ezen a sokezer- tanácstagi jelölőgyűlésen felbukkantak már az:
országosan még névtelenek, akik rnost indulnak el azon az úton, hogy holnap
a járás, holnaputálll a megye taII1ácstagjai - azután pedig az országgyűlés tag-
jai, az ország törvényhozói legyenek.

A közvetlen demokeácíánakez az alulról felfelé épülése nagyon egészséges
és gy,akorlati értékű jelenség.

Ezént mondhatjuk március 19-éről, hogy hordja a dem~artizlffius minden
jegyét: kiválasztás, választás, népszavazás, Igy nyilvánul meg a nép véleménye,
s fejeződik ki a nép akarata.

A kiválasztódás, válesztás és népszavazás jegyében március 19-e a magyar
demokrattzmus szélesedésének [elentős mérföldköve, Döntően a nagy közös
érdekekről van szó, hisz ez a társadalom az egész népnek épül.

Az egész népnek, s ebben a vallásos tőmegeknek is. Cs aik. közös erővel,

közös munkával juthatunik előbbre, mindnyájunk javára, s a közösen vállvetve'
kivívott eredményeik között találhatunk megoldást sok tisztázott és rendezett
probléma utálll vallásos érzéseinket és hitvallásunkat érintő és még [elenlévő

kérdésekre is - a valásszabadságról- szóló zsinati nyilatkozat szellemében. A
nemzeti egységpolitika e vonaekozásban máris nagy eredményeket könyvelhet
el, amínek legfőbb kifejezője az a tény, hogy az állam és egyház viszonya ki
elégítő és j ó.

Az országgyúlés jeWltjei között van három katolíkus pap (Beresztoczu Mik
lós, Horváth Richárd, Várkonyi Imre) s három protestáns egyházi szeunélyiség.
A tanácstag [elöltek között is szépszárnrnal vannak egyháziak. De rajtuk kívül
is tudunk [elöltekről, alkik vallásosak és gyakorolják vallásukat.

Ez a rnozzanat is bizonyítja - politikai fórumon kifejezve -, hogy nem
hátrány az, ha valaki pár:tJonikívülL Mert a mérce: hűség a hazához, szakkép
zettség, rátermettség.

A k'iváil1asztódásnak, a választásnak és népszavazásnak is ez a mércéie.
S ez a nemzeti össrellojlás pollitilkájának a lényege, amelynek ünnepélyes és erő

teljes megnyilatkozására hívatott marctus 19-e, a választás napja.
(Saád Béla)

ÚJABB MEGALLAPITÁSOK JÉZUS PERÉROL. Ez a per még nem zárult
le, ma is fogla:likozta,tja a kutató elméket, Ez érthető, hiszen mind a .négy evan
gélium beszáanol róla, de egyikük sem törvényszéki tudósítás, hanern a meg
váltás szempontjából lényeges események, tények, szóbeli ,Idjelentése,k viszony
lag szűkszavú közlése, Jézus perének történeti és jogi hátteret perrendszerű

vagy perrendellenes voltár, az ítéletért felelős személyek szerepét még ma s.em
tisztázta véglegesen a történelem. Ezt nem is lehet csodálni, mert hiszen a
rájuk vonatkozó történetkutatás a maga rnodern tudományos módszereivel a
per óta eltelt tizenkilenc századhoz képest nagyon 1i8 fiabal.

A kutatásnak új lendületet adott a II. vatikáni zsinatnak az a nyilatkozata,
amely a nem-keresztény vallásokról szólva Jézus perével 'kapc:solatban a kö-·
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vetkezőket áll.apítja meg: "Jól1ehJet a zsidó hatóságok ihíveikJke1 Jézus ha:láilára
törtek, mégsem lehet azt, a:mi neki fájda1mat okozott, mánden megkülönböz
tetés nélkül sem a hajdan élt zsddóklnalk, sema mai zsídóknakfelrór»." A zsí
nati nyilatkozatnak ezt a mondatát csak aikkor értékeilihetjük helyesen, ha tud
juk, hogy az egylházatyáik: korában a zsidó népnek Jézus halála míattd állítóla
~os koiLlektív felelősségéről bizonyos tantételek alakultak ki s ezekből - amint
azt Bea bíboros a Vigilia 1966. áprilisi számában Icifejti - "Mt a következtetést
vonták le, hogy Isten elvetette, sőt megátkozta ezt a népet". A nyilatkozat ki
fej,ti ugyan, hogy most már (t. i. a megváltás megtörténte után) nem a zsidó
nép, hanem csak az egyház az "Isten népe", vagyis az embertség üdvének hor
dozója, "üdvintéZl1l1imye", de ugyanakkor határozottan visszautasítja a zsidók
ellen Jézus elítéltetése míatt emelt általánosító vádat. "A zsidókat - mondja
a nyilatkozat - nem szabad sem mínt Istentől elvetetteiket, sem mint elátko
zottakat beáldítamí, mintha ez a szentérásból levezethető lenne." Elhhez a meg
állapításhoz még figyelmeztetést is fűz: "MindenkJ. ügyeljen am-a, nehogy a
valíásoktatásban, vagy a prédikációban olyasvalamit tanítson, ami az evangé
Liumí ígazsággaí és K,I1Ísztus le1Ikületével níncs összhangban."

Hogy .tísetán lássunk Jézus perében és a felelősség kérdésében, azért is
fontos, mert neves zsidó történészek - mint például Jules Isaac s nyomában
Leon Poliakov francia egyeterm tanárok - még a II. vatikáni zsinat előtt ki
dolgozták a teológfai antiszemitizmus fogJalimát és ezzel az egyházra hárítotrák
a felelősséget a zsidó-ellenességért és - hacsak közvetve is - annak szomorú
és emoertelenkövetkezményeíért, 8zerintülk ez a hittand antiszemitizmus a kora
kereszténységíg nyúlik vissza, anra az időre amikor az első keresztény egy
házak a 'rómaiak szemében még alig látszOtttaktöibbnek a judaizmustól való
elfordudásnál, Mínd a két szerző 'hangoztatja, hogy az evangéliumok szerint
előadott keresz·tl'efeszítés történetéoöl azt a következtetést lehet levonni, hogy
a Jézus keresztrefeszítését okozó zsidók önmagukat ítélték el. Az egyházatyák
ezen az alapon kés'Őbbkidol,gozltakegy tanítást, a:mely szerínt a zsidók az isten
ölés elíkövetése miatt örökös büntetésre vannak ,ítélve s Káinként kell vándorol
nidk, hogy szoWgaságUlkJOOJl és llealacsonyíttatásukkal tanúsítsák a dogma igazát
&: a~~őZe~t. (Ld. Vigili-a 1961. márc, 168-171 L) Lényegében
ezt afe1'fogést 1lUlk:rözi DaV44 Flusae'l', a jeruzsálemi zsidó egyetem tanárának
JéZJusperéI'Öl tarlott egyetemi kollégiuma is, holott az nemrégiben, s már a
zsinatnak erre a kérdésre vonatkozó nyHaffi{ozata után hangzott eL Flusser
szerínt "Jézus elítélése a fő tárgya a zsidóság és a kereszténység közöttí ellen
tétnek. A keresztények kényszerítettek benmüriket, hogy komolyan foglalkoz
zunk azzal a perrel, amelyért mi a zsidó népet semmiképpen sem tesszük fele
lőssé". El kell ismernünk, hogya zsidó nép 'Szellemi képviselőinek csak példák
kal és röviden érintett - katolikus részröl rrészben vitatott - álláspontját,
sajnos, még ma is alátámasztják az olyan - bár csak nagyon szórványos 
megnyilatkozások, mínt aJmilyen III. Ignác Jakub, Antiochia és az egész Kelet
ortodox pátriárkájának Damaszkuszban közzétett nyilatkozata volt. A pátri
árka elítélte a Il. vatikáni zsínatnaka zsidóságot érintő nyilatkozatát, "ezt az
új, római tévtant, mely éppúgy ellentmond a szentírásnak, mint minden idők

egyházi tanításának, mely szeránt Jézus elítélésének a bűne egyszer s minden
korra a zsidókat tenhelí",

Jézus "pere" tehát tovább folytatódik, mert amint ezt Erancisco Lage spa
nyol redemptorista szerzetes a Heiligland-Jahrbuch 1967. kötetébe írt tanul
rnámyában megtiegyzi, "a zsinat nem oldotta meg azt a kérdést, hogy jogiilag
ki felelős Jézus elftéltetéséért". Nyilvánvaló azonban, hogy ez nem is lehetett
a zsinat feladata, mert hiszen a kérdés vizsgálata a tudomány gondja, tehát
szabad kutatás tárgya. A Jézus perére vonatkozó szentírás-magyarazatoknak
a felelősség kérdésében eddig kialakított nézeteirt a spanyol (biblikus öt cso
portba foglalja össze: 1. A jogi felelősség egyedűl a zsidókat terheli, Pilátus
artatlan. 2. Jogilag elsősorban a zsidók felelősek, Pi:látus szerepe csupán az
ítélet végrehajtására szorítkozik, 3. iFde,~ő:sség egyformán terheli a zsidókait
és 'rómaiakat. A zsidó főemberek döntését Pilátus íelülvízsgálta és [óváhagvta,
4. A jogi felelősséget Pilátus viseli. A zsidók a pert csak sürgették s az ítélet-
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hez az any,ag:ot összegyűjtötték. 5. A jogti. felelősség ~gyedÜll Pilátust terheli:
ő verette a pert, hírdeete lka az ítéletet. A zsidók csak bepanaszolták Jézust.

Mindezek a nézetek azonban jobbára ,CSaJk az evaogélíurnokra hivatkozó
spekuléoíók, amelyek a történeti háttér pomtos ismerete nélkül alakultak kí.

Azt rnác eddig is tudtuk, hogya ha,I'IlllIilI1Jcadilk év táján Judea területét a.
római császári brirodailomJhoz csatolták, mint rprocumtori tartományt, s azt is
tudjuk, hogy cl zsídó nép, Rómától vadó függése elíenére is, bízonyos foOO ön
kórmámyzadmak örvendhetett. MegjeII:lIgIedrték a zsidó főtanécsnak. a színedríon
nak, hogy rég;i feladatkörét és lhat1:alJmát megtartsa. ibál' természetesen függött
a római ihatóságoíktól. Nem iSlIllerr'jülk azonban még ma sem cl zsidó önkonmány
zatra vonatkozó államszerződés l\iÖbIb pontját. Mímdenekelőtt nem áUíltlhaJtjuk
teljes lbizlOnyosságlgJal, vajon cl főtanács hozhatott-e halálos 'íté~etet, vagy pedig
ez [enn volt tartva s ha ígan, midyen bűnök esetében, cl római helytartónek.
Annyrit tudunk, hogy Sault a fő1Janács rendőri fe]ha,taJlmazással küldte Dannász
íkJus2Jba a ~eresztények el1en. Arról is tudunk, hogy IstVIánt" az első !k1eresztélny
vértaniÚt a főtanács te!l:jhatailmátbólítélték halábra, kövezték meg alíg öt évvel
az UlI' halála utáln. A zsidók Pííátus előtt víszont aet hangnetatták, hogy halá
los ítéletet neen hajtlhatnark végre. Lehet azonban, hogy ez Ikil'ejezetten eo ke
resmrerfes2JÍltlésre ·\TIOItlat!lrozott, amirn:t" eITŐL Szent JooQS ev,arn,géUst1Ja szólott: "így
telljesedertt be amit -Jézus momdott, arnikor lh.~lrá1,áJnaJk módját megjelölte" (Jn.
18, 32). 11t1; telhát kereszthalálról VIan szó, üceresztreíeszatés által történő kdvég
2JélS11őJ., nem pedíg rnegkövezésről,amí a kdvégzésnek egy másík szokásos módja
voat, kmönrÖSiel11 vaításellenes bűncselekmények rnegtoelásául,

ne nemcsak a 'kJözjogi és 'bürn1:etőjogji ihJáttér, a perrendtartás sem volt
régebben eléggé tisztázett. Az evangélíumokban előadott szenvedés-történet
i]lewe Jézus perének tárgyalása olyméntékben tér el attól a zsidó pel1I1endtar~
tástól, amlt a faiI1i.zeusi fonrásokból ismerünk, hogy egyes tudósok ezen az roa
pon malg1ánalk a szenrtkálsinalk a hitélességét is ikétségbe vonltálk. Egész sor 1'01'
malhi'bárt; és Iogehlenességet sOl1o,l.tak fel az evangédíumd Ihírndásokhan, szemben
82Jok/k,aJ a részletekoemenö 'UltasításOlkkal, amelyeket főbenjáiró perelk,re a Krisz
tus utálI1Jri II. században~ Misna, a. hagyományos törvényele gyűjte
ménye ad a sZlanhedriJIlJroJ. szólő fejezetében. ,

Ilyen elJlel11lII1Ondást IátnaJk ,albban, hogy az evangéldurnok seerínt JéZlUS1t
egy éjsZJakati tárgyaláson haillgartták lcí, holott aMiSIlla szerína főlbelnjá:ró pert
CSJak na,pp~ volt szabad tárr-gya.lnri. Egy másik: a rtátrgyacrás szombat előtti napra
esett - dre a Mísna szerínt a 'birói rtárgyalás a szomoae e~rőttli napon tilos volt.
A Mísna szerrint a bÍ1rÓtieljá-rás és a halálos ítéltet ktithkdetése között egész
nrapll1laJk kelLett elr1lelntie, Jézusra azonban J:'IÖIg1Jön az éjszakai ülés utáln lkii.mond
tálk a halálos .í1léletet. A Mísna szerínt tanúknak nem szabad az !Í,té~et megho
zataJ:áJbaJnrésztVl2lllniölk. A színedríon tagjad 'Delhát, alkiirk Jézus "iJstIenlká'l1omliá
sárnak" tamúí voltaík, jogszerűen Inem morndhattaik vólna ítéletet, kJÖZlÜ1Jü~ Ieg
a~,1jb kettőnek Ikii. kellett volna válnia a bíróí testülie1Jbőil., hogy tanúként lép
hessen rfőll.. EirJrŐil azoniban az evang,élli,umolk mit sem tudnak. A Mísna azt is
el'ő~rj'a, hogy először ra TIlatalabb Ibíródrn.alk kellett SM:vIaZI!J.iok, nehogy az idő

sebbek IbefullYásoljálk őllret, az evangéliumok szerint' viszont Kaifás, a rovap
szavasott először s ClSlaik azután a ,törbbi bÍJI1ó.

Máa'lk evangéliuma szerint a srz.inedrrioll1 mlirnden jel€lnlll6Vő tagjra a ihalál
bÜll1:tetés~ smwazott. Egy rétgd. zstidó tÖlrvény azOl11ibarn ktimondja hogy a vádlott
szabaduil., ha l111Ii.ooen ibííró IbűnJÖSlIl€lk 'tlaJl1tja, mert a rt:örvénya~tkotó fe;HételIEzte,
hogy ilyen ese1Jben a bírróság a Vlá<Nottal sZJemben ,elfogul:t. Az; e'V1arngJélliurmok
husZJOIllIhéIt ,esetben mondanak e1ilient la MisnáJban fogliailt perjarglnalk, s ezért
dk/kal ,am a ikövet:k.e2tetéstt VOl11tá1k le: ellképzelihetet,lern, hogy ergy bí,rróSiág, ernnyire
wltegye magát a peI1l1enden. S ha ez így állI - úgymond -, a!kko:r raz eVlan
géliumok nemcsak a ,ZJSidó YeZle1Jőlk fel1Jel15sségéJt hJangJsÚilyozzák ,a római h'a,tó
lSágigiail., telháJt Pil1átussal szemben., hanem egYelI1JeSen :zsidóelllelI1Jes haimiSlításoikihoz
fo]samodnak.

Ebben ra vitáiban Joseph BUnz1ler, a knűnő passaJuri újtestamentum-kutató
is egyél1telműen az evangélliumolk jarváTa fogLail :áIlWást - í['ja Johannes Bauer,
az egyetemes :tJeroh~g:ia ésoogimatörténe1; g~azi professzom, aJkinre~ gondolat-
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menetét Hit követem, Jézus kora és ill Misnának a II. század végén történt
megfogalmazása közt olyain esemény ,törtéIlJt, amely Judeapoo1itilkai, vaJiLásDs
és társadalmi viszonyait alapjában változtatta meg: az. ősi zsidó áJll>aJmiság és
a Templom pusztulása a hetvenedik évben. Akkor tűnt lel a történet színpa
dáról egy hatalmas zsidó párt, a szadduceusoké; aikik a színedrtonban is mér
tékadó szerepet játszottaIk. Tudjuk azt is, hogya szadduceusoknak más bün
tető joguk volt, mdnt a íaríezusolcnax, és rnaunár egész sor olyan esetről tu
dunk, armkor a színedríon nem a fariezusi, nem a Misnára támaszkodó bün
tető perrendtartás szeránt járt el, hanern a szadduceusok perrendjét követte.
A szmedríonra Jézus koráiban nem a farizeusi, han€IITI a szígorúbb szadduceusi
jog volt a kötelező, így aztán rögtön éothetövé válíik, hogya színedníon miért
nem követte a humánusabb perrendtactást, másreszt az is kíderüi, hogy az
evangéliumok sem tartalmaznak zsidóellenes hamísftásokat,

Josephus Flavius, a héres zsidó történetíró, jól ,tájékozrt:at a IOOt jogfelfogJás
és peres eljárás különbségéröl. Míg a farizeusok a rmózesí törvények szeHdeblb
értelmezése mellett voítak, a szadduceusok a szígorú ószövetségi rendelkezé
sek szószerínti betartásához ragaszkodtak. Eleazar ben Ztulok: rabbi elmondja
például, hogy I. Agrippa idején gyermekként apja váídáról vele együrt:lt Iátta,
hogy egy pap erkölcstelen Ieányát ooZJSenyaM;bonr égettélk rneg a mózesí tör
vény szellemében a jeruzsálomí szünedráon szadduceus; jogfellfogás szenínt ho
zott ítélete .allapján, hodott egyébként a szerenesétlent "CSiaIk" meg kelllett volna
fojtani, majd szájába égő ólmot öntend. Más hasónló ií,télet,ekirőJ. is tudunk, de
a lényegles itt az" hogya szdnedmion Jézus pereben pontosam a szaddaiceusi el
jálrási Irend~ tartotta ibe, nem pedig a farizeust perjogot. Szadduceus rendel
kezés: a ruha megszaggatása. 'ha az ernber Istenkáromlást halil, bódító ItalI fel
ajánlása az elHéltn,eIk stb. Az evangéliumok Ieírásaé <tehát teljesen megil',cleln€k
az ak~OTi jOlgci szokásoknaík.

Ebből a gondolatrnenetoöl az derül ká, hogyaszadduceusli eljárást Jézus
perében nem sériették meg és a zsidó főtanács csupán az ősi rnózesi hagyo
mányok szígorúságávaí jám el, védetlmezteaz államrezont, attól tartva, hogy
Jézus tanétása és működése inemcsak a' ·~aJJáSiÍ irstézményeket, a Templomot, a
papságct, a szornbat séeíhetetíenségét veszélyeztetí, ihanem a zsidó nép béké
iéit, sőt ·életét is. ,,Ha t'OVálbIb tűrj'ÜJk, mindnyájan ihímní fognak benne, aztán
jÖÍl.1rl'Éik a roinaIiak, elrpusZltírtJjálk szeruéíyünloet és népünket" - !hangoztattáik
a főtanács tagj:ali János evalngelista szerínt, '. ezzel a mondattal törnören
jellemezte Jézus perének polrtíkaí ihá,tlteret (Jn. 11-48).

Csalk röpke szemléíltető példát adihattam abból a 'történelImi kutató mun
'káiból, arnat a Jézus-per klÖzjogli, poJlitikai és perrendtaraásí lhiártterenek tisztá
zása végett keresztény és zsidó történészek - Szent Pál szavaival szóhvári 
"V'eI!'8€[Jgve" (Róm. 11, 11) folytatnak. A kutatások nyomán még sok ismeret
len részlet derülhet ki. A Jézus-per tisztázottabb történeu hátterének isme
retében így mindinkább lehetövé válik majd számunkra, hogy a zsidó főtanács

szerepét a konkrét történeti helyzet alapján ménlegeljük és ítéljük meg. Márts
bizonyos azonban, hogy - máként a II. vatakána zsinat megállapításaiból ds
~Itűnik - senki sem róhatja töblbé minden meglkülönböztetés néllküll az akiko['
élt zsidók terhére Jézus szenvedéseít, s még kevésbé teheti felelőssé értle a
későbbi és a mai zsédóságot.. UtóblbdaJklat legteljebb annyiban, amennyiben teo
lógía! síkori a keresztény MViŐ minden embert ikirvétell nélkül felelősndk 1arIt
Jézus értünk v,áUallt szemvédéseiért - le,gelső sorban önmagát, (Szigeti Endre)

AZ OLVASO NAPLOJ,A. Hereeg János "nl!llpliÓjegyzeteinél" \kevés ázgalma
sabb könyvet olvastam az utóbbi időben." Pedig tar1JaJlma szerínt élw>eruséggel
nem "iiZ@almas". Kil'i,tikák, cikikek, jegyzetelk gyűjrteménye; de a ~ÖIIlyrveik, J1lI€
lj'1ekl1ő11 lbesmmol, csak kivétellesentalJáJ]hatók meg kereskedésednkben, és szere
2lőik,flőil említés lis csak 1dvéte1esel11 töDtél11iik; a problémáik:, melj'1eket jegyze,tlei
vel kísér, jellleg,Lletesen ,heilyihez, a Vajdasághoz, és népcsopol11Jhoz, la JUlgOS,ZJ1á
VliáJban é1iŐ magyarrsá:gJhüz 'kötöttek. És mégis, vaJlószJnŰileg éppen ezért olY'aI11
izgalmas. Számunlkrra elsősOll1ban abbatn, aJffiÍlben ebben la "helyi" je1í1e.@élben

• Herceg JánOSI: Hazulról. Forum kanyvkdadó, Novi SaJd, 1965.
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túlfuurtaIt önmagán, Vitákat sejtlhetnibenJne, amelyeloben nem vettünk részt.
sajnos még "meg;figye1őkéIlrt" sem; így a vitálnál fontosabb lesz szemünkben
az etv és a probléma; nem ismerjük a személYi vonatkozásokat, a nézeteik,
talán nemzedékek véleménykülönoségét, s így esetleg [obban (v,agy másként}
tudjuk érzékelni azt II lényeget, amiről a változatdkban szó van. Természetesen
semmiképpen sem "fölii:1rIől"; hanem inkább valamiféle "integI'lációs" törek
véssel: a ~üllönbözőségekJben is a 'külörnbözöségeket (még a lehetőség határtvig
a nyelvi'eket as) fOJJü.lmúló és egységben föloldó színtézís keresésével. És sem
miképp sem a Ibil1tolkOlIl belülliség mindig ellenszenves fölényével; annál kevés
bé, rnert hiszen nem egy olyan probléma, amely a vajdasá,gi magyar irodalom
naJk, úgy Iátszíík, fontos kérdése, esetleg más "rfekivésben", fogahmazásban és
arányokban, de érvényes nálunk is.

Csak szavakat és fogalmeikat kell példáu:l más szavakkal és fogallmukJkal
beheIyettesít'eni - az új összefüggésben adekvát fogalmakkal - regionalizmus
helyett nacionallimnustgondolIni, nemzetíségí helyett középeurópaí távletot,
népcsoport helyett népet és nemzetet; és akkor azonnal látható lesz egy sajá
tosan vajdasági problémának e magasabb hatványon való érvényessége. "A
regionalizmus illem időszerű már - írja Hereeg János. - Hogy azonban az író,
s főleg a nemzetiségi író nem lépihet ki olyan könnyen szűkebb hazájából, mint
a rnűhelyek, gyáralk vagy szántóföldek murukása, mivel nyelvi kötöttsége szo
rítja vissza 'az otthoni környezetbe, az találn nem is igényel külön magyarazatot.
De nemcsak a helyzete, szerepe is ide köti. Nemcsak azért nem megy el, rnort
másutt nem értenék, de azért sem, mert éppen az a dolga és a feíadata, hogy
itt maradjon s népéJhezszóIjon a közös nyelven, annak a lelki és sZ€IIII,emi
közösségnek a hangján, amelly egy népcsoportot egvmáshoz fűz és összetart,
ha ennekaz összetartásnak a kötelékei nem is oly szorosak már, mint ahogy
régen hirdetni irUett, maga a néPi közösség egységesebb lehet, mint bármikor
azelőtt, a nemzetiségli és osztálytagodózások idején."

Azíránaik tehát "itt" van a helye. Problémái is jórészt ebből adódnak.
A regíonalízrnus (magasabb hatványon: a nacionahzmus) "nem Időszerű"; ha
az íro ennek veszélyeit el akarja kerülni, "föltétlenül szakítania kell a retrográd
romarntikával, a táj mítoszávaí, és megszólaltatnd az új világ új emberének
irodaírnát". ,

Persze ez a fogalmazás, jórészt ez a fogalom ds ("az új világ új Irodalma")
meglehetősen homályos; szükségképpcn az, és alapjában véve helyes is, hogy
az: semmiféle normával nem lehet kívülről megszabnd, hogy malyennek kell
lennie, milyen legyen "az új világ új embevének irodalma"; hiszen míhelyt
megszabok már stabflizáltam, az "újban" már megteremtettern a nem-ujat, a
régit, 'amir: az újnak, illetve egyszerűein csak az élőnek első dolga lesz túlha
ladnd. Az újnak az a lényege, hogy keresi magát, s amint megtalálte, nyomban
tovább is lép, mert hiszen az "új" sosem áll meg, a Iét természete (momdjuk.
hogy diaíektíkája") szerint mindig egy lépésset előbbre lép, egy megoldás csak
egy következő megoldáselőkészdtése:mínden lépés alap a következőhöz. Mind
ez .vajdaságd Tekvésben" (mmtegyJcimagyított metszetben) így fest: kialakult
egy' "hoItpont", létrejött az laz "egyhelyiben-topogás", amely "változó kész
séggel ásmétebte az unalmas jelszavaikat a társadalmi változásróí épp úgy,
mint a táj színéről, lelkéről és szelleméről"; ebből a "megá,Jlapodottságból,
modorosságból, rnaradíságból és természetesen, a dilettantizmus lassú ökrös
szekorének kényelmes útjából" kellett kilökni; "és talán az is természetes volt
- írja Herceg János - ami utána törtérit ... hogy a változás, búr túlzott szi
gonral megtagadtaa vajdasági drodailomnak egykori idilli á1lapotút ... de mind
ezt olyan hévvel tette, hogy ... végül maga is megdermedt a modorosságban,
sterrllé és öncélúvá Lett ..." Létrejött tehát, ellenhatásul, Herceg János szerint,
"a nyugati modernízmus egy merőiben vidéki változata".

Ki akarhatna bíráskodni, ráadásul illetéktelenül, egy pörben, amelynek
anyagát, aktáít, bizonyítékait alíg, szereplőit és tanúit is - sajnos - csak
fölületesen ismerí ? A szemlelő számára "régiek és újalk" e Herceguános jegy

. zeteiből kibontakozó vitájában elsősorban a levonható tanulságok a fontosak:
a probléma tanulságai. Az egyik az, hogy az "új" is lehet "régi", provinciális;
az új nem a kmÖll1lféle új, vagy újnalk vélt f01'1TWÍlk egyszerű átvételében, olykor
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majmolásában áll (ami igazában épp a provinciallimlJus iSlkollapéldája), hanem
-, hogya kérdés sajátos vajdasági körén heIm maradva V~ László egy,a
Hídbain megjelent kemény vitaciJkJkének kifejeresét haszrnáljuJk - az új szenzi
bilitás megjelenésében, ami szükségszerűen keresi, meg)keresi, JkiwaJkiítja a
maga "új formáját" is.

Az álllandóság j~ébőJ a vajdaségí magyar irodalom mándenesetre "a 11l10Z

galrnasság jegyébe" lépett, és ebben a mozglallmasslá~ban Herceg János azt
tartja a legföltűnóbbnek, "néha kicsit nyugtaíanétónek is", hogy "az írodadrní
élet szfrsképc" tökéletesen megváltozobt: hiá!Ilyolja az új irodalomban, nemcsak
a fiatalabbekéban "az itteni vtlágot, az élet mai színeit, jelenségeit és valósá
gát tükröző kötöttséget"; úlgy vélí, "a fiatalok legtöbbjénél az eredebinek tűnő

s a közeli példáit megtagadó forma egy'Úttal a gyökértelenséglet árulja el".
Valóban gyökértelenség ez? Vagy arról lenne szó, és talán nem egyedül

a Vajdaságoam, hogy az író, a költő, a rnűvész egy másfajta, egyetemesebb ta
lajhan próbá! ~öllrereZll1i, JártsWlrog paradox, valójában az egyetlen lehet
séges módon úgy, hogy I6g3"ben maga walldtja, "temneli" is ezt a talajt? Nem
annak azegyetemes-écözös ~ö1Mi "ny,eliVlIlJeik" a kereséséről, formálás! kísérle
teilről lehet esetleg szó, amelyről manapság all1ll1yit és olyan fLgye1emreméUó
hangsúlyokkal beszélnek? Ha Igen, akkor újra, és mintegy az integráció maga
s'dlblb szantjén, főlvetődik a ,;hagyomány" kérdése: az egyetemesben a saját
szerú szerepe, joga, Iehetősége. És a hítelességé: hogy az egyetemesség meg
élt, s ha .kell, megszenvedett, ne pusztán rnajmolt és szajkózött egyetemesség
legyen, vagyns még a regíonalizmusnál is provinciálisabb províncíanzenus.

* * *
Jancsó Elemér új 'könyvében néhány fontos tanulmánnyal járul hozzá leg

igazabb szakterületének. az erdélyí felvilágosodás és romantika 'korának isme
retéhez." E kornak legalábbís második fele nem éppen vígasztaló, és nemcsak
azért, mert a Habsburg hatatom riadten nyom el és gátol meg rnínden esz
mélést és tevékenységet, hol nyllit er'őszakklal, hol a bürokrácia alattomos erő

szakával, hanern azért is, mert magából a társadalomból is mántha végleg k,i
veszett vdlJna mind;~ magasabb igény, bátorság, vitalitás. "Azon kor - írja
Jancsó Elemér kutatásaínak és szövegkíadóí murukásságának egyik ,hőse', Bö
löni Farkas Sánccal' - valóságos henyélés, fényűzés, hiúságokban rnerengés s
mínden közdolgok iránti tökéletes elzsibbadás s meghidegülés kom volt. Puha
órzolgés, betyár sxilajkodás, aríszaokrataí gőg, dicsőség az adósságrakásban,
éhenhalás a 'köznép ikÖZit, pazarlás a nagyok asztalánál, románok s repke ícá
soleból vett tudóskodás, csillámló eszeskedés, apró pletykaságok, a nemzetiség
nevetségessé tétele, német nyelv rnlndenütt, k,i a rníveltek közé a'lml't tartozní,
és Jebzselő örökös semmit nem csinálás valának ezen időkor valóságos bé
lyegeí." A kezdeti lendületek fokozatosan kifulladtak v,agy kudareba fúltaik.
Gyurmathi Sámuel, az érdekes portréban megnajzolt. Barcsay Áb[1aihám, jako
binus, nyelvrnűvolö és szmhází rnozgalmak jelzik a bizitató kezdeményeket;
Döbronteí és az Erdélyi Múzeum rövidéletű vál.laükozása [elzi a kísérletek újra
föl vét elót, Bölöni Farkas Sándor neve pedag azt a törekvést, amely a deruokra
tíkus polgári átalakulás szelderni alapjait veti meg (és a lehetőség szűk határar
k5z'Ötl a társndclmiaJmt is).

Bölöni azonban nemcsak a demckrácíát fedezte föl, ahogyan Hatvani La
jos rnondta róla, "hanem - í.rja Jancsó El.amór- - az érzeuru életnek a gaz
dags,6gát is, amelyet a nagy romantíkusok példáját követve 6 próbál először

Erdélyben irodahmí rnunícássága és egész, élete eszményévé, létformájává va
rázsolni. MŰV1eime,uett elsősorban éppen ezért érdekes és vonzóari szép roman
t,j,jrus egyénisége, hősies és reménytelennek hitt küzdelme az. ember és az őt
körűlvevő erdélyi társadalom megváltoztatásáért."

Ennek 13 romantilkámak Dőbrenteí volt a szálláscsiaiálója; bármennyi ódium
tapad is ti nevéhez az urodalomtörténetben, kiiválllt élete utolsó, meglecseredett
szakasza alapján: rnéltáriyos dolog volt újra fölhívni eme a jelentős kezdemó-

• Jancsó Elemér: A felvtlágooodástól a romanttkáíg, Jroda'lmí Kiadó, Bukarest, 196:6.
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nyezőre, iköz:\'1etítőre és szervezőre a figyeLmet (mílllit már Szauder József is
tette), és a körűlmények mellett je1lemébein is megkeresní "smnvedésein'ek,
~e1ki. vívódásainajk és magárahegyattatásának igazi forrását,"

Mikor már Bölöni Farkas Sándorraíl is összezördült, vallóbiam kíssé "eg~be

veszett Ihiú asszonyok" modorában Lrt szakító levelére válaszolta Farkas: "Ohaj
tom, Iha ellenségem maradsz ds, ihűtgy te tetted magános ól1álidban ne píTlírtsOll1
meg, s rnídőn majd e1:hag,yogaJtnaik: azembevek,gy,amiakvó lelked vadonját ne
gyötörje szemrehányás érettem." Nem ís lehetil1etaláJ.Ólbb lkifejezést al'kalmazni
ennek a. rníndenoen támadást, fOOJJdo~od:ást szírnatoló, meghasondott, sértődött

Döbrenteínek a jel.lemzésére a "gYmlialkrvó űelke vadonjánáá".
De csalódott, megkeseredett lélek 'eikkor már Bölöni Far'kas Sándor is.

Hiába volt az Utazás Észak-Amerikában méLtálil1 Iil1lagy sikere - ennek a korá
ban oly je1antős műnek most jelent meg az ötlöd!i.k kiadása, Benkő Samu beve
zető tanulmányéval és jegyzeteível* - ha egyszer "lffieg:cslalódott hazája mo
Irállis erejében" és egy számára már-máz- el.iv,ise1hetetl,en légkörben kelillett él
me. "Nemcsak aI11I1ól kell gondoskodnunk, hogy nemesen éljünk" - V1aJl!1otta;
de szép elvét olyan társooalLmi iköI"Ülmélnyek közt Ikcllett megvalósítania, ame
JiYelkiben vajmi nehéz volLt .memeserr éínd", M:á'ilg megrendítőek naplójának erek
a Jancsó Elemér idézte mondatad: "KfViáJntJalm megMíiVlní ellenségemmel, de az
nem á1lrott elJé seholt. Kívántam illiYí1t szívvel s ártatlanságom egész érzetében
mentení magamct a vádalk: ellen, de a vádló nem volt seholt, a vádat senkí
sem közölte velem. Rágalom harapdosta rndndenüet nevemet, köűtött bűnök

büntetése riesztgetett, és sanlkí nem tudta származásuk k:út.f,ejét." Végülis
igaza van Benkő Samunalk, amikor egy helyütt Pranz K:ai±1ká:ra utal bevezeté
sében (melynleJk külön érdeme a szomszédos ,iJroda1JmaJkiban valló párhuzamok
érzékeltetése) ; talá:l a enegjegyzés, ihogy naplójában Bölöni Farikas "a husza
d'Í!k század Kafkáját megelőzve" rendez képzelt pert a maga ügyében vád és
védelem k/özt; rnert ez valóban "ikaJlkJaLi szituáció": a vádló mincs sehal, a vá
dat senki sem közLi, és a köl~ött bűnök a valóban elJköVletettelmél súlyosabb
érvénmyel l1a1maJk. Míndenesetre el lehet gondOl1ikodini az idézet alapján ezúttal
is ra ikajJkai viJMg és életérzés .monarchíaoeíí alapjain".

* * *

Komlós Aladár a magyar' iirodahmí kritLka hét évtizedéttelcinti át**, Gyulai
tól és az úgynevezett "nép;nemZJeti" elvtől a marxista rkJ.'liibika első jeleritkezé
séig és vdtájádg. Nem amnytra a kritíka kétségkívül nehezen megragadható
"folyamatát" áJbrázolja, hamern iÍlnlkább ikJrtitiÍ'kusli aroképeket rad, s azokbari mu
tatja meg egy-egy keitíkus gyakorlanát, Ignotusban például (iakit végre a "h!e
Iyére" tesznek, nagy jelentőségéhez rnéltóan) aZJ ,,~mpll1ffiSziOil1d!sta" kritikát.
Persze kérdés, hogy "lboosz;tása" egy-egy korszakán be1ül mennytben fudiÍ a
kritilkia .alkUrOirti valósá,gos életét, helyzetét és szerepét. Az éI1etJből, "fo1ynmatlból"
való lkimgadás - akáir a kövüLmélnyegelbb vizsgálat céljából és érdekében 
óhatatlanul bízonyos elvanmággal jálr, és az árnyaltságnek bizonyos hiíáiIlyá
val. HOIgy csak egyetlen példát nozzunk: Komlós Aladár Idézi Mi!kszáth né
hány somt annak ígazolására, hogy még, őt is "elkapja a nacíonalásta járr"
vámy" ; Mjkszáth ugyanís tlüí'og]á:solja, lhogy írodalmunk számos termékében ; több
az idegen vér, rnlrut a magunké", és a megíot "magyar történetek" alakjaliiban
"oroslZ vagy rraniClia vér kering;". Bi:znnyos összefüggéseJkben valóban úgy le
het értelllffiezni Milkszátlhnak eZJeket a s2Javai,t, Tninltiha "kontrázn:a" a kon7Jerva
tív-n.aCiÍOIl'IJallista ikritiJkiá:nak. Másfe1.1ŐI1 awniban nem joggal kérdezih,etjük--.e (egy
egy ol~n regéniY ismeI1etébell1, amíl,yen mondjuk Toldy István Anatole-ja)
hogy v:ajOll1 1ffi!Í Eibben a "ihiÍte1Jes", vajOlil1 il1JEm1 ,,:l)mncia vér" 'ker~ng-e az egész
ben, IS egy,áIltalán Tni ,kÖZle míndmlnek akor adott V1awóságához? Artk'81iiLnffil:
ugyanis elkIIoor hoZZJáJnIk olyan imdaJJmi. Ii,rálnyok, stílu:sok, amelyekineJk nálunk
roncs kJeiUő "alapju/k" a vlalóság.baaÍ; tehát az úgynevezett "kon:z,ervatIÍv krit.i-

• Bőlő111i F.amkas SlÍn.dor: Utazás És'llalk-Aimer'ilkJába!tl. Bajtó a:1Iá renderzte, a beve",ető ta~

nulmányt és a jegyreteJl'et írta Benkő samu. IrOidaJimt Könyv~adró, BuJkarest, 10016.
•• Komlós Ala,dár: GyuJJaitól ·a marxilSta krlitdlkáig. AkJacLémiai Kiadó, Budapest, 1966.
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kámak" azért ra dolog Tényegében (a loo.nl~ban semmiképp, ra ikoa11áJtoMságlballl
sem) egycsipetnyl igaza mégiis van; és a ikJritika-rtörtélnJet esetleg eZie~:be a bo
nyolnnht erezésű rétegekbe is megpDóbáJllhatja lebocsátand szondáját. MIm alhogy
ft rnásjk oldalon meg is teszi Komlés Aladár: nagyon tail.állóan, amdllmr a "fa
Iusí" ideál fejlődésbeli képteíenségére, retrográd vobtára, mutat rá, és azok
nak az igazára, 'alkiik ra "Yálrosi" irodalOlméll'lt szánnak síkra,

Talám a tOOténetD.-,tá,madalmJ helyzet és :llOl:tételek nem keLlő rnéntékben,
vagy nem lmindiig való figyelembe vétele az oka annaJk, ,ami alldghanern a könyv
többé-kevésbé deskriptív módszerével jálr együtt: ihqgyegyik-másik ítéletét is
vdtatíhauónak érzem. Péterfy esetében például az egész "jelenséget" nyílván
némideg' más rnegvilágításba helyezné éppen Péterfy jellegzetes "vlárosiassá
gának" elemzése Iktvállt "nern-v.wosias" IkörnYle:retében, a Budapesti Szernlé
nél' és ez az e'l,~mzés talán elejét vehette volna annak, hogy olyasmit kérje
TIiek számon Péterfym, amit nem lehet rajta számonkérni (ikliválit ha a mtika
történetétírjuk, s nem a k.ritikák és :ikJr.1ti~usdk kritikáját).

Kevéssé ig,azoWhatónak érzem ra BalbitsI'oo végszóként mondottakat is: hogy
eiLlenálllást lhi,l'dli~tV'e JJe:f)egyvermtt, várnak kJép~Lte[,efá!lltC'Sonlttomyotépített,
és anlauoll1lis:mdkus esz!közökllre1 kürooot rabat100rság eJilen. Az adott helyzet
ben, adott társadalomban, adott erővíszonyok lkö:zJt hogyan, kellett volna más
ként kiüzdenie, hogyan küzdhetett volnamáslkéJnlt, hogyan "fegJl'Vleiimezil1etett
volna föl" és ugyan ki lett volina a fölfegyverzettek serege? Sereg nélkül lehet
val:alk,i Don Qu:ijote, de nem győztes Iha,diVe:zJér.

Aimi pedig Horváth Jánost iHeti, alig hinném, hogy a Gyulad-örökséget
"a ,fa,jelmélrelti reakcíóhoz közelíteöte" volna; üt Kornlós Aládárt bizonyára
egy re'l'lffiiino1ógi'ai mozzanae befolyásolta a ;kelleténél jobban: Horváth J ános
nál (er,ve Klamíczay Tibor vílágosan rámutatott) az általa hasznáht "fajiság"
"nem eszmei, még 'kevésbé biológiai-etmkai kategórna, hanem erkölcsi", ame
lyet elsösoroan az Arany-e-Kemény-c-Gyulad-féle "rklalsszicIÍzmusbóil" von le (ami
egyébként szintén :legarlább annyira "erlkJöLcs" ra számára, mímt ÍJrodromi "stí
lus"). Egyébként Horváth János ülyetén kiemelése az írodalrní megújulássad
szembeszegülő konzervatív krítíke reprezentacív képviselőjeiként alighanem
túlzott; Horváth János 'kJriti!kai tevékenysége inkább períferiíkus és Iényegé
ben mánden likJonlrel'Vativizmusa meldett - (la maga másfajta konzervativizmu
sávaíí) - sem állJ. a szokványos IkonzervaltlivdZlmus folyamában, ezt a Tisza-affér
is m'UJtaJt,ja. HOl'V1MhJáll1Jos ,,'kJmclJilkai" magatartásának jelbemzője valahogyan
az, hogy nem krítíkusí, hanem sajátosan írodalomtörténeti: olyan szemponto
t;:atés kategórtákat alkalmaz a krítikában, amelyek kritikai alkaílmazásra
1lI2m megfelelőek Hogy például Reviczky hol és rniben tél'it le II "nemzetri klasz
szícízmus" alapjáa-ól: ez lehet egy bizonyos koncepcióból adódó dredalomtörté
neti szernlélotmód; de Ilwitlilkánlalk nem ~rö.tika abban az értelemben, ahogyan
irodalmi kritííkáról egyáltalán beszélünk A kérdés leülőnben itt is sokkal bo
nyolultabb, S121m:hOgy egyszerűen a - nem is egészen hítelesen értelmezett 
"fajelméletri" oldalról lehetne .megközelítení.

Mimt tahogyam, tovább menve, a jikJrttliika hetven éves fejlődésének sem Le
het bizonyos vázlatosság, egyoldalúság kockázata néillkJüil mintegy tengelyébe
állítaní a ,,!kozimopolitiz.mus" kérdését.

Egy .kumta fejezetben fogllalikozdik ra I~önyv "a magyar k,rit'iika fórurnaéval".
El lelhetnie iképzeln,i egy krtLtikia-tövténetet éppen e fórumok alapján: hogy me
lyik lap meddig és rnilyen (fölmérfietö) hatással mílyen [m'itiikJili elveket kép
viselt és szeléemet sugárzott ; hogy rmt [elentett a Budapesti Szemle meliLertt
és ellen A Hét, mIt :később ra Nyugat, .mályen fórumokat teremtett magának
azújkodal:mi·töI1ekvéseJ;;:,et szolgáló és értékelő újfajtaikJrli,tilka, s ezeknek
vallt-e hatásuk vagy nem - egyszóval el lelhet képze1ill1Ji a Ik.ritliika "életének"
a töl'ténetét.

CSiaJklho:gy az más szempontú vállarlU'i:ozás lenne; és Komlós Aladárnak nem
ez volt a célja. Műve iannál méltáJnylandóibb, mert v1tára is Ikésztet, :ráadásul
egy eJég,~ el'hall1yago~t, de nagyon fontos kérdésben!, mert sok - főként "mű

faji" - ,kiól1dést tisztáz 'egyszerüen, v:ilágosan, é['1;hetően; llimi pedig nem kis ér
dem. Mi'Illtalhogy 'az sem, hogy föllhívja, vagy úJra fölhívj,a a figyelilll€t olyan,
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általában kevés jjirgyelerme mé1tatotlt kritikai teljesítményekre, amilyen Re
víczkyé volt. (Rónay György)

SZ!NHÁZI KRONIKA. A Madách Színház ismét felújította G. B. Shaw)
"Szent Johanna" című drámáját, mintha igazolni akarná azt a sajátos tradi
dót, hogy megírása óta ez a darab nagyjából minden tíz évben megjelenik egyszer
a magyar szinpadon. Hevesi Sándor figyelt föl rá elsonek, mindjárt megjele
nésének évében leforditotta. Ak.kor, 1924-ben szinre is került a Magyar Szín
házban, ennek az előadásnak azonban még alig volt visszhangja, rövi:! próbál
kozás után le kellett venni a műsorról. 1936-ban Bárdos Arthur a Belvé:J'osiSzín
házban (ma Katona József Színház) már sikerre vitte a "Johannát" , a kato
likus kritika azonban még óvatosan és nem minden fönntartás nélkül írt róla.
Ennek a kritikának tárgyíla.gosabb része elismerte a darab irodalmi lenalitá
saít, "mértéktartását", "tárgyilagosságát", "költői szépségét", de a sorok kö
zött még itt is érezhető valami abból a belső ellenzésből, amit a dráma prob
léma-fölvetése akkoriban még a katolikusokban kiváltott és aminek a Magyar
Kultúra, nyiltan és kertelés nélkül adott hangot abban a meglehetősen értet
len tízenöt sorban amelyet a darabnak szentelt. Jellemzésül elég az utolsó mon
datot idézni belőle: "Kár, hogy a színház Shaw cinikus elszólásait s durva tré
fáit le nem faragta a drámáról, ami miaU katolikusok csak megbántva és fel-
háborodva távozhattak a színházból." .

Shaw tréfái persze sem nem durvák, sem nem cinikusak. Eppen ellenke
zőleg. Szinte valószínűtlen az a szeretet és gyöngédség amellyel tárgyához kö
zelít. Igazán csak az érti meg ezt, aki elolvasta a darabtioz írt és adarabbal
majdnem egyforma hosszú, tÖ'rténdmi tanulmányna.k is beillő bevezetőjét.

"Johanna eszményi életrajzírójának - írja ebben - mentesnek kell lennie a
tizenkilencedik század minden előítéletétől és divatos szellemi áramlatától;
meg kell értenie a középkort, a katolikus egyházat és a Szetit Római Birodal
mat, sokkal jobban, mint ahogy történészeink valaha is megértették." Valójá
ban azonban nem is a tréfákkal volt baj, hanem Shaw egész szemléletmódjá
val, ami annyira idegen volt széles katolikus korok qomiollcciiana számára. S
ezt csak most, a zsinat után értjük igaZlám. Említsük meg a kronológikus hű

ség kedvéért, hogy 1945-ben a Nemzeti Színház, majd 1955-ben a Néphadsereg
Szinháza (ma ismét Vigszinház) vitte színpadra a "Szent Johanná"-t, s kü
lönösen az utóbbi felújítás az eddig legnagyobb sikert hozta, százhússzor ját
szották. A katolikus néző számára azonban ez a mostani, .1967-es felújítás min
den eddiginél izgalmasabb, hiszen kiderül, hogya dráma jellegzetesen kato
likus kanfliktusát és problematikáját Shaw már több mint negyven évvel ez
előtt úgy közelítette meg, ahogy ma mérvadó és jelentékeny katolikus gondol
kodók közelítenék meg.

Shaw a darabhoz irt, már előbb említett bevezetőjében elmondja a dráma
egész uenezisét és föltárja azokat a megfontolásokat és gondolatsorokat, ame
lyek írás közben foglalkoztatták. ri bevezető egyik fejezetének ezt a címet adta:
"A katolicizmus még nem eléggé katolikus." Itt olvasható a következő bekez
dés: "Amikor a küzdő egyháza fejébe veszi, hogy ő a diadalmas egyház, min
dig súlyos hibákat követ el, mint Johanna, Giordano Bruno és Galil?i eseté
ben, s ez oly nehézzé teszi a szabadon gondolkozó ember számára, hogy alá
vesse magát. Pedig ha az egyház nem biztosit helyet a gondolkodás szabad
sága számára, mi több, ha nem prédikálja és nem bátorítja ezt a gondolati
szabadságot, tökéletesen bizva abban, hogy a valóban szabad gondolkodás ön
magától megtalálja az egyház kebelébe vezető utat, atckor nemcsak hogy nincs
jövője a modern kultúra keretében, de nyilván nem is hisz már hitének igaz
ságában, és bűnösnek bizonyul abban az eretnekségben, amely két különböző

és ellentétes irányzatot csinál a hitből és a tudományból, hogy egymással
harcolva versengjenek a lelkek uralmáért." Shaw 1924-ben írta ezt. Karl Rah
ner, a ma élő neves teológus úgy fejezi ki ezt, hogy nincs olyan kérdés, gon
dolat, amit föl ne lehetne vetni, ki ne lehetne mondani, ha egyszer egy ember
nek már eszébe jutott; és az egyháznak nem az a [euuiata, hogy az így fölme
rülő kérdéseket, gondolatokat elhallgattassa, hanem az, hogy megoldja őket

és értelmes vqlaszt adjon rájuk.
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Shaw abban látja Johanna tragédiáját, hogy hiányzott vele szemben ez
a fajta türelem, holott soha sem.m.it sem m.ondott vagy tett, ami ellenkezett
volna a józan emberi értelemmel. E:s szerinte ez annak eLlenére áll, hogy Jo
hanna a kijelentéseivel kapcsolatban látomásokra hivatkozott. Shaw bevallja,
hogy mint liberális, 11rotestáns család neveltje egyszerűen nem tudja elhinni,
hogy Szent J{atalin és Szetit Margit leszálltak az égből, hogy Johannának ta
nácsokat adjanak. Mégis síkra száll Johanna látomÚJSainak nemcsak a "jogos
sága", h,anem az "igazsága" mellett is, mert szerinte egy emberi fölismerés ben
.sosern az a döntő, hogy miként jött létre, hanem az, hogy miként viszonyul a
valósághoz és az igazsághoz. Gondolatmenetét egy érdekes példával világítja
meg. Ha Newton azzal állt volna elő, hogy megjelent nekí Pitagorasz szelleme
és megmagyarázta, miért esik le az alma a fáról, ezért még senki sem tartotta
volna őt bolondnak, vagy ördögi halucinációk áldozatának, mert a gmvitáció
igaz, függetlenül attól, hogy Newton mi módon ismerte föl. Newton akkor vé
gezte volna a bolondok házában, ha olyasmit állít, hogy Pítagomsztól hallotta,
hogya Hold ementáli sajtból van.

Johanna minden cselekedete és megnyilatkozÚJSa kiáll1!a az értelem és az
erkölcs próbáját is - mondja Shaw - s ezért tévedett és hibázott, bár jóhi
szeműen eLe súlyosan az egyházi birósá.g:amelynek nem volt joga ,arm, hogy
Johanna lelkiismeretének bírájává tegye meg magát. S ha a Johanna problé
mának ilyen kihegyezése négy évtizeddel ezelőtt még súlyosan zavarta a kato
likus küzérzetet, ma már ott tartunk, hogy nemcsak az értelemmel és erkölcs
csel nem ellentétes elvek szabadságát valljuk, hanem olyan magasrangú egy
házi személyíségek, mínt Bea biboros, szállnak síkra a "tévedés szabadsága"
metlett; ami az embernek személyi méltóságából eredő joga. Ezek a problé
mák élénken foglalkoztatják mostanában a katetikus gondolkodást és Shaw
remekművének ez ad különös időszerűséget.

A Madách Színház méltó keretek között vitte színpadra. a "Szent Johan
ná"-t. A főszerepben Psota Irén. kimagasló és felejthetetlen alakitást nyújt. Az
eddigi ha,g.yománytól némiképp eltérő Johannája sehol sem válik patétikussá,
hanem a katonaruhában is mindvégig meqnuirad. az ellenállhatatlan hitű és
lendületű, de te1'mészetes eszű és kissé [élszeq, kamaszos mozgású parasztlány
nak; megfelelően annak a ténynek, hogya szenteknek csak a haláluk után ké
szült képein lebeg a fejük körül a gloriola. Amíg élnek rendszerint arra ügyel
nek leginkább, hogy ne üssenek el a többi embertől. Jó általában a többi sze
replő is, igazságtala1l8ág lenne bárkit is külön kiemelni. A rendező Vámos
László és a díszlettervező Siki Emil korrekt munkát végzett. Külön meg kell
emlékezni viszont Mialkovszky Erzsébet festői szépségű, korhű jelmezeiről. A
darabot - mint már a legutóbbi főlújitás alkalmával is -- Ottlik Géza szép,
árnyalt és gördülékeny forditásában játssza a színház. (Doromby Károly)

!\.EPZŐMŰVÉSZET. Kassák Lajos 80 éves. 1967. március 21-én tölti be
élete SO"iik esztendejét Kassák Lajos költő, prózaíró, festő, irodalmi, művészetí

és szociológíai tanulmányok szerzője, féltucatnyi nagyjelentőségű folyóklat egy
kori szerlkesztője, - Iűránknak és piktúrámknaík ma is fáradhatalan elcvenségű

ereje teljében alkotó egyénisége. A rnester -szüíetésnapja alkalmából Párizsb~
a Deniso René galériában és Budrapesten a Fényes "AdoilJf..,teremibern egyidőben

nyílott ,kiáHítás Kassálc festményeiből, rajzaiból és kollázsaeból.
Kassálc Lajos unumlkássága nemcsak XX. századi Irodalmunk, de a modern

magyar képzőművészet talajába lis rnély barázdát szántott, Az Ő folyóJÍrra,trailban
("A Tett", "Ma") és az általa rendezett ~iáUításokorn jelentikezett először - a
tí7A:'!S években - egy sor kíváló fiatari rnűvész (Nemes Larnpérth, Behaesek
Ede, Krnebty, Máttis-Teutsch, Uitz) és az Ő IkÖzvretítéséve:l váltak ismertté Ma
gyarországon azok a forradalrnian új művészeín mozgalmak (Ikulbizrmus, futu
rizmus, expresszlondzmus, aktivizmus, ikOlIlstrulkti'l.Oi2Jmulll, dadaizmus, purtzmus),
amelyeknek flrissítrő, felszabadító lev~:ője a mi művészeti-életünket is - amely
a rövidéletű "Nyolcaik"-csoport megszűnéseóta szétzálált és bénult volt - meg
édénkutette, megtermékenyítette.

Az 1919-'es tanácsköztársaság bukássíkor Kassákot Ietartóztatták, majd 
kíszabadulása után - Bécsbe emágrábt. Itt újra enegíndídotta "Ma" círnű lap-
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ját, s :lciaidiJa az "Új Művészek Könyvé't-t, amelyrő! Michel Seuphor Irancía
esztéta egyik iÍJrásálbalIl a következöket olvassuk: "Mikor 1922"'ben elért hozzánk
Bécsből az Uj Művészek Könyve, amelyet Kassálk. Ihonflit'ksánaik, Moholy-Nagy
Lászlónak társaségáöan szerkesztett, IS ameJ.tylhez lelikes és látnoki előszót írt,
- először táJl"Ult elénk az 'Új rnüvészet 'lárts,zólag oly elütő eiemeinek összefog
laílására irányuló törekvés."

A bécsi években kezdődött el KassáIk saját festőí, szobrászí, grad'ikus.i tevé
kenysége; 1920 körüli rmnmkái - az ún. "képa.rchitektúTlá"-k - művészettörté

netí szempontból úttörőek, rninőségüket telkinlt~ lPedig e ~orszalk Je~idő1Jálllóbb

rnűvészetí produktumaí közül való!k. Kassák e rnűveit ma nagy rnúzeumok
őrzik, Iex!iikonolk reprodukálják, kézákönyvek méJtatjálk, - megállapítva, hogy
"Kassák Lajost elvita,thatarblaJi!1 [hely meti meg a modern kudtúra atyjai között".
(Seuphor).

Az emígrácíóból 1926...ban hazatérve, Kassálk képzőművészeti alkotótevé
Ik'eny~e e,gy időre méI1sélk:1>őd!ötJt, azonban érdeklődése a festészet és a szobrá
szat világa iránt nem csökkent. "Egy ember élete" cfmű önéletrajzi di~ulSiáJban

emlékezetes portrékat rajzol Gulácsy Lajosról, Kernstokról, Tihanyi Lajosról,
Egry Józseőröl s 'más testö-kortársaíról, - az általa vezetett "Mulllka"-kö~ben

számos fiatal, tehetséges festót (Képes György, Trauner. Korruss Dezső, Vajda
Lajos) nevel és páI'ltfogol, közben pedig esszék, ci:k!krek tucatjait írja rnűvészek

ről, művészetí Ikél1désekl'ől ("NYU1gat, "M'Ulnlka", "Kelet Nérpe", "Híd", "Magyar
Nemzet"). Ezelknelk az Irásokrnak egy részét "Val,lomás "tizenöt rnűvészről" című

könyvében (1942) gyűjtötte össze; szép, mái,g is érvényes jellemzéseket kapunk
e Ik'Öitletben Czóbel Béláról, Ferenczy Béníről s rnás Jegértékesebb rnestereink
ről. Ezidőtájt ,úI941) kelietke2JÍlk "Egy lélek 'keresi magát" círnű regénye, amely
a Ikét háború IköZÖ't1ii magyar rnüvészek legjobbjaímak - a konzervatív ízlésű

polgárság és a hívatales körök értetlensége eldenében folytatott - küzdelrneí
ről ad hiteles, életteljes képet.

A felszabadulás utáni ikét-három esztendőben Kassák irodalmi-művószctí

életünkben vezető szerepet tóltött be. Folyósrataa {"Új Idők", "Allkotás", "Kor
'társ") -amelyeIkben Brancusí, Arp, Delaunay. Braque, Márff'y, Barcsay. Ga
dányi Jenő, Bálint Endre, Borsos Míklós, Vilt TiJbor és más rnodern művészok

munlkáH közölte - az avaritgarde törekvések fórumai voltak 1947-iben Kassák
Lajosnak újabb művészetí tárgyú könyve Iátott napvilágot, az utolsó fél év
százlad magyae festeszetét és szobrászatát tömören átJt~killlltő "Képzöműv€:sze

türrk Nagybámyától napjainikig".
1949-tlői1 jópár esztendei/g Kassálc irodalmi és képzőművészeti ahkotásaí el

voltaik zárva a Jly,irlválllosslágeIőL A mester azonban - békésmegyerí magá
nyában - nem vesúti el alkotói kedvét. A kultúrpolitíkaí helyzet válteztával
1957 tavaszán <a Váci utcai Csóik Galéria klállűtást ircndez Kassák festményei
ből; aGenthon István által megnyitott tárlaton - amely egybeesett Kassálc
70-ik születésnapjával - egyaránt szerepeitek figumtív és nonéiguratdv alko
tásaik. A látogatók jórésze nagy érdeklődessel fogadta a ki>á:l,lÍJtott anyagot;
Gáspár Eindre évtizedekkel korábban írott szavai igazaknak 'bizonyubtak: "K'as
sák a művészeknek ahhoz la fajtájáJhoz tactozík, amely nem maga tesz enged
ménveket, 'hanem másokat kényszerít arra, hogy belemenjenek az Ő engcd
ménytelenségébe", (Gáspár E.: "Kassálk Lajos" az ember és mumkája", Wien,
1924).

Elgy évtized óta Kassá!k ismét tevékeny és megbecsült résztvevője a ma
gyar szellemi életnek. Új~bb Ikötelteirneik zömét ("Költemény'eik, rajzok" 1953;
"Szerele,m, szeDelerm" 1962; "A tölgyfalleviclei" 1964) m'él;ga illusz,tl'álta, a "HCl,s
vét New YOrl~ban" oímű - ált'aIa l)oroíltott - BI:a,ise Ce:ndrars-Ikönyv (1964)
oldalait is Kassárk-<gmfik:álk díSZJítilk, s 1965 karácso'nyálra "Mes'terelk 'köszöntése"
címmeil Ik:iadták :képzőművészetiiihl<etésű, Paul Klee-'t, Marc Ohag,aJlJl...,t és a
modeIln művészet más klasszi!kusait üdvözlő köl,teményei,t i:s. E könyvek bu
dapesti megjelenésével pálDhuzalmosan fralncia, rnyugatnémet, olaisz, svájci és,
lengyel Igalériálkban nyíltalk Kassá\k~kiá:lJ.ításo:k.

A 30-,as, 40"'€s években ábDázol6,ooaHsztiikius jelleg.ű festmények, a'kv,ar,eil
lek, rajZOlk: (férfi és nlŐi alakok, csendéJl:eteik., tájképek) i,s kikerültek Kassák
műt€rmélbő'l, - a mester mai 'arkotáslarinaik fOI1mavi'Iá:ga viSZOilllt már teljesen
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geometa-ikus-absztrakt. A széles, rnély nyugaírnet, esendes derűt és íhaxmóni
kus életérzést sugárzó újaob Kassák-művek töretdenül jsaocsoíódnak a művész

1920~1924kiörü1li rnurukásságához, amely közeLimlronsá@ban volt a holűand,

orosz és francia konstruéctivisták és szuprernatisták (iMOIl1drtian, Malevícs,
Lisszickíj, Auguste Herbín) szemléletével. A mester egyiik méltatója - Kassák
negyven-negyvenöt esztendő előtti bécsi "képarohitektúlI1á"-inak és újabb
muniká,inak. szellemr egységéTő~, IlmntinluUásláról szólva - joggal idézte Goethe
szép mondatát: "Az a legboldogabb ember, laki életének végét annak elejével
összeíüggésbe tudja hozní".

"Anmy és babér méllcül" című ikJölt1eményét - 1958-a8 versgyűjteménye

záró-darabját - Kassák e szavakkal fejeZJi be:

Korsóm színültig töltve
a béke és hit b01'ával
mit hűségem szőleje termett.

Igen a hit és a hűség bazaítszüérdságú fundarnentuenára épül fel a nyolc
van eszlkndős Kassálc Lajos ma is gyarapodó, növekedő, sokrétű életműve,
amely a Iegrokonszenvesebbek, legpéldamutatóbbak és - aligha kétséges 
a Iegmaradandóobak egyike a jelenkori magyar művészet és irodalom törté
netében, (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (P e t r o v i c s E m i l: J ó n á s k ö n y ve.) Petro
I,ics Emil az új magyar zene egyik legjelentősebb alakja; többzeneművével

már jelentős közönségsikert aratott, s mindegyikben újra és újra kísérletet
tett a zene formanyelvének átalakitására és bővítésére. Újabb oratóriuma két
ségkívül eddi,gi legjelentősebb műve, hiszen olyan alkotás megzenésítésére
vállalkozott Babits Jónás könyvével, amely maga is összefoglalás, egy életmű

végső s.zintézise. A zeneszerző a következőkben határozta meg művének prog
ramját és az eredetihez való viszonyának kérdését: "Babits lenyűgöző erejű és
szépségű költeménye lehetőséget nyújtott, egy olyan gondolat zenei-drámai
megfogalmazására, mely régóta foglalkoztat. A cselekvés, a megszólalá.s köte
lességéről van szó. C'est la querre című operámban a passzivitás tragédiáját,
Lysistrate című oratóriumomban az aktivitás komédiáját írtam meg, a Jónás
könyve prófétáj,a az aktivitáJs tragikumát jelentette számomm. Jónás figurája
mégi.s a cselekvő élet igazolása. A próféta hatalmas küzdelemben győzi le a
benne és mindannyiunkban meglévő kénuetemszeretetet, amely minden állás
foglalást, kiállást meddőnek és jöZöslege.snek ítél".

A babitsi gondolat ilyetén megfogalmazása kétségkívül igaz, de aHgha
adja teljes képét a Jónás könyvének. Mert Jónás küzdelmében korántsem csu
pán azaktir)itás tragédiája fejeződik ki, hanem annál több, egyebek között
az "aktivitás komédiája" is, amely az egész művet annyirra irónikussá, és
ugyanakkor emberivé teszi. Mert a próféta bukása, és emelkedése fölött mind
végig egyetlen inként feszül a komikum, a humor tragéd,iá,ja i,s. Nem szotoa
arról, hogy vannak az eredeti műnek kétségkívül transzcendentális irányba
mutató vonásai is. Petrovics Emil ez utóblJiakat úgy küszöbölte ki, hogy nem
zenésitette meg teljes egé.szében a negyedik részt és Jónás imáját. De vajon
teljes, és az eredetivel adekváU-e í,gy alkotása? Vajon nem hiányzik-e majd
a drámát feloldó líra, mely a költő egyik legszebb vallomása? - Ezekre a kér
désekre vártuk a vála.szt az oratórium előadása közben, s bár az egész igen
szép, felmerülő kétségeinket mégsem sikerült teljesen eloszlatnia. P:ppen a
drámaiság túlzottan központba helyezése, s az epikum, valamint a lim (ezek
is fontos alkotórészei a Jónás könyvének!) valamelyes visszaszorítása a ma
gyarázata, hogya mű lehet6ségei alatt maradt. Hogy milyenek lettek volna ezek
a lehetőségek a maguk teljességében, azt jól mutatta például a kormányos és
Jónás dial6gusának nagyszerűen sikerült zenei megoldása, a két ember ellen
tétének pregnáns zenei ábrázolása, vagy a monumentáUs kórustételek, melyek
kétségkívül az új magyar zene jelentős dambjai. A mű egésze azonban nem
érte el ezeket a ki.ugró csúcspontokat. A maga teljességében sikerült azonban
kifejeznie a zeneszerzőnek azt a gondolatát, hogy az "esetleges eredményte
lenség gondolata nem akadályozhatja meg a cselekvé.st". Babits gyönyörű so-
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-raira hivatkozhatunk itt, melyek az oratórium lezárásában is döbbenetes erő

melhatottak:

....................................... mint Ö sugJa bátran
szólhasSak, s mint rossz gégémből telik,
vagy mig az égi és ninivei hatalmak
engedik, hogy beszéljek, s meg ne haljak.

Az Erdélyi Miklós vezette előadás teljes 'odaadással és lelkesedéssel, magas
művészi szinvonalon szolgáU,a az új magyar mű ügyét. A Budapesti Kórus,
mint annyiszor, ezúttal is az eWadás pillérének bizonyult, a szólisták közül
,érett, biztos produkciót nyújtott Palócz László és ütő Endre. Szőnyi Ferenc
betegsége miatt Szabó Miklós beugrása mentette meg az előadást. Nyilván ez
a szokatlaa: vállalkozáiS, s Jónás szólamán"lk nehéziSége adja a magyarázatát,
hogy produkciója itt-ott vázlatos volt.

(L e o p o l d S t o ko w s k i h a n g v e r s e n y é r ő l.) A hangversenyévad
néhány olyan eseménnyel szolgált, melyekre olykor egy életen át kell várni.
Arthur Rubinstein után alig néhány héttel, a megbetegedett David Ojsztrah
helyett századunk egyik legnagyobb karmesteregyénisége, Leopold Stokowski
látogatott Budapestre. Nevét Toscaninié meilett emlegetik: ők ketten terem
tették meg századunk karmesteri felfogását; míg Toscanini inkább újraértel
mezte a műveket, Stokowski a karmesteri technikát emelte a legművészibb

magaslatra. Még most, élete al,konyán is lehetetlen volt nem csodáin: hihetet
len szuggesztivitását, bámulatos energiáját, s azt a nagyszerű betanító munkát,
mely a Hangversenyzenekarból eddi.g alig ismert lehetőségeket szabadított fel.

Stokowski hangversenyének külön érdekessége volt, hogy beveze1!ő szám
ként Bach a-moü toccatajának és fú,gájának általa készített, virtuóz igényeket
támasztó átirata hangzott fel. Ha nem is tudjuk teljes mértékben elfogadni az
ilyen és haiSonló átiratok helyes voltát, már ez a kissé elnagyolt előadás is je
lezte, hogy Stokouiski kevés moztiulattat is nagyon sokat tud adni. Beethoven
VII. szimfóniájának megszólaltatásakor aztán rnegcsodálhaituk, hogy vendé
günk milyen csalhatatlan stílusérzékkel közeledik a zenei klasszicizmus vilá
gához, s számára mennuire nem jelent problémát ou klasszikus és ro fI!,f.mt!lcw,
zenei elemek különválasztása. Csak ismételni tudom a már elhangzott meqálla
pítást: sosem hallhattuk még ,a szimfóniát ennyire "karcsú, görögös" formában.
Még az utolsó tétel szilaj, féktelen vágtatásában is érzékeltette vendégünk a
klasszikus árnyalatokat és szinekei.

A műsor második részében két olyan zenekari produkcióban guönyörköd
hettünk, melyhez foghatót alighanem nagyon sokáig nem hallhatunk m?,jd.
Előbb a Hovanscsina zenekari közjátéka hangzott fel leheletfinom, szuite
impresszíonisztikus előadásban, majd Sztravinszkij Petruskája ragyogó rit
musban, s olyan elhUető erővel, hogy szinte magunk előtt láttuk a vidám far
sangi vásár képét, s a beMle kibontakozó tragikus történetet, mely azonban
mégsem teljesen tragikus, triert a háttérben mindvégig ott lüktet a táncolók
színes forgataga.

A han,gverseny befejezésével a kiizimsés; hosszan, a nagy produkciót s az
egész életművet megillető lelkesedéssel ünnepelte az agg karmestert. Kissé
talán mindnyájunkban kísértett a gondolat: esetleg utoljára látjuk ezt a cso
dálatos művészt. Búcsú helyett azonban szeretnénk mielőbb viszontlátni a bu
dapesti dobogón.

(F e r e n c s i k J á n o s B e e t h o ven - e s t j e.) Elmúlt jegyzetünkben az
V. szimfónia remek előadásáról emlékeztünk meg, ezúttal a VIII. szimfónia
igen szépen sikerült megszólaltatásá.ról számolhatunk be. Ezt a szimfóniát na
gyon gyakran lehet hallani; elterjedt róla a vélemény, hogy Beethoven csak
úgy mellékesen, szinte "félkézzel" komponálta. Pedig a mű a szerzőnek talán
legszellemesebb, legváltozatosabb aikotésa, Valószinű, hogyaművészekből,

írókból, zenészekből és fest1őkből álló tJársaság, mellye,l Teplitzben töltötte
Beeitunreii 1812 nyarát, felviLlanyozta kedélyét, s az élet derűsebb oldala felé
fordította figyeImét. Ennek a "kitárulJwzá,snak" lett zenei megfogalmazása
a VIII. szimfónia. Beethoven maga u,gyan - terjedelmére célozva - "kis"

:202



c:szimfóniának nevezte, de a Hetediknél is többre értékelte. Nem is csoda, hi
szen sosem írt ennyire kristálytiszta, szinte súlyta Zanul lebegő művet. "Itt
azután ~gazán semmi feszültség, drámaiság, az egész forma tündéri játékká
oldódik, de játék a magasból vjsszanézve, játék, amelyben sok az emlék, a
rezignáció és a megbocsátás. Innen a szimfónia különös fénytörése, a bölcs
mosoly, mely Beethoven arcuI.atán ,most jelent meg először és utoljára." Ezt
a sok fényben viLlódzó, sokféle életérzést összegező szimfóniát tolmácsolta so
rozatá1UlJk utolsó előtti estjén Ferencsik János a Hanqoersenuzenekar élén.
A hatahnas ciklusban «z ő számára is megpihenés lehetett ez az est, erőgyűj

tés, egy utolsó lélegzetvétel a IX. szimfónia óriáso, előtt. Talán éppen ezért
sikerült megszólaltatása olyan nagyszerűen, ezért jelentett ismét - akár
a sorozat többi műsorszroma - kivételes élményt. Alkalmunk volt ugyanezen
az estéti Kovács Dénes sataktatanul szárnyaló he'gedűhangjában is gyönyör
ködni: az F-dur románcot sz6laltatto, meg. (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Szemes Mihály frnmje, az Édes keserű Török Sán
dor Jóéjtszlakát cűmü eLbeszélléooből lkégzmt. A iha,vmincas évek "bélkebeH"'I1ya
I1ainaJk egyalk€in játszódó cselekménynek dramaburgiaaíag két pólusa van. Az
egyélket a vidéld Ikisvá,ros eütie képviseli. A szo:kásos évi jótékonykodás ürü
gyén összesereglő társaság gyűj töget az árvák javára. Enllliek il ",felelös nem
zeti akoíónak'' szótlan, s csak a Eilrn utolsó pildanataíban tevékenv résztvevője

az egY'ik árvagyerek, aki mellettük a perselyt tartja, s skaratlamil tanúja lesz
a trirsaság belső életének: ez a bepillantás megzavarja és kétségbeejti a gyere
ket, és groteszlk, különös cselekedetre készteti.

Ha a rendező kicsitrtová'bb rnent volna a kar-ikírozásban, szabadjára eresz
'tette volna gúnyos kedvét, rnelyet óvatos megfondohtsággad egész idő ala.tt csalk
magának bartogatott meg" akkor talán ,egy ",magyar Clochernenle" képe is 'ki
keredhetett volna ebbő] a fíümoől: régen várt adósságot törlesztett volna vele!
Csak a hámillnegyed évszázaddal az európai fej:lődéstől lemaradt félfeudális
kispolgárt típuso/k/kal kellett volma va polgári-kispolgárr szerepiőket behelvette
sitend. A rnásdlk pólust megszemélyesitö árvaházi fiú, a Imár-már csehovi be
nyomást keltö árvaházi ;t,an;k és a városi rendőr színészí ala!k~tásu!klka,l is hang
súlyozzák a távolságokat: a városi társaság keresett, minden lépésbern szárnít
gató magatartását teljesen eszköztelen játékkal ellenpontozzák. Alig egy-két
szót szólnaík csupán 'a cselekmény során, jl€llenllétiÜik azonban állandóan ott
érezhető.

Fokozza a polaritásban rejlő drámai fesZJüíl!tséget, hogy Szemes sokszor
a kettős látvány ritkán alkalrnazott eszközével is él, s a szélesvászonra egy
szeore két :különböző képet vetít: külön-külön az önmagával elfoglalt társaság
és az árvaházi fiú képét. Ezzel il szerenesés megoldással jól kifejezhette az
alapnovella jeJ,]eg21eteselIl kettős szerkezetét.

Mindoz persze nem jelen,u azt, hogy az Édes és keserű hibátlan ailkotás.
Kőzépszerűségémelk oka ü!'láJn főleg az, hogya íközérfhetőség érdekében néha
túljátszatják la szercplöket, míndent a néző "szájáiba rágnak", hogy megérthesse
a szereplök magat.art.ását. Hangsúlyozni ugyanis ebben a témáiban kevésbé az
eszközök terén kellett volna, mínt inkább á szándékban, Ebből a szempontból
a i1i1m ott vált a legmélyebbé. ahol magán)l a rnűvészetről 'beszél: rniután a
város "művelt" társasága megtárgyalta a nemzeti szempontok fontosságát a
fiaralság nevelésében, rneghallgatnaüc egy szentírnentálís giccskölteményt, s
a magasrangú katonatísztek, vezető beosztású hivatalnokok és ügyvédek - az
ország "színe-java" - meghatódva és elismerően bólogatnak. Enneik a der
mesztő tájékozatlanségnak a fényében érthető a film zárójelenete: az árva gye
rok megharapja a kézcsókra nyú] tott kezet. De érthetók mindazolk a későbbi

következmények is, melyekuől a fdlrn már nem beszél közvetlenül, de amelyek
ott seithetök benne.

* * *
Az a változás, amely a Jíejlett ipall'itársadalomban a férfi és nő kapcsola

tárban bekövetkezsk, nyilván csak hosszabb :trávla~ból tekinthető á,t világosan.
Ha valaki ehhez a !kérdéshez nyúl, s el akarja kerülni a divatos következteté
seket, kénytelen a legszükségesebore szorítkoznd enondanívaíójának megfor-
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málásáoan. Ez a szűlk hatáeok Iközött mozgó, önmagára redukált szemléletrnód'
jellemzi Bo Widerberg:liHmjélt, a GyerekJkocsit, s éJl1Jaikllban a svéd fílrnek nagy
részét, rnelyek máJr hagyományosan ezzel a kéI1déslkörrel foglalkoznak,

A film Ikéit fiŐs@repl6je a társadalom '1egegyszerűbb rétegéhez tartozik, ami
azonban nem is olyan könnyen ismerhető föl, mert öltözködésük, lakásvíszo
nyaliik és viselkedésük megtéveszei a jéJmtlaillabb nézőt, A gazdasági fejlődés

egyben ennek a. rétegnek az életszínvonelác is olyem mértékben emelte, hogy
anyagi téren a mő teljesen függetlenné vábt, s eltartja önmagát. A párválasztás
kéI1désében már főleg az érzelmek játszarnak szerepet, A fJHm azt az esetet mu
tatja be" arnikor az érzések megszünneüc, rndre a .gyerek megszületík, A gazda
ságí önállóságot mint ,tudjuk, nem követi önműködően az erkö'1csi, a szelllemí:
a fiLm szereplőínél is ez a helyzet. A lassan változó helyzetben, a természetes
szabadség adta Iehetőségek 'kÖZlött számukra ,többnyi're a véletlenek s az ösz
tönösség a lényeges tényezők, A telkmtél1yi ereőJ.csd normák nem jelentenek 
igazán soha nem is jelentetteIk: - semmit, s rmilklözben ismerkednek az utcáin,
szeretík egymást az autókban, haülgatnak otthon s Jcendőzeüenü; beszélgetnek
gyá!m barátnőfkkel, sajált erkölcsi normátkat ds allaikítgaltj,álk. ÉiletmódjiUk és
rnűvebtségi szintjűk míatt azoniban tájékozódási nehézségekkel küzdenek, s
ösztönös ftélJkezésüik osak a statásztfka összesítésében mutat vallamilyen - még
korántsem végíeges - !j,ráln~t. Nyers, darabos stílusban, közvetlen eszközökkel
rajzolja meg a ,:5iilJm ennek a két szerepüőnek a [ehlemét. Ez a darabosság azon
ban Ieleplező is: a primitív [é~köI'lben élő két ember képletesen szólvabelkö
tött szemmel, tapogatódzva akad egymásba, Hazudozással kezdik az ísmerke
dést, mert a,z,t hdszdk, ez a természetes, a dülőút szélén Ieáiíftott autóban hamar
őszin!télk: lesznek, de hosszú időre van szükségük ahhoz, Ihogy cselekvésüknek
megfogható irányt szaojanak.

A rendező hétköznapdas táJrlgyiillaigosságlg,aJl áld.ítja össze a történetet: az
események átlagos voltát hangsúlyozza benne. A lány néhány hetes együttlét
után rájön, hogy jövendó gyermekének apja nem hozzá valló, s inkább az ön
áblóságot választja. A Iiátsóudvarok, garázsok, csckólyforgalrnú utcák és par
koló autók viJág,a a keret; jelllegzetes a fdilrrrre, hogy tulajdonképpen nem IkOill
f1iJktus'Olkat rnutat be, nincs egy,iik vagy másik oldal vadamílyen általános ér
vényű erkölcs értelmében, A láin~laik gyalkorua,tilllag, már senkível sem kell.
harcolnia, amiért nem rnegy férj ihez. A svéd rendező szemében a lkérdéSlIlelk: w
sadalornszeríkezeti oldalra sincs roár: a tácsadalom mánden. rétegében előtordul

hat ez az eset, s a problémák illem a szocíádís amtagonizmus oldallá:róil jelent
keznek. Akik a hagyományos konfliktusszemlélet alapján közelítít; meg Wi
derberg fillmjét, azoknak ez a problémafölvetés banálísnak fest, alkár a gazdag
ember számára a szegénység, Pedig. ez is egylÍ>ajta szegénység: az, egvéní sza
badság helyzetében a fiilm szereplőí ké:pteil,elllek arra, hogy éljenek az érzelmeik
adta Iehetőséggel,mert nem tanultak meg ítélkezni. Következésképp a magányt
választják, mínt a filmben a lány. A tulajdonképpen; tetőpont az a jelenet,
mukor a lány megköszöni a fiúnaík, hogy egy éjszakára meglátogaota a szülés
után. A lány számára az egyedüllét megoldás. mert igy is föl tudja nevelini a
gyermekét. A rendező ehhez semmit sem tesz Ihozzá, hanern befejezi a filmet,
nyióva hagyva egy sor 'kérdést, amelyekre k1i.Jki a maga felfogása szerint keres
heti a megoldást.

* * *
Az Elet a kastélyban oímű f'l'anöa fiilm egy 33 éves rendező első önálló

alkotása. J. P. Rappeneuz számára a második vülágháború ilegfőljebb gyerek
kom emíéík, atalán ezért is érthető, rníért "imert" a tö,rtén,ellmi témáról t,réfásan
besZJélni. A nomnalI1di!aQ pal1tr=állás idején j.á:t:s2Jódó cselemménybein a vissZJás
helyzetak és V1ígjátéklifoI1duJJatok a lényegeseik, s valóbam ügyes aillkalmazásu!k
sm!kmaQ SZiín:vonalrÓ'l tanúskodik. A ilil\:m IkaPCSán solk: mlÍnden nem jut eszébe
az embernek, s ez bizonyára csak folkozza népszerűségét.A német ,me,g;szálilás és a
háború egyszeruen lkere'talI1yag, ,a 'cselelkményt ugY'anezzel a fáJradsággal a t'a
téJrjáJrás idejébe is helyezhették V'olna; minden!ki aza a ll1yugodt tuda,ttail néz
heti végig, mintha a fitm ihátterét ~épező eseményekhez; semmi köze sem 'Volna.

(Ungváry Rudolf)
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MAGYAR KATOLIKUS TEOLOGrAI IRODALOM 1966-BAN. Katolíkus
-kiöinyvlldadásunU\. az elmúít esztendőben mind számban, mind pedig súlyban
örvendetesen gyarapodott és növekedett. Lassan-lessarr zmnden jelent&teoló
giad szakból egy-egy jól nasZIIlJáliható kézikönyv lesz a fbd,rtolkunkban. Ezek meg

.ieíentetéséért köszönet !illeti az metéikes tényezőket, a kiadó Szem István Tár
sutatot és az Eeclesíát, vaIllalIl1Üil1Jt a szerzöket, Most hart olyan új munkáröí szá
rnolunk be, :melyelk Ismét Ö'r~bíte1Jtélk hazad rtooil.'Ógusailll'k hírnevét.

* * *
Papoknak l'eikoililekciót tartaní hálláltlan feladat. Azokat az igazságollmtkell

újszerűen és vonzóari eléjtik áillíibani, amel1yeket hossZJÚ éveken keresztül tanul
'!;aik. Csak a !~á}uIk 'raikódlOtt port 'kelil lefrújni, hogy újra fényesen tündököldenek.
Szombathely aranyrnisés főpásztora, Kovács Sándor, az 50-es évek elején vál
lalta ezt a háil.latilan feladatot: tizenikét éve rj;a["tja srekvárosálban az egyházmegye
papságálnak a rekollekeíős elmélkedéseket. E2Jelk1ből húszat válogatott ki a papi
élet és szolgálat szentségének témaikölooből és jelentette meg az eil:mú1t év
öszém.'

Az elméikedések ikét időhaltár közé foghatók ibe: 1952. szeptember 15. -'
1960. október 3. XII. Pius .korában vagyunk. Egy-egy pápai megnyilatkozás,
körlevél, mint példáJu:l a gyiaJkrran idézett Mystici Corporis, Mediator Dei, Menti
nostrae, Sacra virginitas, Maxima redemptionis nostrae mysteria már felesil
Iantja az ígéretes jövőt, de zsinatra aklkor még Itthon senki sem gondol. Méglis
aproblémék már fe[crnevürlnek, a megoldások érlelődnek. Szornoathely püspöke,
.az irás és a i1iturg~a embere, az Isten ÖTÖk üzenetének, az egyhází törvény
kÖil1y;vmk, az egyidejű romai drányeliveknek, a hazai és a !külföldi !k:eZlélhez Ike
rülő drodalommak. segitségével próbrá:l papjadból Imen emberét faJragnd, felk,el
veni bennük a vágyat a megújUlIásloo. S ,úgy érezzüs, hogy még azsínat után is
sok haszonnal forg;at~hatja a papság e k!önyv l~jadt.

* * *
Bánk József c. püspök, győri apostolí kormányző, a kiváJó egyházjogász

most megjelent prédíkáoiós !~ötetéve12 új arcát mutatta meg a papságnak
Negyedszázad alatt egy rtucatnyli jclentőB jogd imsa, 'közülük lhá::rom latin, egy
pedig német nyelven jelent meg. EzreI a művével gondolatokac és buzdításokat
akar I3JdnJ az egyházi év vasárnl3Jpjaira és ünnepeke. Hiszen a püspök az Egy
ház ihivatallooúanitója, ruki Krísztus ,tekdlIlltélyével hiirdeti az igét, a pap pedig
a püspölk segatötársa az evangélíum hirdetéséban. A zsinati UtuI1gikus ~onstli

túoió 'köOOlerorvé teszi a nóp trészvétclével bemutatott vasár-és parancsolt 00
népnapi miséken a horniliét. A konstítúeíóhoz végrehajtási utasitásiként kiadott
irrl5trru,moió s2Jerint a ihomitLia valamtlyer; szemponúbÓil ~if'ejttd VIagY a szerrtínási
olvasmányok ([eeke, evangéíium) vagy az Ordinarium (Kurie, Gloria, Credo,
Sanctu.s-Benedictus, Agnus Dei), iIaetve a JJapi Proprium (Introitus, GraduaLe,
Oftettorium, Communio) szövegét, s e kifejtésben míndíg figyelembe veszi
mind az ünnepelt ihittHJkot,mind pedüg a 'hallLgiatók igélIly;ej,t.

A tartalrrulag és fo=ailIag !kirí:zilSbe jutott prlédd1kációs rendszerünk revízáó
jára BánJk püsiPöIk maga a,jánlotta 1965. október 16-i zsínatd felszólalásában,
hogy a feílnőtt híveikneik a iJmto,Iikrus hit fő~gazságaci.rt meghatározott időn belül,
például hálrom év allaitt, rnegíelelő rnódon, tervszerűen kellene a szenébeszé
dékben tudomására juttatni. A ma emberének a szentírásra tárnaszkcdő, az
eleven éűetet szemmeltartő, emelkedett stílusú, példás élettel aláItáJmasztoút
szeritbeszéd imponál. A szerző ezt a Ikönyvet többéves ig€IhJi,rdeltése eredménye
Iként adija p1apltest:véreikerebe a prédíkációhoz és eiLrné~kOOésihez segítségül,
Isten esztendejének rendjében, ádventtől ádventdg, beszőve az Úr a Boldog
&ágos Szűz és egy-1kéit jeles,elbb szent ünnepét. Alkallffia[lJkéTI!t egy-ikét váz1Jat,
lllélháJny gondolat ad eligazátást a továibibi m'llIlikáihoo, a ikilJasszikus péLdák mellett
a mai életből vett képeik is helyet 'kapna/k, a haZiali és a kJÜliföilKlii katoH.kus és

t Kiovács <Sánldor: ~sten embere. S"e:nt Istv<áln TáJrsulat, 11900. 007 o. 6(;>.- Ft.
2 Báink József: v:asá:=poik-üJ1Illepna!PO<k. <Srent Istv.án Társulat, ,HJo&6. fl212 o. 95.- Ft.
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nem-lka~'US irodalOlffi nagyjai is megszólalnak, hogy egy-egy somkkal el
gondolkoztassanak.

* * *
Radó POI1dik:árr1p A kereszténység szetit könyvei című kéltiköte,tes munkája

majd 40 éve, 1928/29-ben, Szentiványi Róbert A szentírástudomány tankönyve
című könyvooelk ötödik 'kiadása pedig 20 éve, 1946~'ban jelent meg. Az azóta
lepergett esztendők a bii'biliikumiban szinte a legi~gaWmasabbalk: voltak. Katoli
kusok és protestéosok, ortodoxok és zsJ.dóik vállvetve kutattak, dolgoztak a
Könyvek Könyvével kapcsolaoban, fej,tett.éik meg és tették közkinccsé a lele
teket. Kol'UlIllk szentírástudományában a legtőllb az átéotékedés: az új doku
mentumok, eredményeik ezerves beépítése utálll majdnem napról niapra tapasz
talható a változás. Szö1'ényi Andor professzor első, ószövetségi vonatkozású
muníkáját a Psa~men und Kult im Alten Testament című ikJö,tetét 1962-ben adta
Ikri a SZ€Il1t István Társulat, Most megjelent könyvéveü" a modern szentírástudo
mány megáhlaprtásait akarja ősszefogladmi és olvasóival megismertetní. Több
mínt hatszáz lap terjedelmü rnunkája a klasszikus értelemben vett íntroduk
cián, bevezetésen túl bilblliai teológíát ad. Első részében az újszövetség világába
vezetri be olvasóít a kánon-, a szöveg- és a kor történelméri keresztül. A máso
dik Tész a speotálás 'bevezetés az újszövetség 27 szerit könyvébe.

Szörényi professzornak sokszor kellett könyvében mítosztalanítást végeznie.
Az olvasó számára talám a]egll1a,gyoibb élményt a kortörténelemről szóló feje
zet jelenti, meg az újszövetségi imrtok korszeru elemzése. Az újszövetségi kor
történelem a legújabib iIDutatások fényében foglalja össze Jézus életének krono
lóg1iájárt, viJ.ágítja meg a szenvedés-történetet, i~t el az esszénusok és a holt
tengerf -tekercsek kérdésében, valiaJmiinJt 'bemutatja a messiásd eszme fejlődését

és eltorzulását az Ószövetségben, A specíálís bevezetésben két fejezet f1igye
lemrernéltó: Jézus Krísztus és a négy evangélium, valamint Szerit Pál élete.
Ezekben is 'i:2lgafunas !kérdések kerühlek élő: ki nekünk embereiknek az Ember
fia, a műfajkutatásli vagy formatörténeti rnódszer, az evangéliumok ,eJl'21'1
rnondásaí, !keletkezése stb. A hittudományi főiskolák hajlgatóí hasznos kézi
könyvet Ikaptak ebben a munkáoan, a papi továbbképzésihez pedig elenged
hetertJlen Szörényi professzor könyve.

* * *
Kiadásliévül borítóján és címlapján egyaránt az 1965-ös esztendőt tünteti

föl, megjelenése azonoan az 1966-os évre tolódott át egy hasznos szemírási sze
melvénygyűjteménynek.4

Kis munkaközösség fáradságos rnumlkájámaík veredrnénye ez a két kötet. A
negyvenöt ószövetségi szerit köncvv az utóbbi évtizedekben a szakemberek, ré
gészek nyelvészek érdeklődésének gyújtópontjába került. A választott nép
történetét egyre jobban megismerve döbben ,rá az ernber arra, hogy az Isten
milyen különös gondoskodással és szeretet.tel vezette Izraelt, hagyta meg őt

fajának gondojkodás-, érzés-, és cselekvés-világában, de ugyanakkor ápolta és
fejlesztette benne a tiszta rnonoteizmust és rrnunkábta rndndenbcn üdvösséget.

A két Ikötetaz Oszövetségből hoz alapos magyarázatoklkaleHát,ott biísé'i2:'2S
szemelvényeket. Nagyon szükséges 'volt már ez a rnunka, hiszen közel 40 éve
jelent meg a Szent István Társulat szeneírásbizottsága azóta már elhúnyt tag
jai, Aistleitner József, Iványi János, Pataky Arnold, Takáts Ernő által előke

szített háromkötetes, jegYLJete~kel ellátott teljes magyar ószövetség-fordítás
1930-34 között. új fordításra a 'kívá'ló bí.blikus szerzők nem válllalkoztaik, csak
a régies nyelvtan! alakokat a rnost használatban lévőkkel cserélték föl, s ott,
ahol a fordítás a latin szöveget hozza a főszövegben, amnak eltérését a héber
szövegből jegyzetben adva, a kiadók ezt a jegyzetben lévö szöveget hozzák a
főhelyen és a tőíe eltérő latin szöveget a [egyzetben.

Szinte az egész ószövetség míndrnádg a Iegproblematíűcusabb szentkönvv
gyűjtemény. Nem egységes irodalm rnű, nem egyetllen szerző rnurukája. több

• .szörényi AI1Jd'or: A bdJb1La világa. Ecclesia" 19€6. 634 o. 120.- Ft.
• Adámtói Krisztusl,g az ószövetségi Szentírás útján. Szerit István Társulat, 19!J'5. 498 ée.

379 o. ~1l5.- Ft.
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évszázad terméke, s az Mok IfolyamáJn ~ SOk váJ1Jto:zJásnak valJt alávetve. S
most e'bböJ. kell kihámomia a mai kor tudósának az Isten öröküzenetét az em
berhez.

Alkik már iI'égen tanulták a szentírástudományt, azo!kJnak az I. kötet be
\'€Z€ItJő néhány fejezetének átolvasása után az az érzése támad, hogy mennyíre
revideállill1iakell edd~gü Ismeretenyagát: le keliLfejtellie rola míndazokat a ko
loncokat, melyek nem állták meg az idő és a tudomány próbáját, melyek aka
dáJJyoz.záik [ényeglátásunika,t. n~en fejeZJetek ikmönösen a bibliai teremtéstörté
net, az ősszülők története, az emberiség östörténete, A ItováJbbi fejezetek a pát
rránkák, a szövetség, a próféták korával fogílalkoznak és az olkta,tó könyveket.
mutatják he. A szerzők nem ,fé~'I1ek a problérnáktóí, azokat bátran és tudato
san fölvetve, a tudományos kutatások eredményeinek felihasmáJásával próbál
nak katolikus magyarázatot adni. E mű nagy nyeresége a -teológíaí oktatásnak.

* * *
Gá~ Ferenc, 'a dog:mamka, az alapvető hittan professzora UJ könyvében>

ismét egyszerű emberként beszél embeetársaíhoz saját piJ.1OJjlérrnálir61, a világ
nézetével kapcsoilatos 'kérdésekről. Azt a hitet ébreszrti,mely az Istennel való
személyes találkozásból fakad a kegyelem vonalán. Vilálgrné:reti előadásait négy
nagy főcím alá foglalta egybe: A hit ajánlása - Isten a múveiben - Az em
ber és az erkölcs - Látószögele a keresztény élethez, Ugyanaz a közérthető

nyelv, egyszerű fogalmazás, rnimt -eddíg; nagy sikert aratott könyveiben (Kato
likus hittéte~ek és Idő az örökkévalóságban). E,gy-lkét fejezet különös érdek
Iődésoe tarthat számot: a f~:Lozófiai istenérvek értéke, az anyag a teológus
szemléletében, a lelkiismeret és a szabadakerat,

Itt IkclJ megemdítenünk, hogya Szent István TáJrsuUa,t a könyv szerzőjének,

Gál professzornak fordításában 1966 karácsonyán jelentette meg az Egyházról.
\iZÓ~Ó dogmatikus konstítúcíót.

* * *
A 111t szemével köri1lnézn,i a világ1bajn - ezJtí,l'ha'tnálnik fel mottóként,

Szennay AJndrás pro:llesszm könyvére" - íigy tájékozódni és másokat is tájé
'~. His:1JElIJ. a keres~y embemek rníndíg készem kcl:l állnia arra, hogy
a benne lévő reménység okát mások számára megvílágítsa.

Kötetében a szerző 1952-65 között írt 19 tanulmányát gyűjtötte egybe. A
"szellerrnd börtön" 'kapuja tárul föl napjainkban a teológia és élet dialógusában.
Eblben a daalögusoan elsősorban a földi realitások, a keresztény rnoralítás és
egyházunk szerepel. A hívő embernek a földi valóságokat helyeslem, keH ér
té~e[il1ie, állást kell Iogilahnia a rnurika, a technika, a család, a faji diszkrtrnl
náció kérdésében.

Korunkban a keresztény morálteológia keresi kibontakozásának útjait,
bogozgatja hitünk, jótetteink és bűntudatunk világát, 'kifejti a katolíkus taní
tást az atomhámorúval kapcsolatban, elígaeítást Igyekszjk adni a gyógyszerek
helyes használatáról, a phanmacosóphroszünéről.

Egyházunk önmagával és az őt körülvevő fejlődő világgal kénytelen szem
benézne.

Szennay professzor könyvének utolsó részében néhány évfordulóról em
lélkel,iik meg: Aquinói Szetit Tamás. Darwin, Kierkeqaarti, Chesterton és
Newman.
. Eze'kben.~ :k'i~ ~anul~nányo:k'~'an talál ahkalrnat arra, hogy mínd a katolt

cizrnus solkszmuseget, rnind pedig a .minkct körülvevő vHág gondolkodásár
bemutassa.

* * *
Összefoglafásul megállapíthatjuk, hogy mímd a hat rnű nyeresége hazai

teológíaí .irodahrnunknak, A könyvek a II. vatik,ooi zsinat előtt és alatt íródtak
arinak szelleméből, határozatadból több-keveseobet rnerf.tettek. A zsinati ju~

; Gál F'ereric: A hit ébresztése. Szent István TtLmuJat, 1.006. zss o. 34.- Ft.
• Szennay András: Teológda és éLet. Szent István, TársuLat, 1966. 302 o. 53.- Ft.
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bneum évéIbenl:áttaJk napVli,lágot, lmintegy színtéeísét vadják a zsinat ellŐtti és
alat1Ji teoíógíánalk, A n. vatíkání zsinat doíeumenruma; (szárnszerímt 16), nem
esalk a fennálló helyretet rögzőtették, hanem IktijeJJöLtélk azt az irányvonalat is,
.amít követve 1ket1l előre haladnunk. Teológíad írodalmunkmak ezért az ehkövet
kezendő évemben előrenézően kell az ÖI1ö1k igazségokat rneghírdetaue, a ne
hézségeket, kérdéseket őszintén, kertelés enélkül :töltár:nia és ra megoldásokat
keresnie, a hit ikérdéseit a road rtudomáJÍly nyelvén árt ImegJkJöneUtJve. A zsínatí'
okmányok lefordiításáJn és magyarázatán .túl - mely igen SÜl'giŐS és elengedhe
tetlern föladat - teológiai irodalmunkban van egy-ikét olyan terület még,
amelyen már lI1agy szükség lenne új kézikönyvekre. Ilyenek a bölcselet, a
azocíoíógía, 'a morálteológía, az egyetemes és magyar egyházeörténet stb. A vi
lágszÍJnv1Qna1horz valamennyí rbeológ;iati táJr,gyrban mielőbb fől ked,l zárkóznunk.

(Kovách Zoltán)

Rónay György: TüKÖR ÉS TŰZ. Két évvel A város és a délibáb megje
lenése után új köteirtrtel* lepte meg Rónay György olvasóit. Kötetében van né
hány egészen tiszta, színte ImrlistáJlyszerű vers, rnelyek míndenekelőtt eszköz
telenségükkel tűntek ~i, li egyútta; jedzik azt is, hogy Rónay költészetének épp
ez az eszköetelenség lesz egyik uraJlJlwdó VOII1ása. Az a vonal, melynek men
tén Legletisztultabb, legérettebb versei húzódnak egész költészetét tekintve is,
abban a folyamatban, rnelyet már hét kötet fémjelez.

Három és féi! évtizeddel ezelőtt j€ilenrt meg Híd címrnel vékony kis verses
füzete, hangja ra magabiztos rifjúságé, patetikus és dagályos. De a sztnte még
kamasz-költő somiban és képeiben ott érezzük a későbbi Rónay önfegyeImért.
S aztán költészete míntha nem is lenne más, mírut egyre tudatosabb szembe
fordulás a Híd VIi1rágával. ÉrdeIkeS adaléket nyújt itt Rónay és Illés Lajos nyil
vénos levélváltása az Új Irás hasáoíafn 1962-,ben. Csak egyetlen gondolator sze
retnék belőle kíemelnd, A VÚJta Illyés Gyulla egy1ik verse körül folyt, melymek
végső fordtrlatát Rónay "e[öregyárbott elemnek" nevezte, Illés Lajos azzal védte
lllyést, hogy ez a közéleti IköJJtészet alapveúő joga: a rootOl'iikus fordudatok al
kalmázása. De RÓII1aY azt vallja, hogya 'költő nem vádhat "föJiényes rhétorr-á'',
aIkIi. a proIbJém.áIkJra rárnondja a kész ~igtra.mIl'lát,lhanem snülije meg, élje meg ké
peiben a választ. KicSIit ars poeticának is ,tekin1fuető ez alevé1vá[tás: 'RónaY tisz..:
fuló ikJölrtésZle'télben II1iÍI11cs trölblbé helye a "rrlhétornak", ebben amínd határozottabb
'kJörvOll1al.akat öl,trő kJöltŐiÍ vilá~n csaik a 'krástáldyá rakódott élmény kaphat han
got. A vafíornás csak közvetve tör fel belőle, s a kép szerepe megnövekszik. Líraja
miJnd zártabbá válik, záI1kózotrt soraiban egyre több a kimondhatatlan, s las
san a Iért egy sZJőllőszembe is beled'ér. Kép,i költészet ez, melyben a kép való
ságosaob a valóságnál, s a Tükör és tűz Jegértékesebb darabjaí is azok, me
lyekben ra vaíóságeíemeíc valóban képpé és a képek valósággrá asszirnidálódnak
(Zene, RouauU). De hogy ez mégsem valamiféle posztímpcesszíonízmus, bizo
nyítják ebben a kötetben is tisztán szóló valóság-versei (Les InvaUdes).

Sokoldaéú 'möItésziet Rónay költészete, s genreaJJógliiálja ds több ágra nyúlik
vissza. Egyik ága kértséglkívi1l a modern franoía Iím, mely a fiatal Iköl,tő sza
márra valósággat felszaoadftó erejű vollt. Ez a felszralbadu1ás sokban hozzájárult
pcézísének ikrilbontakozásáJhoz, a felszabadulás - tadán épp Valéry, mint Vas
István gyanítja -, mellyel nyru~odtarn hajolhet a nagyon ds kézzelfogható va
lósá@j;ól az albsztrakaió felé. S formavalágára Apolldnaere gyakorolt kitörülhe
tetden lhaItást, a kü1sődilegességek<tól a 'lélnyegi,g hatolva. Nem is hatás ez már:
az érett költő benső, aillkati rokonsága ez a iÉI1anda képvers vezéralakjával.
(A trójai lányka, A viláJg legszebb cLélel15ttJe). De 'a Partuisse, a poésie pure
mínd egy-egy motívum ebben a firancia hatásban, mely azonban csak az
~gyiJk lág.

Mástiik ágon a Nyugat két nemzedékének hagYOimányadihoz ka,pcso[ódik, a
formarmŰ'vész, az raJI1r1Jikos, a mély gondo1atiságú, sőt val1ásos iBaibri1sho.z, a sZHg
,gartotrtabb, néha jártékos Szabó Lől1inchez. De 'Va:II1 ,rokon hanrgjja a hervadó li
getel.k Berzsenyijével (Sá'llgul lassan), az Qszikék Aranyával (Dalocska Szársz6n),
a természetet átleThesítő Vajdávail II a panrteiszUkusan meleg Kosztolányival

.. Tükö'r és t~.SizépIi.rodJallJm1Könyvkiadó, 1900.
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is. S emellett a hagyomáJny me1letlt verskuLtiÚírájáJt, művestségét, költészetét
szí:nezli. a iliaJtinos - róma:i és kmaf'rancia - művészet. S mandezek rnélyén és
hátteré!ben a szírnbolízmus lI1agy élménye, Ez nemcsak abban nyilvánul meg,
hogy ikedIveli. a szimbóilrumOtkat, hiszen jelikép lI1é1ikül talán nincs is Ikö1tészet,
hanem elsösorban aiDban az érmkell1yséWben, mellyel a vi[á;g mozgására reagál.
Csaik !kJi'I'IaJgadott példa az Almafa Szársron cÍlmű költemény:

Ritkább lett alatta az árnyék.
Letörött két ága, de áll még.
Valamire vár még.
Egy végső gazdag termésre talán.
De cSQ)k egy vadgalamb zokog a fán.

S ez a szíenbolízmus énleld eggyé verseiben a racíonehzmust a mísztíkával,
a gondoíats lí["át a [átomással, la lI1yugodt pátoszt a játéllross~gal.

Ha megiPróbáljuk magull1ik elé áJUitani Rónay lkJölWd Úitját a Hídtól a Tü
kör és tűzig, aikkor ikrutészeténeik már említett "fels'zabadulása," lI1yomán mínde
nekelőtt a Mbornelőtti évek ,,s'zaibállyos" haogütését !!relil megemLítell1üi11Jk, a
színte iklasszíiJkusan verselő köítöt, Az 1945 utáini évtized élrJJeld meg "Urai rea
Iízmusát" (Tótfalusy István), ez teljesedik :ki a Nyár verseiben, a bi[11JoikáJn szét
tekírrtö gazda a bőség tudatában mérí föll hazáját. A T'ÜJkör és tűz vtlága azon
ban már nem a finom rezdülésű 'költői lélek melegségre vágyó, melegséget su
gárzó nyara. Rónay új kötetében a legnemesebb esiköz az eszköztelenség 
mondottuk bevezetőül -, s ezek a szinte kemény tisztaságú sorok, ezek II sok
szor már ikd"mélet.Ien képeik egyre több versében a végső IkéI'déseIDkel való
szembenézést [elzí'k, Egyik !Legmegrázóbb költeménye az auschwítza Tátogatás
emlékére kódott Ozwiecim; több, mint emlékezés ez a vers, már a téma maga
isáil,talánosftó erejű. Hasonló probbémát ragad meg A varsói örökimádás, sőt

a Christus Frasobliwy is, de még inlkálbb A tenger, a szél, a hajó dmű "hely
zetdal". Mert nem is helyzetdall ez már, önvalíomás, André Breton idézett
mondása: "BíZ2JM a rnonmolásban" - életprogrammá szélesedik: "Bízom a
benti mormolásban."

A Tükör és tűz Rónay "le@kawliikus,atbb" kötete: vahlomás a httről. Rónay
szer\lresz'bi. köteteit, valamennyi új kötetébe iielvetlt ,régli. verseket, olyanokat is,
:tri~ már szerepelteíc más ,kJörtetben: mánden IIDöteténetk van egy alapvető
programja, mondanívalója, s ahhoz mérí 'régi és új alkotásait. 8 ez kmönösen
a:Láltámasztja fentí áLl:ításu[1jka:t: a Tükör és tűziben elsősorban a hiJté!röl vall a
költő, I<gy kap helyt benne katoídkus Líránk néhány igen szép, talán a legszeb
'belki közé tartozó darabja, olyanok - a fent már emlftebtek meillett -,
rnínt a Kövek és kenyerek, a Ninivében, a Hat vers a korintusiakhoz vagy a
Fényben élni.

Vallomása hátterében az emberi történelem Iegiszonyatosabb perceit idézi
a 'köLtő, a gázhaláhba indulők rettegése és a tűzfalak közt riadtan csapongó
trójai lányka" nemcsak humanista elkötelezettségéről tesz tanuságot, de' ezek
nek a ikélpeklnek az előterében iha.táJI1O~tab.b ikOlIltúrokat kap az ."Úr városa" is.

(Pályi András)

SZűLÖK:F;s TARSADALOM F'ELEJL08SÉGE A HULIGANI~MUSÉRT. A
hUJ1iganizmus vtlágprobléma lett. FoglalikoZil1ak vele pedagógusok; pszichológu
sok, a sajtó, a film, az irooaJlom. Legutóbb az Unesco CourieT is tanlUl1Jmányrt;
közölt róla. William C. Kvaraceus tollából, aki a lI1emzetarozi szarvezet egyriJk
szekértője rníndazokban a problémáikJban, :melyek az ifjúsálgJnak a társadalom
hoz való viszoll1yával kapcsolatosak. A szerző egyélbikénIt la medfordí (USA) egye
tem tanára,

'Bevezel1Jőben elmondja, th.ogy la IhUlligani:lJlll1U5ll'a jófOil1II1ián mínden nyelvnek
megszületett már a maga iküJ.ön tkdIfe'jezése, amivel Wyall1 illiatalJoikat nevez, alkik
nek víselkedése és íz:lése gyanút és nyugtaJ1anságot 1ke1Jt. AII1g1iáiball1 példáruJ.
teddy boyok, Hol.landíábam noze'm.oeID, Svédországban skinn knuttarolk, Frall1
ciaországban blousons noiTs, német IÍeIOOleten halbstarken,Japániban mambo
boys, OlaswrszáglbaJn giovanni teppisti néven emllege1Ji.1k 'őket. A Iklö7Néleimény
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gyakran úgy tekint rájuk, rnímt :Iiiatal bűnözőkre, jóllehet képtelenség lenne
azt áJlHtalJ1li, hogy egy fiatal leány vagy fiú azért, mert szeretí a rock'n'roll
rnuzsíkát, a hosszú hajat vagy a bizarr ruházkodást, máeís a bűnözés útjára
tért. BiZlOJ1Yos azonban, hogy meglehetősen eltérőek is a vélemények a kű

lönböw országokban arra vonatkoeóan, hogy kli a bűnös és ki nem. Kairóban
például az is "bűnöresne!k" számát, ha va,laiki az utcán cigarebtacsíkkeket gyűjt.

Indiában a esavargást, Hong-Kongban az engedély nélküli házalást róják ter
hükre és büntetik meg érte őket, noha itt joggal rnerül fel a kérdés, vajon
nem a nyomor, a magulora hagyottság játszik-e közrc ebben. Az af'ri'kai 01'
szágokíbari bűnözőknek rtarfák azokat is, akik az otthon íratdan törvényei el
llen vétenek, tiiszteiLeUenséggJel, engedetlenséggel. A fiatalok bűnözési statisz
t~kája így megtévesztő is lehet - á:lJlapítja meg Kvaraceus - iha nem ismer
jülk vétkük természetét. Am még ágy is kétségtelen, hogy a fiatadlcorl bűnözé

sek száma általában rnímdenütt növekedsle. A vétkek: lopás, vandalizmus, va
gyonséntés, kisebb zsarolások, durvaság, naplopás. erkölcstelen és ííletlen vi
selkedés, részegeskedés és kálbítószerek élvezése.

A világ nagyvárosaiben napirenden van, hogy teen-agerek, "tizenévesek"
- tőbbnydre célóalam, gyökértelen, nyugtalan és' foglalkozásnólkülí fiatalok 
galeríkbe verődnek, talláilllcoznalk. V?JI1 galení, amelyik gyílkosságot is követ el,
a lmá:sdJk vétke csak annyi, hogy járókelőket inzultál. Lengyelországban vona
tolkat romgáltak teljesen érthetetlen okoikJbó1. Kanadában privátkukúsokba ha
toiLtak iLly,en csoportok, arnikor a tuilajdonos nem voLt otthon, és bútorokat cson
kftottak meg, anélkül, hogy bármit is elloptak volna. Argentfmában kávéhá
zakban inzultélták a: vendégeket, parkírozó kocsikat tettek tönkre. Manrláoan
ablakokat, 'kitra:k:aJtofkaJt törtek be. Detrodbban egy 15 tagú "gang" rá1kén)'lsze
rttette a kdsebb gyerekeiket, hogy fizessenek 5 centet, !ha rnolesztálás nébkül
akarnak rnermi és jönini a :helyii mozíból, Indaában fiúikból ésláJnyo!kb61 álűó

gallerik szeszes litalokat és kábí>tószerelketcselffilPésztek.
A fiánakorú bűnözőkről régebben készített keresztmetszeteik arra utalnak,

hogy ezek a gyermekek szegénysorsúak. Újabban ez a tendencia gyökeresen
megváltozott - írja Kvaraceus, rnert ma már SZ;:ln10'S jómódú csalúdból szár
mazó gyenmelkváJBk bűnözővé. Francíaországoam "blousons dorés't-nak (arany
kabátosoknak) mvjá!k a gazdagabb családból való hűnözöket, szemben a
,,'1JlousOlns noirsv-ral (feketekabátosok) a szegénysorsúakkaí,

A bűnözés rnegelőzését, vagy elfojtásat nehezüí, hogy vannak olyan fiata
lok, aikiknek garázdáhkodása sohasem kerüd nyidvánosság elé, mert szüleik, vagy
iskoMjuk védd éílket.

Sokak szerínt a Ibűnözések okát a moziban kell kisresni, mert egyes fil
meIk d:ics6í.tenJi Játszanak a társadalomellenes magatartást, A tanulmány szer
zője szerirrt azonban a fiJme!krtit:káJn indítanak bűnözésre, Ennek ellenére bi
zonyos, hogy sok fliliffi és televízióprogram károsan hat a gyermekekre. Vádol
jáIk a detektívregényeket is, de rnimdez túlságosan egyszerű magyarázat lenne.
Elterjedt véJeményaz is, hogy a dolgozó 'anyák távolléte a csaJ1ádlból segítJi elő

a bűnÖzést.Ez serm bízonyítható. Okul hozzák föl a családok szétesését lis, de
ez sem mdndíg ihellytáJ1ó, mert a gyertmelk kjJődéséhez nem az arpa és az anya
pusZJtán fi7JiJkai je1EmJé1Je szükséges, ha rteháJt a szü[Ok együtté1nek ugyan, de
a ilégkör feszüLt és boldogtalan. ez éppoly káros Ilehet, rruimt az egyik szülő

hdámya. Nem áilbalálnos ok a butaság, az elmaradottság, a kisebb íntellígencía
sem, hiszen soik :tiiatall bűnöző nagyon is éleseszű a maga területén. A tudósok
elV1etd1k az öOOkJlés elméletét ds, meet a vizsgálatek szeránt sElIllki stncs predesz
lfJiJná.Lva arra, hogy bŰll1Ö2JŐ vagy gonosztevő 1I€Igyen. Némelyek. véleméni}'€ az,
hogyEUJrópáJban a háiboll'Ú váltotta !ki a bű:nözések IlliÖvelkedését. Angol 'kutam.
sok amníban azt 'bizonyítják, hogy e2Jeildből a háboDú által éIl'iintett gyermekek
ból, akilk ma j)iataJ. 'relnőtJtek, semmivel sem több a bűI1JÖző, lffiÍJIlJt más kJorosz.-
táilyolkbóJ.. .

Kvamoeus prod'esSZOll' ezutáln tiőbib eset reszretes megviláglíibáJSa IllYOmáIn
oda Iköve1Jkeztet, hogy neon egyetlen iffi~tároZ()tt, haIllerm töbíbféle és sok té
nyezőt kell smmíltásba venni. AImeiLlett minden esetet kiilőll1iállóan keilll meg
ítéilJni. TekJinte1lbe kell venni a gyermek otthOlIlli éIletét, 'Í5kolaii. probilémá'it, SZIÜ
leive1l való VIÍS2JOOlyát, saját leilaciviJág,át és szemé1yii.ségét. Készen ~etünk azoo-
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bain arra, hogy még az IilY€!!1 alapos iköriilteikintés sem myújt iIIlIÍndrig kiel1étgJítő

feleletet a problémára.
lJétleJoo:Lernmk egyúk elmélete úgy szól, hogy a bűnözés a serdülőkorban

elszenvedett Ilmdwoolk eredménye, Egy másik elmélet szerínt; a fiaital'kori bűnö

zés a lázadás ~itfejezése, éspedig nem valamíért, hanem valami ellen. Lehet,
hogy a gyermek a szerétet Ihiányát tapasztalja szüled részéről. Hibás lelhet a
bánásmód, vagy egészen egyszerűen a gyerrmelkllleik 'lehe1Jnek önmagával kap
csolatos kétségel. Számos IÍfjú, akí IOOzonytalan örumagában, aggodalrnaít azzal
esihlapétja, hogyagressZlÍ~é válilk. ílVIIi.nd€!!1 bűnözőről megáil:lapírtJható, hogy
agresszív. Az agresszió kül1Öill!bözőképpenny:ilvám.ul meg: lehet szóban, destruk
tív tetteikben, lehet szeX!uáJlis is. Az 3Igtt.'I€SSzió li['lárrlyuílJha't önmaga, a világ, vagy
míndkettő ellen.

A !legtöbb smlkemiber megegyezik abban, hogy azokiban a gye['\melkefkben,.
akik úgy érzilk, hogy nem szeretek Bket, súlyos kám tesz a szerétet hiánya" ak
ikor is, ha CS~ ők lkéJpZEaIik. A gyernneikúgy is érezlhetd, hogy Szülei szeretete
nem állandó, ésfelételelkhez kJö1.1Ött. Ha egy 6 éves gyoomeik:Jnek ,fol1yvást azt
mondogatdák, hogy ha jó lesz, szeremi fO'~áIk, csoda-e, ha a gyermek arra
gondol, hogy szüleí szeretete megigért jumIom, nem pediig' természetes és ál
landó érzelem? Az ebből eredő félelem azrUlm agresszfvrnagatartásra vezethet,
és megíndul egy IhosszlÚ körfocgás. A gyermek, akit, inem szeremek a szüleí,
úgy érzi, eláru.lták és elhagytálk. Rendszerint az 'Ílyeneikiből kerülnek IkQ a 1"08Z
szumevelt gyonmekek,

Egy lengyel szakértő szerínt a hulígandzmus dsmérve az, hogya fiatal €!I'Ő

szakkal maga aWá akar rendelni másokat, ő maga azonban nem rendeli magát
másolk allá, ElltávoUtják sorailklból azt, alki nem 'bí~ja az ivást, aiki alulmarad
a verekedésben, aki szentímetálíssá váliik egy lány rníatt, bármiféle érzést
mutat IbárrrniJy vonatkozásban, va,gy Ikomolyan hasznád "nagy szavakat". A hu
ligán számára az eszményi élet az ösztönök k;ielélg~téSle.

Kvaraceus maga is ezen a nézeten van, annál is irikább, mert tapasztaiarí
igazság, hogy semmisem 'izgatja Úgy az iÍf'jiÚt, mim önmaga álílJftása és igazo
Iása; küzd az "én" uralmáért, Ennek a természetes hajlarnnak elfajulása
amm, ~hogy egyes f'iataílolk több értelmét ,1á1tják a :~UIk igazolása érdekében
amlalk, •hogy ibűnö:1lŐklké ~áljanak, mdnt bármd másnak, amire a szülők vagy
a tálrsadalom l1eihertőséget :kJfnlálll'lalk neki,

A szülők, aikik elmulasztottak ~aIlallIlit IgyerrrnelkÜik íeányában, ezt gyakran
észre sem veszik, Leköti öket a megélhetésért való küzdelem, a gYEll1melknek
lOOIl1 tllldnalk kellőképpen utánanéznd, tanácstalanok abban a tekintetben, hogy
miJt lis keldéne tenniük, talán mert nekik rnagukma'k sincs eligazító tapasztala
tuk, a saját gyerrnekkoeukbóil, S irtt nemcsak azokra a szülőkre ke1l1 gondolni,
alkIiJk a "silkátomk" táján élnek és nincs mít megosztaniuk gyermekükkel az
élelmen kívü]. A mai gyermekeik ugyanis már nem látnaJk feJJtéU'en eszményt
a szüleiloben, noha szül~ét érzik annalk, hogy szüleiket mirrt mintaképet utá
noihassáik. Ha a szülők passzívak, ha sem az apa, sem az anya nem jelellliÍt
meg szemüteben bizonyos értéket és nem rtanlÚSlft ikötetleze:ttsé~ket az életre,
aikJkor nehézzé válik a gy€!l1II1€lk számára, hogy megfelelő képet alaikHson k,i
önmagáról és a rköv,etelf1diő magatartásról.

A család tehát súJ;ypont a gyermek számára, de a gyermek azért a ~üJső

viJág iránt S€IlIl érzéketlen, SOIk 1Já['IsaJda1imi tén'l'eW hat életére, s mély benyo
mást kelt benne. A társadalomban elszenvedett ikudareok éppoly zavaróak,
mint azok, amelyeket a belső bi2ltOll1ság 'hiánya oIkoz, küJJÖlIJJös€l1l aJIIliÍkor ser
dÜl1ő korba jut. Túrl gyaJku-an táJmad zaVaII.'Ó elI1enrtJét aköZlÖtt, amire a ;!jelJl1őttek

tanítják, s amit ő lát, hogy azolk cselekszenek. Elgyilk percben ffi€lghüntet:iik,
mert hazudik, ugyanakkor rájÖill, hogy a fellnőtteik is hazudnak. Elbből a['lffi
következtet, hogy valójáJooJl1 nincs is jó és rossz, csak aJbbm van kJülÖlIJJbsérg,
amt a felnőttek tehetnek és amÍJt ő ,tehet.

A huli.gaJnizrmus leküzdése telhát elsősoriball'l a család belső éIeténeik: ~sz
fJégesebib a~at.~uilásám. fordul :merg, de nem Ikőzörrnlbös tényező az a táIl'Sadalmi
közs.zcl1ellIl sem, amely erik:öilcsi e&ZIlIlényeiknek hódol. Ezt a taJnu1ságot sZŰI1het

jük le Kvamceus professzor tanu1málnyából, ,amelyet nagy ernberszere:tet és
az Hjúság megértése hat át. (N. Paleta Éva)
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