
kítása, egy hadüzenet vagy egy béke
kötés. Abból viszont mégsem enged
hetünk, hogy alanyilag lényeges kü
lönbség van a jóhiszemüség és a rossz
indulat -között. És ez a különbség az,
csakis ez, aminek alapján Isten ítél.
Az. egyéni hála és az egyéni megtor
lás színtén csak erre vonatkozzék!

Isten maga is megtorol, és Megvál
tónkban ítélő bíránkat is várjuk. A
megbocsátás mindezzel nem áll el
lentétben, sőt egy további darabkaja
Isten végtelen gazdagságának. Utá
noznunk kell, hogy olyan tökélete
sek legyünk, mínt mennyei Atyánk
(Máté 5, 48). O egyrészt "megfizet ki
nek-kinek tettei szerint" (R6m. 2, 6),
másrészt viszont szeretettel várja
megtérő gyermekeit (Luk. 15, 7).. De
csak a megtérőket. Töredelmes bánat
nélkül nincs bocsánat se ezen a vi
lágon, se a jövendőben.

Ha a megbánó szeretet lép' a rossz
indulat helyébe a vétkes akaratában,
akkor a sértettben is megbocsátásnak
kell felváltania a megtorló szándékot.
Mihelyt az örökségét elherdáló tékoz
ló fiú megtörten odaborul atyja keb
lére, már nem hányják fel neki, hogy
mi jár és mi nem jár az örökösödési
jog pontozatai szerint. Nem mintha a
múlt meg nem történtté válnék, vagy
mintha a megtéréssel rnegszűnnék a
bűnös minden tartozása. sértő és sér
tett szembenállását azonban kölcsönös
jóindulat váltja fel, s a megtorló bún-
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hődés vezeklő elégtételadásnak ád he
lyet. Úgy kell megbocsátanunk az el
lenünk vétkezőknek, ahogy Isten is
megbocsát, vagyis megbánás esetén.
És Istenhez hasonlóan be kell érnünk
annál kevesebb elégtétellel, minél
őszintébb bánkódással fordul felénk
egykori ellenségünk. Sőt jóindulatunk
nak már elő kell segítenie a megbá
nást, és készen kell állnia a megbé
kélésre, Isten öröktől fogva készen áll
rá, és kegyelmével ott jár bűnös lel
künk körül. Épp ő serkenti igaz bá
natra. A megtorlás ekképpen nem olt
ja ki a szeretetet, hanem jól megfér
vele, hiszen igazságérzetből és fele
lősségből táplálkozik, nem gyűlölkö

dasből. Rosszakarónk az ellenünk el
követett bűne közben is örök-rendel
tetésű személy marad, hivatva arra,
hogy majd velünk együtt osztozzék a
Szentháromság boldogító ismeretében
és szeretetében.

Megtorlás és szeretet összekapcso
lása a keresztény életművészet nagy
teljesítménye: "Ha ellenséged éhezik,
adj neki enni; ha szomjazik, adj neki
inni; mert ha így teszel, égő parazsat
raksz fejére" (Péld. 25, 21-22), vagyis
így gyújthatod meg benne a rosszat
felemésztő önvád tüzét. És így le
szünk méltó fiai Atyánknak, "aki föl
kelti napját jókra és gonoszokra, esőt

ád igazaknak és hamisaknak" (Máté
5, 45).

Medvigy Mihály

PARBESZ~D AZ OKATOLIKUSOKKAL. A világsajto vallási érdekeltségű
lapjai a múlt év vége felé szétröppentették a hírt, hogy katolikus és ókatolikus
szakemberekbőlbizottság alakult, és hivatalos "párbeszéd" kezdődik a két egy
ház között. A bizottság december közepéri. valóban megkezdte munkáját a
hollandiai utrechtben. Párbeszédük arra kíván fényt deríteni, hogy indokol
ják-e a két egyház nézeteltérései a közöttük tátongó szakadékot. A magyar
katolíkus olvasó méltán sejti, hogy örvendetes hírről van szó. Kevesen tudják
azonban, hogy egyáltalán mekkora az ókatolikus egyház, és hogy míly törté
nelrní előzmények készítették elő a legutóbbi fejleményeket. Mindez a múlt
némi feltárását kívánja.

A mai Hollandia a történelmi "Németalföld" északi része. A középkor
végén a burgundi hercegek birtoka volt. A francia és a német műveltség

érintkező pontján, a Rajna és ill Schelde fontos kikötőinél elterülő, gazdag és
szellemi vezetószerepre hívatott ország házasság révén szállt a spanyol Habs
burgokra. Luther mozgalrna hamar gyökeret vert, elsősorban a reformátor
szerzetestársadnak, a hollandi ágostonrendieknek közvetítésével. utóbb azonban
helyt adott a refonnáció kálvini változatának. A Németalföld ura ekkor már
ll. Fülöp spanyol király volt, aki saját szavai szerint maga hordta volna a
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rőzsét a máglyához, ha fia netán eretnekké válik. "Veszítsem el inkább 
úgymond - minden országomat, mint hogy vallási szabadságot adjak!" Enge
dékenységet nem Ismerő magatartása hosszú és kegyetlen harcokra vezetett.
Németalföld végül is kettészakadt a királyhű, katolikus Belgíumra, és a füg
getlen, ká~vini államegyházú Hollandiára. De míg a belga protestánsoknak
négy éven belül választaniuk kellett a katolíkus hitvallás vagy a kivándorlás
között, Hollandia nem igazodott egykori gyűlölt urának elveihez, hanem sza
bad létezést biztosított a katolikus kisebbségnek. A főpapi székek üresen áll
tak, de megmaradtak a káptalanok, és rnűködött az egyházmegyei, meg a szer
zetes papság, ha nyomás alatt is. Róma missziós területnek tekintette a hollandi
egyházmegyéket, és apostoli megbízottak által próbálta kormányozni. -

Az egyházi viszonyokban csak a janzenista mozgalorn hozott változást.
Jansen, a hollandi származású yperní püspök (tl638), Szent Agoston ókori egy
házatyának rnűveíből próbálta levezetni embervoltunk romlottságáról, a ke
gyelemnek a szabad akaratot elsöprő erejéről és az isteni előre-elrendelés.

feltétlenségéről szóló tanítását, amely erősen emlékeztet Luther és Kálvin né
zeteire. Francia követői az öregedő XIV. Lajos király önkénye elől a szabad
Hollandiába menekültek, és szellemi rokonszenvre találtak. Alláspontjukat
Róma döntéseivel szembeszegülve magáévá tette laz utrechti káptalan, sőt 1723
ban szabálytalanul érseket választott. Az új főpapot egy menekült francia
püspök, Varlet szeritelte fel, akít sjanzenísta meggyőződése miatt a Szeritszék
felfüggesztett hivatala gyakorlásától. Az ő révén )capott felszentelést a másik
két új hollandi főpap, Haarlem és Deventer püspöke is, belekerülve így a püs
pöki rend apostoli folytonosságába. A hollandi katolikusok egy része a válto
zás ellenére hű maradt Rómához. Püspökeik azonban nem voltak 1853-ig,
míg IX. Pius pápa újra meg nem szervezhette a katolikus egyházmegyéket
Hollimdia területén. Ettől fogva két utrechti érsek is van: az érvényesen fel
szentelt, de a pápa főségét el nem ismerő janzenista, és a pápa-kinevezte ka
tolikus. A középkori dóm természetesen a janzenista érsek birtokában van; a
katolikus főpásztor kénytelen volt új székesegyházat építtetní.

A három janzenista egyházmegye hivatalos közös neve "Utrechti Autonóm
Katolíkus Egyház". A közbeszéd "ókatolikusoknak" hívja őket. Ez a megjelölés
azonban már nem hollandi eredetű és nem velük egykorú, hanem Bismarck
porosz-német egyházpólitikájának származéka a rnúlt század végéről. Az új
német császárság megalkotója gyanakvással nézte a birodalomban a pápához
hű katolikus tömegeket, és Rómától független katolikus egyházat szeretett
volna. ürügyül kapóra jött az L vatikáni zsinat hittani határozata a pápa
egyetemes egyházi főhatalmáról és végleges jellegű tanító döntéseinek téved
hetetlenségéről. Bismarck közírói úgy tüntették fel a dolgot, hogy az államok
nak a Szentszékkel kötött megállapodásat érvényüket vesztették, mert az ere
deti szerződő fél nem létezik többé, hiszen a zsinattal egy új, "vatikáni" val
lás kezdődött. Allaani támogatást kapott tehát az a katolikus papi csoport,
amely tizennégy egyetemi teológia-professzor vezetésével elutasította a zsinat
határozatait. Az új dogmákkal szembefordulva ókatolikusoknak nevezték ma
gukat. Szekta alakult körülöttük, de püspök nem volt soraikban. Csatlakoz
tak tehát a hollandi janzenista egyházhoz l883-ban. Ez volt az "utrechti únió",
amely tovább gyarapodott a svájci ókatolikusole csatlakozásával, Ókatolikus
egyházmegyék vannak még - érvényesen szentelt papokkal és püspökökkel 
Lengyelországban, Ausztriában, Csehszlovákiában, Jugoszláviában és termé
szetesen az amerikai Egyesült Államokban is, ahol a bevándorolt lengyelek
közül tartozik hozzájuk egy negyedmillió. Híveik teljes száma jelenleg mint
egy hatszázezer. Legutóbb az Anglikán Közösséggel léptek "interkommúnióba",
azaz kölcsönösen elfogadják egymás kezéből a szentségeket, Az ókatolíkusok 
Róma hivatalos nézetével ellentétben -elismerik 1j.Z anglikán papszentelések
és püspökszentelésele érvényét. 1965 húsvétja óta az anglikánokkal közösen
lapot is indítottak Episcope címmel. Interkommúnió-próbálkozásaik a görög
orthodox egyházakkal nem hoztak ugyan eredményt, de a III. rhodoszi pán
orthodox értekezlet bízottságot állított össze az ókatolikusokkal folytatandó
hivatalos párbeszédre. A felek 1966 szepternberében jöttek össze Belgrádban.
és megszerkesztették az elkövetkezendő párbeszéd pontjait. Érdekes, hogy
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szerepel a listán az egyháziak nőtlenségének kérdése is. Míg tudniillik Róma
csupán s:rerpappáengedi szentelní a nős embereket (és cSa!k a II. vatikáni
zsinat óta), a Kelet pedig legfeljebb áldozópappá, addig az ókatolikusoknál
püspökké is lehetnek házas emberek.

A katolikus egyházhoz való ókatolikus közeledésnek, a megbékélés és az
újraegyesülés próbálkozásainak hosszú, de eléggé egyhangú története van,
Mind a két fél szerencsétlenül állt hozzá a kérdéshez. Utrecht érseke, Haarlem
és Deventer püspökei kezdettől fogva rendszeresen jelentették megválasztá
sukat a Szentszéknek, de Róma ilyenkor míndig közölte, hogy kiközösítésben
vannak. Zátonyra futott minden egyéb próbálkozás is, míg katolíkus részről a
[anzenizmus teljes elvetését tekintették a hivatalos közeledés első és alapfel
tételének. A múlt ismeretében egy 1964 óta tárgyaló nemhivatalos vegyesbi
zottság belátta, hogya történelmi és hittani szempontból egyaránt bonyolult
janzenista komplexumot jó volna egyelőre mellőzniaz eredményes ökumenikus
párbeszéd érdekében. Hollandia katolikus és ókatolikus püspökei hozzá is já
rultak egy olyanértelmű nyllatkozathoz, hogy az elitélések alkalmazásának
eddigi módia "tanítás és lelkület szempontjából csak kiélezte az ellentéteket,
és egyre mélyítette a szakadékot; a folyamat során mindkét részrőlhibáztak",
A bizottság javasolta, hogy fel kellene hagyni a korábbi követelésekkel, mert
"ez volna a nyílt és zavartalan párbeszéd első lépése a római katolikusok és 'az
ókatoliikusok között". A nyilatkozat szövegét eljuttatták Rómába, és Augu~tin

Bea bíboros, a Keresztény Egység Titkárságának vezetője 1965. január 3-án
terjesztette VI. Pál pápa elé. A pápa meghallgatta mind az egységtitkárság,
mind ahittanítási főhivatal (a volt Szent Officium) szakvéleményét, és Bea
márciusban már így írnatott Utrechtbe Alfrink bíboroshoz: "Hivatalosan közöl
hetem, hogya katolikus egyház nem fog ragaszkodni az eddigi fel tételhez a
két egyház közötti párbeszéd megkezdésénél."

A hivatalos közeledés első állomása egy közös, katolikus és ókatolikus
püspöki istentisztelet volt, amelyet a múlt évi november 7-én rendeztek Szetit
Villibrordnak, az utrechti egyházmegye első püspökének ünnepén (+739). Ka
tolikus óhaira az ókatolikusok utrechti Szent Gertrúd-székesegyházában folyt
le. Rendőrkordonra volt szükség, hogy fékentartsa a templom körül tolongó
tömeget, amely végignézte, hogyan vonul be liturgikus díszbeaegyszerre két
utrechti érsek, a katolikus Bernhard Alfrink bíboros, és az ókatolikus Andreas
Rinkel érsekprímás. A Szeritszék hivatalos képviseletében Nierman groningeni
püspök volt jelen. A két érsek egymás után szentbeszédet mondott, és bejelen
tette a párbeszéd elkezdéset. Aztán együtt térdeltek az oltár elé, és együtt
kezdtek rá a Te Deum-ra, amelyet hatalmas hívősereg énekelt tovább. Befeje
zésül a két érsek együttesen adott főpapi áldást.

A szakemberek december 14-én fogtak bele a hivatalos tárgyalásokba.
Egyidejűleg hasonló párbeszéd indult meg a svájci ókatolikusokkal. A nemet
ókatolikusok feje, Brinkhues bonni püspök, aki az utrechti ünnepség szemta
núja volt, hazatérése után "udvariassági látogatást" tett Döpfner bíborosnál,
München katolíkus érsekénél. Ez mindkét oldal szempontjából kényes lépés
volt, mert a német ókatolikus klérusban számos kilépett katolikus pap van.

A "párbeszéd" a keresztények egységmozgalrnának, az ökumenizmusnak
kedves fogalma. Nem hitvitat jelent, nem is térítés vagy meggyőzés a célja,
hanem egymás külön értékeinek megismerése, megbecsülése és esetleg átvétele.
Az ókatolikusokkal aligha van módunk ilyértelmű kétoldalú párbeszédre. Két
százötven évet meg nem haladó rnúltjuk miatt nincsenek ősi értékeik, ame
lyeket eltanulhatnánk. Míg például a katolikusok és az orthodoxok kölcsönö
Sen igen sokat kaphatnak egymástól, és a protestantizmus is számos becses
külön vonását őrzi egy nagy vallásos 'korszaik lelikiségének, ardicMg az óklatoliku
sok értékei nálunk is megvannak. A hittudomány ágostoni vonalát kifogásta
lan katolíkus szellemben máig követi hittudósaink egy kisebb csoportja.
XII. Pius pápa és a II. vatikáni zsinat reformintézkedései óta nem vagyunk
elmaradva az ókatolikus liturgia haladó mozzanataíhoz képest Sem: megszűnt

a szentségi böjt korszerűtlen formája, megvalósítottuk a népnyelven való mí
sézést, és kibontakoztatjuk az istentisztelet közösségi [ellegét (ezt az ókatoliku
sok túlságba is viszik: szabályzatuk szerínt tilos misét mondaní, ha légalább
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három hívő nines jelen): Számos Rómában nevelkedett papunk néhány évti
zede még idegenkedett a könyökig érő, ókeresztény-szabású, "janzenistának"
vélt míseruhától, amelyet az ókatolikusok valóban kiváltképp kedveltek. Hasz
nálata ma már elterjedt az egész egyházban. A pápa is több ízben hordta.

A római katolikusok és az ókatolikusok közt folyó hivatalos megbeszélés
tehát nem annyira valódi párbeszéd, mínt inkább közvetlen előkészület az
újraegyesülésre. Gyors eredményt azonban aligha remélhetünk. Bár a janzenis
ta nézetek kérdése nem kezdőtéma volt, a továbbiakban mégisosak foglalkozni
kell vele. Igaz, ma már elült az a tudománypolitikai hátterű tan-viszály, amely
voltaképpen a hittudomány két híres louvaini intézetének, az egyetemnek és a
jezsuita főiskolanak vetélkedéséből nőtt nagyra. A maiak számára a probléma
a pápa főhatőságánakés tanító tekintélyének elfogadásáro egyszerűsödik,de így
sem csekélység, mert csaknem három évszázad hagyatékának feladását követeli.
A másik nehézség a jelenlegi interkommúnió az anglíkánokkal, amelyet ókatoli
kus testvéreink - mint ökumenikus vívmányt - aligha akarnak majd feláldoz
ni. Az újraegyesüléshez tehát Róma és az anglikánok viszonyát is rendezni kelle
ne, legalább részben. Amit az utrechti és svájci párbeszédtől egyelőre remél
hetünk. az - a szeretetközösség helyreálltán túl, amely máris megtörtént 
az ókatolikusokra vonatkozó kiközösítések visszavonása és a katolikusokkal
való in1Jerkommúniójuk lehetővé tétele úgy, amint a II. vatikáni zsinaton a
görögkeletiek irányában már elvileg megvalósult. Mindez nemcsak egy ki
csiny, elszakadt hollandi egyház megbecsülése volna, hanem mérhetetlenül
jelentős példamutató lépés lehetne áz egyetemes keresztény egység útján is.

(Medvigy Mihály)

PROBLÉMÁK A MAI NOT KIELÉGfTO ÉLETFORMA KÖRűL. Közel
kétszázéves immár a feminista mozgalom, amely Észak-Amerikából terjedt át
az iparosodó világra. A nők egyenjogúságáért megindult mozgalom első célja
az volt, hogy biztosítsa a nőknek az aktív és passzív választójogot, majd azt a
célt tűzte ki, hogya nők is betölthessék míndazokat a feladatokat, amelyek
pusztán a férfiak számára voltak fenntartva. Ezért sürgették a nőknek azt a
jogát, hogy megnyíljanak előttük a középiskolák, majd az egyetemek kapui.
A mozgalom követelte a nő számára, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a
díjazást kapja, s a női rnunka magas szociális értékének elismeréséért küzdött.

Az ipari fejlődés nyomán csaknem mindenütt a világon elhárultak a nők

elől az érvényesülés akadályai, megnyíltak az iskolák, a különböző hivatalok
és pályák, de a társadalmi beídegzettségek még ma is hatnak. A közfelfogás
még hazánkban is csak vonakodva követi a szociálís forradalom révén kiala
kult új helyzetet, s így a női munka értékelése terén még nálunk is találnak
kívánnivalót. Ezt mutatja az Akadémia Szocíclógíaí Kutató csoportjának "Az
egyetemet végzettek beilleszkedése a társadalmi munkamegosztásba" című vízs
galata. Eszerint a Veszprémben végzett rnérnöknők, bár tanulmányi eredmé
nyeikben és nyelvtudásukban nem maradnak el férfi kollégáik mögött, elő

menetelükben kiütközik a nők ma még általánosan hátrányos helyzete. Példa
erre az, hogya háromezer forint feletti fizetést a veszprémi egyetemről ki
került férfiak 32.7 százaléka, rníg a nőknek csak 12.3 százaléka érte el. (V. ö.
Valóság 1967. L sz. Szesztay András: "Az egyetem után".) Ugyancsak a társa
dalmi közfelfogásból következik, hogy bizonyos munkákat kifejezetten női

munkáknak tekintenek, bár azoknak semmi közük sincs a női nemiséggel kap
csolatos adottságokhoz, s vannak feladatok. amelyeket "nem férfinak való!"
~lkiáltással utasítanak el maguktól a férfiak, nem ritkán a nőkkel egyetér
tésben. Erre nézve talán elég, ha Ferge Sándorné nagyon érdekes szocíográfíaí
felvételeire utalok.

A nők jogi egyenlősitése tehát még nem minden vonalon biztosította tény
leges egyenlőségüketa társadalmi életben. A Német Szövetségi Köztársaságban
például a lányok számára a lehető legrövidebb kíképzésí időt is elegendőnek

tartják. Az egyetemeken a legtöbb nő a szellemtörténeti és kultúrtörténeti elő

adásokat látogatja, majd ezt követően az orvosi kart, de már sokkal 'kevesebben
a jogi és technikai pályákra képesítő egyetemeket. Jellemző az is, hogy a pe
dagógiai pályára készülők közül a férfi érettségízők 91 százaléka az egyete-
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met választja és csak 7 százalékuk a rövidebb képzési idejű pedagógiai főis
kolát, míg a lányok közül az egyetemet 55 százalékban választják, a pedagó
giai főiskolát pedig 31 százalékuk részesíti előnyben,

Ezeknek az eltéréseknek a hátterében kétségtelenül ott van az a tény is,
hogy a nők háziasszonyi és anyai hivatása meghatározóan hat pályaválasztá
sukra, A dolgozók második műszakja világszerte nagyobb súllyal nehezedik a
nő, mint a férfi vállára és a nő nem térhet ki anyai feladatai elől sem. Sajá
tos adottságai és körülményei tehát érthetővé teszik azokat az eltéréseket,
amelyeket a szocíológusok kiderítettek. Viszont éppen ezért volna szűkséges,

hogy a nők számára a társadalom rnínden lehető segítséget megadjon ahhoz,
hogy képességeiket akadálytalanul ki bontakoztathassák.

Ezt a kérdést boncólja Hanna-Renate Laurien a Stimmen der Zeit már
ciusi számában. A nők társadalmi viszonyait vizsgálva arra a megállapításra
jut, hogy igaza van annak a nyugati szociológusnak, aki szerint a jelenlegi
német társadalomban "a szavak humanizmusa a tettek embertelenségével kap
csolódik". (R. Dahretuiorj : Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, Müa
chen 1965.) Hanna-Renate Laurien azt állítja, hogya nők helyzetének meg
ítélése tekintetében a német társadalom tudata elszakadt az élet valóságától:
a nők helyzetét régi, a mai társadalmi struktúrának meg nem felelő klisék
alapján ítélik meg. Az olyan társadalomban. - mondía -, amely a lányok
kiképzését ugyan szükségesnek tekinti, de csak úgy értékeli, mint a rossz idő

járás elleni biztosítást, a lánynak egészen rendkívüli képességekkel kell ren
delkeznie, ha el akar térni attól a vele szemben táplált "elvárási sémától",
amely még mindig a "házias nő" modellje felé mutat. Az a jelenség, hogy a
nők nagyobb arányban morzsolódnak le az egyetemi évek során, mint a fér
fiak, nem a nők kisebb ráterrnettsége mellett bizonyít, hanem arra mutat, hogy
magatartásukat a nőről alkotott régi klisé is befolyásolja.

Nemcsak a nők hivatására, hanem a család szerepére és feladatára vonat
kozó kép is bizonyos fokig elavultnak tekinthető - állapítja meg a cíkkíró,
A társadalmi tudat csak nehézkesen sántikál utána a társadalmi valóságnak,
holott az volna a kívánatos, hogya nőket tervszerűen segítsék hivatásbeli és
családi feladataik konflíktusmentes ellátásában. A modern ipari társadalmak
ban már más. a család szerepe is, mint volt ötven évvel ezelőtt, s itt érdemes
felfigyelni fontos jelenségekre, ha tisztán akarunk látni. A régi család termelő
közösség volt, a mai sokkal inkább fogyasztási és keresményt közösség, s hova
tovább alkalmassá kell lennie arra, hogy szabadidő közösséggé is váljék. A
szabadídő-közösség és a szerelemre alapozott házasság új igényeket támaszt
az egyes emberrel szemben: a nőnek is új szerepköre van benne, szükség van
mínd a két fél képzettségére. A házasfelek helyzetét az is megváltoztatja, hogy
a férfi és a nő ma együtt öregszik meg: a nők várható élettartama hetven
egy, a férfiaké hatvanhét év, míg régebben a nők várható élettartama (gyer
mekágyi láz miatt) negyvenöt év körül mozgott és az özvegy férfi csaknem
míndíg újra megnősülhetett. Lassanként utat tör magának az a felfogás, hogy
a nő feladatai nem fejeződnek be az anyasággal, mert mind a házasságon be
lül, mind a társadalmi rnunkában szerep vár reá még akkor is, amikor gyer
mekeit már felnevelte. A nőnek ezt a korszakát élete "harmadik fázisaként"
szokták megjelölni. Az amerikai adatok, amelyek többé-kevésbé és előbb

utóbb minden iparilag fejlett államra nézve [ellemzőek lesznek, azt bizonyít
ják, hogy az átlag nő huszonhat éves korában megszülí utolsó gyermekét és
negyvenhatéves. amikor ez az utolsó gyermek is kiröppen a házból. A nőnek

a családban betöltött szerepe utána már visszafejlődik. Ekkor válik ismét le
hetségessé számára, hogy újból hivatást vállaljon és közösségí tevékenységet
végezzen. Hanna-Renate Laurien szerint erre mind a nőnek személy szerint,
mind pedig a társadalomnak szüksége van. Ha a nőnek nem sikerül a har
madik fázisban megtalálnia az őt kíelégítő életformát, akkor az ebből fakadó
terhelés házasságára, családjára és saját magára nézve is szinte elviselhetet
lenné válik.

A tanulmány szerzője sajnálatosnak tartja, hogy ezeknek a változásoknak
maguk a nők sincsenek eléggé tudatában, s nem, veszik észre, hogy eljövendó
szerepük vállalása szempontjából is végzetes, ha tanulmányaikat abbahagyják,
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ha nem tartják fenn kapcsolataikat a gyermekekkel való törődés korszakában
is régi kollégáikkal. és· nem képzik magukat tovább. Aránylag kevés leány
értí meg, hogyatovábbtanulásnak és vizsgáknak rnílyen életreszóló j'elen
tőségük van. Az iskolákban alig hallanak valamit a lányok a nők családi hely
zetéről. Amikor a férjes asszonynak döntenie kell, folytassa-e hivatását vagy
adja fel a család kedvéért, a felvetődő kérdésre alig kaphat tájékoztatást. Jó
formán teljesen hiányzik a lehetősége annak, hogya nő, míután eleget tett
anyai kötelességének, ismét bekapcsolódhasson hivatásának gyakorlásába. A
napközi otthonok népszerűtlensége Nyugat-Németországban részben a szo
cíálís struktura és a társadalmi tudat egymástól történt elválásában rejlik,
másrészt abban, "hogy még nem eléggé felelnek meg a követelményeknek. A
fiatal német nő általában csak a család, valamint a hivatás miatti gyakran
jelentős túlerőltetés és a családi elszigeteltség közt választhat. Utóbbi a fiatal
nőknél nem ritkán hiábavalósági élménnyel és nyomában idegességgel jár
együtt; mindenesetre sokkal több feszültséggel, e1személytelenedéssel és elnyo
morodással, semmint azok sejthetnék. akik a családi idillt rajzolgatják elénk.

Azt, amit a társadalom követel, vagyis tagjainak tevékeny részvételét a kö
zösség érdekében, keresztény szempontból annál mélyebbre lehet alapozni 
fejti ki .Hanna-Renate Laurien -, minél inkább elismerjük a teremtmények
nek azt a kőtelezettségét, hogy lehetőségeit megvalósítsa, vagyis ha "a világi
cselekvést a jámborság mozzanatának" (K. Rahner) is tekintjük. Egy tisztán
individualista etika nem hivatkozhat a kereszténységre. Társadalom és egy
ház - olvassuk "Az egyház a mai világban" című pasztorális konstitúcióban
- a maga területén független egymástól és autonóm ugyan, de mindegyík az
emberek egy és ugyanazon szernélyi és társadalmi hivatását szolgálja, A
konstttúcíó nyomatékosan hangoztatja az ember szociális természetét és óv egy
tisztán individualista etikáhciz való kötődéstől. .

A mondott követelmény alól a nők sem vonhatják ki magukat, A nevelési
és képzési elgondolásoknak meg kell tehát szabadulniok a régi kliséktől. Ehhez
főleg arra van szükség, hogyelejtsük a nők magatartására vonatkozó, még
rníndig kísértő sztereotip ítéleteket és elképzeléseket. Minden hamis sablon,
akár a férfiakra, akár a nőkre alkalmazzuk, csak akadályozza személyíségűk

kibontakozását. Éppen ezért éber kritikával kell élnünk azokkal a régi klisék
kel szemben, amelyek még míndig alsóbbrendűnek tűntetik föl a nő szerepét
és már régóta nem felelnek meg a mai társadalmi struktúrának. (Szigeti Endre)

AZ OLVASO NAPLOJA. ötven év válogatott anyagát nyújtja az olvasónak
Falu Tamás kötete, a Téli kikötő." Mindjárt az elején ott áll két költemény,
amely címével is, mondandójával is mintegy meghatározza ezt a Iírát és költő

jének ars poeticáját, élményvilágát. Az egyiknek a címe Egyszerűség, a másiké
Harmónia. "Sírok, nevetek néha, - Én nem vagyok probléma, - Szerétet
vagyok s hűség - És tiszta egyszerűség. - Szelíd kékszín a tíntám, - Nin
csen .rikító míntárn, - Én nem vagyok divatlap, - Nem hódolok divatnak" 
vallja az egyik; a másik pedig így szól: "Bennem a hangok színné válnak, 
Csilingelnek a színek, árnyak, - S míkor a szín, hang összecseng, - Megérez
\ek, nagy égi csend. - Alkonyi tóvá mélyül lelkem, - Hallom szívem zenélni
csendben, - Zengő tükörré olvadok, - Belém néznek a csillagok." Prózára
"leforoítva" (ha egyáltalán szabad verset prózára "lefordítani"): divatokon kí
vül álló, az éles színeket kerülő költészet ez, a legegyszerűbb jelenségek és
érzések Iíráia, "csöndes zene", éppen csak egy-egy hang és szín egybecsendü
lése, s oly rövid lélegzésű is, ameddig egy összecsendülés tart; de nincs mély
ség és távlat nélkül; míntegy lábujjhegyen, loppal közelíti meg az örök dol
gokat, a "nagy égi csendet", élet, halál, mulandóság tényeit és jelenéseit.

Hogyan? Ezekben a röpke kis versekben rendszerint a "csattanó" az, ami
a mélység és távlat többletét rabul ejti. Ezzel a "technikával" Falu Tamás
mintha Iíránknak abba az ágába és hagyományába kapcsolódnék, amit többek
között Heltai, Szép Ernő nevével jelezhetünk. s amivel a maga módján Nadánvi
Zoltánnak is megvan a maga rokonsága. A vers, többnyire leíró menettel, sze •

• Falu Tamás: Téli kikötő. MagV&tő, 1967.
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líden folydogál egy szellemesen csattanó záró fordulat felé; végeredményben
tehát ötletre épül, sőt sok esetben ötlethez épül. Csakhogy míg Heltainál pél
dául, a kabarédal műfaji szabályai szerínt, a záró ötlet valóban zár: vagyis az
áram szíporkázva kiváltja a hatást, aztán kialszik, addig Falu Tamásnál több
nyire nyitott: olyan halk fénylobbanás, amely magánál továbbra világít, vagy
- hogya Harmónia szavát használjuk - olyan "összecsengés", amely csön
desen továbbhullámzík, elhangzása után is tovább él, alighanem azért, mert
alapjában nem intellektuális (mint a legtöbb esetben Heltainál), hanem mélyen
érzelmi jellegű.

Néhány jellemző példa: az Ezerkilencszázharminc, a szegényszagú. roskadt
házas falusi utcáról, két leíró kis strófa után ezzel a csattanóval: "Idekinn a
faluvégen - Így van ez már régesrégen. - Hogyha a gond bemegy lakni, :
Nem lehet kilakoltatni." Jellegzetes chanson-ötlet és megoldás. de a maga he
lyén nem lezárt, hanem tovább gondolkoztat, illetve "éreztet", s a verset ebben
a csöndjében túléleti a saját lezárulásán, Hasonló pár lappal később az Iskolcü
találkozó: ismét egy 'kétszakaszos kis leírás, majd a záradék: "A bánathoz ele
gen voltunk, de az örömhöz kevesen."

Az ilyen esetekben még nyilvánvalóan kitarpintható Balassi kifejezésével ; a
"versszerző találmány", másutt, és "mélyebb fekvésben" már kevésbé felötlő,
és ötlet-volta mintegy elvész abban a távlatban, amelyet megnyit. Példa rá it
kötet egyik legszebb verse, a Vasút utca; az "ötlet" szinte nem egyéb, mint eo
megelőző leírás folytatása; lassan, szakaszról szakaszra, mint szelíd kaptatón,
lépkedünk egyre följebb és följebb, s aztán a dombtetőn kitárul előttünk va
lami távlat, amit voltaképpen nem Ls annyira látunk, mint inkább érzünk; és
ez az érzés - ismét egy jellegzetessége Falu Tamás lírájának - azt sugallja,
hogy az élet egyszerű látványal és jelenségei valami mélyebb, nehezen meg
nevezhető "tartalmat" rejtenek, amely épp ezekben a "csattanókban", ezekben
az "összecsengésekben" sejlik föl szárrgmkra. Így szól a remek kis 'költemény:
.,A Vasút utca hosszú utca, - A fél ~özséget általfutja. - Utasok járják éi
jel, nappal, - A szivükben nehéz csomaggal. - Szegény utca sohasem alszik,
- Járdáin mindig lépés hallszik. - Visznek benne sok verejtéket, - Mindent,
mit vesz és ad az élet. -Fáradt utca, ha volna lába. - Atsétálna egy más
utcába."

LeírástemHtettünk; de a leírás Falu Tamásnál nem önmagáért van; álta
lában, és kimondatlanul is, mindig kapcsolatban áll, minden "metafizikai"
igény és hangzatosság nélkül, egyszeruen, szerényen, a megnyugvás harmó
níájában, a mulandóságnak azzal az alapélményével. amely a Téli kikötő egész
költői világát meghatározza. Szép illusztrációja ennek a Sorrend címü kis vers:
két kurta strófa, és voltaképpen nem egyéb, mint jól megfigyelt esti kép; de
éppen ebben a képi "objektivitásában" lesz a Iíradlag megragadott jelenség
jelentéssé: a nyáj hazatérése, s az est, amint előbb a nyáj után jön, majd előtte

halad, tapintatos sejtéssel a törvényszerű elmúlás szimbólumává. "A nyáj a
rétről hazatér, - Mögötte jön a barna est, - Kolomp szavára lépdegél - A
szekott úton egyenest. - De legszélén a falunak, - Ott, ahol csendbe hal a
táj, - Már az este halad elől - És mögötte halad a nyáj."

Mindez nyilvánvalóan sokkal kevésbé lenne hiteles, ha nem kezeskednék
érte ' a megfigyelés pontossága. Falu Tamás legszebb verseiben - az, idézett
példákon megfigyelhetőleg - az érzelem nem annyira a múló dolgokon való
meghatódottság, hanem inkább a mulandó, szerény,· egyszerű, szornorú dolgok
iránt való részvét, valóban részvétel bennük, beléjük költözés, érzelmi és sors
szerű azonosulás velük, s e hozzájuk-hasonulásban megérzett "lényegük" ki
vallatása, megszólaltatása, egészen a megszemélyesítésíg, rnint a Diófa dmű

versben. Annak pedig, hogy ez a "részvevő" megfigyelés a maga lírai médján
milyen megbízhatóan hiteles ,,~ciológiai" fölvételekre képes, jó példája lehet
a Dabas című kis vers.

Dabas, Monor, Ócsa: a Pest alatti Alföldnek ez a kis darabja Falu Tamás
"földrajzi" világa is, lírai hazája is. Tenyérnyi birodalom, és a költő ennek
sem földindulásait és katasztrófait regisztrálja. De a maga jól és tudatosan
körülhatárolt világának bölcs és szíves gazdája, akinek csöndes szavát örö-
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mest halljuk s földi képeiben is, tágas égboltjában is szívbéli örömünket ta
láljuk. Mert ahogy egyik, "egyszerűséget" es "harmóniát" örökségül és tuda
tos' magatartásúl vállaló versében, a Földszint címűben mondja, a sokféle
zsivajgásban és emeletre-törtetésben "földszinten éltem, de az éghez - mégis
én voltam közelebb". .. ....

"Dsida Jenő azokhoz a rövid távra berendezkedett alkotók közé tartozik,
akik - mint Csokonai vagy Dylan Thomas vagy Nicolae Labis - villámgyors
rajttal szökellenek át az első akadályokon. és olyan erőbedobással száguldanak
a közeli célig, amilyenre hosszútávfutó társaik alig képesek. 1907 május 17-én
született Szatmárnémetiben, és 1938 június 7-én este 9 órakor halt meg Ko
lózsvárt. ~lete rövid volt, azt is súlyos szerví szívbai árnyékolta. Mégis olyan
költői művet hozott létre, amelyet figyelmen kívül hagyni megbocsáthatatlan
könnyelműség lenne." Igy kezdi Szemlér Ferenc bevezető tanulmányát, melyet
Dsida Jenő most megjelent, mdndezideig legteljesebb, de sajnos a már eddig
nyomtatásban megjelent anyagót tekintve sem egészen teljes versgyűjteménye

elé írt.....
Ugyanez a tanulmány idézi, ;,nem elhanyagolható arcképvázlatként", Bárd

Oszkár özvegyének 1956-ból valóemlékeZ'ését. "Huszonhárom éves volt - írja
a fiatal Dsida Jenőről - szerény, kedves, jelentékeny: megleapó. Szőkén, nagy
szürke-kék mosolygó szemmel, finom, közvetlen. s mégis tartózkodó modorral,
kultúrát sugárzóan, gondozott külsővel - amin egyébként meglátszott az
anyagi küzdelem - mozgott a világban. Férjem valahol azt írja róla: .bűbájos',

Csodálatos arcszíne volt. Valami valószínűtlen lilás villant arca rózsáiri, a
. szívbetegek elvarázsolt arcszíne. Veleszületett szívbillentyű zavara volt (amiről

ő bőven tudott), s ez a lilás lehelet annak egyik tünete ... Dsida kisfiús volt
s egyben feltűnően érett. Egy játékos kismacska s az időtlenség keveredtek
benne."

Életének mindössze harmincegy esztendeje alatt Dsida Jenőnek két kötete
jelent meg, 1928-ban a Leselkedő magány, 1933-ban a Nagycsütörtök; a har
madik, az Angyalok citeráján, 1938-ban, már halála után látott napvilágot. A
Versek ezeknek az anyagát megszerzí a költő utolsó verseivel, sajtóban már
közölt. de kötetbe még nem foglalt költeményeivel. kéziratos hagyatékának
anyagával: ez a Rettenetes virágének című ciklus: száztizenhat vers, ebből öt
vennégy a kéziratos hagyatékból (többségük fiatalkori, a Leselkedő magány
előttről). Mindez alig változtat a költő eddig ismert képén; meglepetésekkel
nem szolgál, csak néhány jelentős, Dsida java alkotásai közt számon tartandó
verssel, amilyen a Vízmenti ballagás, a Narkózis, a Szeptember, A kiábrán
dulás rímei, és a Sírfelirat felejthetetlen négy sora: "Megtettem mindent, amit
megtehettem. - kinek tartoztam, rníndent megfizettem. - Elengedtem min
denki tartozását, - felejtsd el arcom romló földi mását."

Hiányzik viszont a Versek-ből a költő verses önéletrajzának, a Tükör
előtt-nek elkészült hat éneke, és az Angyalok citeráján néhány jellemző da
rabja, így többek közt a Húsvéti ének az üres sziklasír mellett és a Templom
ablak. Valószínűleg a válogató Szemlér Ferenc tapintatos, de nyilvánvaló föl
fogása folytán, amely a költőt és művét bizonyos mértékben "dekatolizálja".
Épp ezzel kapcsolatban szerétnék világosan megmondani egyet-mást, lehető
leg úgy, hogy ne lehessen: se félreértení, se félremagyarázní.

Céltalannak is, naívnak is vélek, a magam részéről, minden olyan - buz
góságból, jószándékból vagy más okból fakadó - törekvést, amely azon az
alapon, hogy ez vagy az a költő itt vagy ott kimondja Isten nevét (esetleg
csak "jobb híján": a közhasználat megszokásából), az illetőt nyomban igyek
szik besorolni a "vallásos", vagy enyhébb és Qvatosabb fogalmazásban a "val
lásos íhletésű" költ6kközé. Egy költő vallásosságának. illetve Istenhez való
kapcsolatának (akár pozitív, akár negatív viszonyának) kérdése nem ilyen
gyermekded mozzanatokon, néha esetleg csak elszólásokon múlík, hanem min-

•• Dsida Jenll: Versek. A bevezetőt írta Szemlér Ferenc. A bibliográfiát összeállította
Réthy Andor. Irodalmi Könyvkiadó. Bukarest, 1966.
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dig az egész élet drárnáján ; nem szóhasználati kérdés, hanem egzisztenciális;
épp ezért az efajta "elkeresztelések" a probléma lényegét tekintve csak zavart
okoznak, és sosem hatolhatnak a fölületnél mélyebbre: oda, ahol az életnek és
költészetnek ezek a problémái valóban élnek és zajlanak. Viszont ugyanilyen
céltalannak - és sokszor nem kevésbé naivnak - vélem ennek az ellenkező

jét: azt a másik, és másfajta jószándékú és buzgalmú törekvést, amely nyil
vánvalóan keresztény jellegű műveket és keresztény "ihletésű" költőket mín
denáron "dekrisztianizálni" akar. Erre a nem egyszer jellegzetesen neofita
buzgóságra (amit egyes esetekben joggal minósíthetünk türelmetlenségnek),
múlt is, közelmúlt is elég példával szolgált.

Szemlér Ferencet természetesen eszemben sincs akár a neofita, akár a naív
túlbuzgók és keresztvíz-Iemosók közé sorolni. Válogatásával. illetve kihagyá
saival végülis egyet lehet érteni; nem hinném, hogy tendencíózusak lenné
nek, hiszen Dsida a kihagyottaknál sokkal mélyebb és jelentősebb "keresztény"
versei bőven szerepelnek a válogatásban, és végtére nemcsak a Sainte Therese
de Lisieux édeskés-játékos, túlszírupos és álnaív gügyögese maradt Ici, hanem
a vele - természetesen más vonatkozásban - rokon, szavak, ritmus, stíl
mimikri játékában ugyanúgy telhetetlen Csokonai sirjánál is. A mellőzések

tehát végelemzésben, úgy gondolom, elsősorban ízlésbeli okokra mennek vissza
(olyanokra, melyeket jórészt magam is osztok); talán csak az imént említett
két vers elmaradását fájlalom. A Húsvéti ének-ét, amely tudatos remíníszcen
mákkal kapcsolódik az Egyház himnuszköltészetéhez, és ezeken a reminesz
cenciákon felforrósodva válik végülis ebben a "tipikus" (paralíturgíkus) hely
zetben olyan személyes, mert személyes átélésből fakadt vallomássá, amely 
épp a tipikus helyzetben való személyesség erejével - válik általánossá, mond
hatnám koHektivvá (paradox módon: személyességében anonimmá), ami egyéb
ként a himnuszköltészet egyik jellegzetessége, és általános, liturgikus haszná
latának (használhatóságának) egyik föltétele is. És fájlalom a Templomablak
elhagyását, nem annyira költői jelentősége miatt (hiszen, úgy érzem, a szintén
kihagyott Út a Kálváriára költőileg jelentősebb), hanem mert a maga mód
ján fölöttébb jellemző és tanulságos. Hogy miben, talán kiderül a kövétke
zőkből.

Pályája kezdetén, írja Szemlér Ferenc, Dsida Jenőt "kimondottan· hitbuz
galmi jellegű katoli'kus közlemények" karolták föl, mégpedig korai verseinek
tartalma és hangulata alapján joggal és érthetően. E versei többséget Dsida
a Leselkedő magány-ból már kihagyta; "amit beválogatní mégis méltónak tar
tott, annak [ellernzője már nem annyira a vallásos tartalom, mint inkább a .
bibliás képes beszéd csupán napjainkban véglegesen semmivé kopott marad
ványa, valamint a világ egészének rnisztíkus vagy mítíkus felfogása", írja
Szemlér Ferenc. Később, folytatja, "ez az angyalos-szentes-vértanús katolikus
túlvilági hang" újra fölerősödik, de rövidesen kiderül róla, hogy csak költői

díszlet, amit Dsida "pompás művészettel tud nagyon is földi mondandói köré
csoportosítani". Végül a közeli halál sugallatára megint megjelenik "a téte
lesen és tartalmilag is kitapintható vallásos gondolatiság".

Hogy Dsida Jenő a Leselkedő magány-ból korábbi kísérletei tetemes ré
szét kahagyta: természetes; valószínűleg elégedetlen volt velük, nem tartotta
őket elég jónak; igaza is volt. A Leselkedő magány egy húszéves fiatalember
kötete; "pályája kezdetének" írásai tehát jórészt kamaszkori kísérletek; nagy
tehetségre vallanak, de mégiscsak kísérletek: nem elég érettek, nem elég mé
lyek. Az élmény "későbbi felerősödését" a Nagycsütörtök kötet egyik-másik
versében szeretném inkább az élményelmélyülésének nevezni. S itt nem is a
Dsida verseiben ide-oda szálló angyalokra gondolok: ez végre is lehet puszta
költői rekvizitum - (bár a Szemlér Ferenc említette Panasz gyengülő gyöke
Tekről-ben például és sok egyéb helyen sem az, hanem inkább egyike Dsida
"archetipikus" képzeleteínek) ; hanem gondolok elsősorban a Nagycsütörtök
című költeményre, mely Dsida bonyolult (részint betegségének szorongásaiból
folyó) magányélményét fogalmazza meg, illetve "fogalmazza hozzá" véglegesen
a magányosság, elhagyatottság keresztény ember számára örök (és végső soron
"megváltó") jézusi paradigmájához. Nem "költői leleményként" és nem dísz
ként, metaforaként, jelképként, hanem valóban a belső út, egy itinerarium
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mentis, egy "út a Kálváriára" személyes végső állomásaként és megoldásaként:
- a LeselkedŐ magány-beli Nocturno záró szakaszának "álláspontjáról" az
Olajfák hegyén való "könnytelen, nyugalmas" üldögélés fáradt passzivitásából
jut el (a szenvedésen át) a magányosságot föloldó könnyekig. melyek már nem
csak magáért, hanem a maga "olajfákhegyi" magányában a krísztusi paradigma
azerint másokért is hullnak, a szenvedés mísztéríumában találva meg a közös
Béghez vezető "megváltó" utat (aminek Dsida költészetében más, a Nagy
csütörtök-kel párhuzamba állítható vallomásai is vannak, részint ábrázoltan,
részint tételesen kimondva). További fejtegetés helyett talán hivatkozhatom
itt arra, amit mindezzel kapcsolatban, éppen a Nagycsűtörtök elemzésének ki
sérletében, másutt elmondtam.***

S hadd idézzem végül a témára vonatkozólag Szemlér Ferenc előszavánaik

még egy passzusát. Hivatkozva a Tűkör előtt egy "hitvalló" részletére (amely
ben azonban éri óhatatlanul valamilyen "preraffaelita" stillzálást érzék, valami
olyasfélét, mint Dante Gabriel Rossetti OdvözüZt lány-ában például: - helyez
zük csak vissza az idézetetkontextusába, az önéletrajz Apántos kapukon túl
című énekébe s annak ugyancsak preraffaelitán stilizált túlvilági falujába, ahol
.,az állornáson, mely meszelt, parányi, - Kuncz Aladár fogad és Kosztolányi"!)
- hivatkozva, mondom, e "hitvalló" részletre, azt írja Szemlér Ferenc: Dsida
költészetének egészébe illesztve e hitvallomásnak "körülbelül annyi hatékony
sága van a szabályszerű kereszténység előmozdításában, mint Coignard abbé
igehirdetésének saját élete példájával való összehasonlításban. A Dsidánál ko
ronként hangsúlyosabban is felbukkanó ilyen vonások nem tekinthetők meg
határozó [ellegűeknek. Ellenkező esetben Dsida mínden bizonnyal végleg ah
hoz az újkatolitkus irányzathoz csatlakozott volna, amely első költői eszmélé
sekor Sík Sándor és Harsányi Kálmán - (de gondolom, Szemlér Ferenc ta
lán inkább Harsányi Laiosra gondolt) - működésében már példaképeket ál
líthatott eléje, saját írói jelentkezése idején pedig Mécs László vagy Pakocs
Károly személyében fegyvertársakat kínálhatott neki. De éppen a fentiekkel
való összehasonlítás mutatia, hogy Dsida világképét és magatartását döntően

nem a keresztény rnorál, hanem e földi valóságos élet és az emberi sors fel
tételei határozzák meg."

Nos, meggyőződésem szerínt éppen ellenkezőleg, Dsida koronként erőseb

ben érvényesülő "keresztény" vonásai nagyon is "meghatározó jellegűek".
Meghatározzák Dsidát; de nem határozzák meg szűkségképpen költői stílusát
és ars poeticáját, nem jelentik azt, hogy szükségképpen a Sík Sándor és Har
sányi Lajos kezdeményezte "vonalon" kell haladnia és Mécs Lászlóban és
Pakocs Károlyban kell "fegyvertársat" keresnie. A fentiekkel való "összehason
lítás" voltaképpen "nem érvényes"; illetve csak rendkívül óvatosan és sok
fenntartással lehet Dsídát a fentiekkel összehasonlítani, egyszerűen azért (vagy
mindenesetre azért is), mert az említettek valamennyien papok, Dsida pedig
világi; s hogy pap és világi hívő helyzete, funkciója, következőleg élménye
(még "hivő", sőt "szentségi" élménye) sem mindenestül azonos, az nyilvánvaló;
_ nyilvánvaló továbbá, mostmár nem, hogy úgy mondjam "dogmatikailag",
hanem "irodalomtörténetileg", holn' minálunk a pap-költő típusa (miért, míért
nem, messze ágazó kérdés) inkább "hithirdető" és "prédikáló" (stílusában kö
vetkezésképp inkább retorikus) , mint - élményét tekintve - "dogmatikus"
vagy "liturgikus" (például a claudeli értelemben, vagy Harsányi Lajos pályája
középső szakaszában megvalósult Ilkurglkus szimbolizrnusának értelmében).
Dsida azonban világi, ő mint költő személyesen éli, esetleg esztétikumában él
vezi a kereszténységet; de nem tartozik rá annak prédikáló-terjesztő, vagy

.apologetíkus "előmozditása" a költészet által. Ami pedig az idézet végén em
lített keresztény morált, illetve annak magatartás-rnegszabását illeti, szem
beállítva "a földi valóságos élet és emberi sors feltételeivel" : - egyrészt vajon
miben valósulhat meg egyáltalán a morál, ha nem a földi élet és emberi sors
valóságában; másrészt ebben a költői távlatban nem a rnorál regulatív jellegé
ről van szó, hanem inkább a morál megvalósulásáért való emberi, személyes

••• Miért szép r Századunk magyar lírája verselemzésekben. Gondolat Könyvkiadó, 1966.
(342-348. L)
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küzdelemről, tehát egy emberi drámáról. Aminek a "minóségét" természetesen
mindig a karakter személyí adottságai határozzák meg.
, S itt hadd térjek vissza a Templomablak-ra. "Kik csak az uccán - [árnak
'kelnek, - szépséget rajta - nem igen lelnek ..." - írja a költő; "De ki belép
- a tág, iromba, - boltozatos, - hűvös templomba - s belülről pillant 
ablakára. - megdöbbenten áll, - megkövülten áll, - elbűvölten áll : 
Nézz a csodára!" Igen: "belülről nézve" más a kép; és értelmes ábrává ren
deződik, ami kívülről nézve csak "szürke karika". Azt hiszem, Dsida költé
szetét is "belülről" kell néznünk: pontosabban meg kell néznünk belülről is,
hogy igazában, vagy igazabban értsük. Ez a "belső nézet" aztán még gazdagabb
megvilágítást adhat azoknak a "kívül" is fényes rernekléseínek, melyekben
sajátos - utánozhatatlanul dsida-jenői - módján ragyog föl a játékos, gyer
mekies, egyszerre naív, irónikus és áhítatos báj, valami rafináltan korarene
szánsz mosolyt lopva e folytonos halálszorongás fölé varázsolt (rnerjem leírni,
hogy modernül giottái?) világba, a Tinti kutyával való kóborlások és a Violá
val megélt csodálatos alkonyatok egyedülálló költészetébe. (Rónay György)

SZlNHAzI KRÖNIKA. A Thália Színház újdonsága Örkény István:
"Tóték" címú tragikomédiája, amelyet a Kortárs múlt évi augusztusi számában
megjelent, ugyanilyen című nagysikerú novellájából írt át színpadra. Örkény
darabja újabb megjelenése a magyar színpadon annak a drámaírói stílus
irányzatnak, amelyet a külföldi irodalomban, megannyi eredeti színnel
Ionesco, Dürrenmatt, Mrozek képviselnek (hogy csak a nálunk legismertebbe
ket említsük), míg ci hazai szinpadokon. Mándy Ivánnak (Mélyvíz) és Mészöly
Miklósnak (Ablakmosó) oly meg nem érdemelten kevés megértésre találó vál
lalkozása előzte meg.

Az effajta drámáknak közös vonásuk, hogya láthatónak és hallhatónak
világába emelnek át olyan valóságokat, amelyek egyébként kívül esnek az é,.
zékelhetőség körén; vagy azért, mert csak az emberi lélek legbelső, leqiéltoe
órzöttebb rejtekében (vagy éppen az altudatban) jelenlévő, és tettekben vagy
szavakban nem manifesztálódó indulatokról van szó; vagy azért, mert az em
beri léthelyzet olyan összefüggéseivel és ütközéseivel állunk szemben, amelyek
a valóságos életben sohasem jelennek meg ilyen élességgel és ennyire. sürítve,
lévén hogy csak rengeteg, a figyelmet elterelő áttétellel érvényesülnek. Az
efféle művészi ábrázolással óhatatlanul együtt jár, hogy a megszokotthoz, az
érzékeinkkel tapasztalhatóhoz viszonyítva, képtelen, abszurd jelenetekhez ve
zet. Ezért vannak, akik gyakran "nem értik" az ilyen jeleneteket, mert túlzot
tan a látottak és hallottak realitásához tapadnak, ahelyett, hogya belső reali
tásra figyelnének. Különősen a műja], hogy úgy mondjuk, "szélsőséges" pél
dáinál fordul ez elő.

Örkény István darabja mindenesetre a műfaji szempontból "szelídebb"
változatok közé tartozik. A játék indítása és kerete nemcsak reális, de színte
az idmre utal. A második világháború alatt, egy csöndes kis mátrai faluban
vagyunk. Itt él feleségével és lányával Tót, a túzoltóparancsnok. Katona fiúk
a harctéren. Ez a fiú ajánlja be hozzájuk pihenőre, betegszabadságra hazaér
kező őrnagyát. Az őrnagy megjelenése teljesen föl borítja a Tót család nyu
galmát. Az őrnagy ugyanis gllógyíthatatlanszervezési és tevékenységi lázban
szenved. Alighogy a partizánharcok okozta rémlátásokat kiheverte, már ide
gesíteni kezdi Tóték életének látszólagos ny~galma. A fiáért aggódó család
persze még a gondolatait is igyekszik ellesni. Tótné és a lánya, némi mellék
kereset érdekében, esténként dobozokat csinálnak egy kötszergyár részére. Mi
kor az őrnagy megtudja, teljes szenvedéllyel kapcsolódik be a munkába. Nem
csak ő maga dolgozik hihetetlen gyorsasággal, hanem a többieket is hajszolja,
Tótot is rákényszeríti, hogy résztvegyen az addig méltóságán alulinak érzett
munkában. S mert az őrnagy éjszaka nem tud aludni, az egész család minden
nap hajnali négyig "dobozol". Szédelegnek az álmosságtól, rémlátások győt,.ik

{jket, Tót elszökik hazulról, majd napokra bezárkózik a kerti illemhelybe. A
helyzet egyre képtelenebbé válik, de az őrnagynak senki sem mer ellentmon
dani, hiszen rettegnek a fiúkért. Az már. az írói fintorhoz tartozik, hogy fára
dozásuk tökéletesen meddő már, a, fiú elesett a fronton, csak az ütődött levél-
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kihordó jószívűségből nem kézbesítette ki a táviratot. Végül is megkönnyeb
bülten teszik föl az autóbuszra az őrnagyot, örömük azonban nem tart sokáíg.
Kiderül, hogy csak három nap múlva índul vissza szabadságos vonat, s az
őrnagy visszajön, hogy ezt a kis időt is ebben a "kedves környezetben" tölts~

el. Megint "dobozolni" akar, de ezt már nem lehet elviselni. Tót, azzal a ha
talmas kartonvágó géppel, amit előzőleg az őrnagy kívánságára szerjcesatert;
az őrnagyot darabolja föl.

A reálisan indított történet itt torkollik a tökéletes abszurditásba. Ha a
néző kitartana a látszólagos valósághoz ragaszkodó szemlélet mellett, nyugod
tan akár cinizmussal is vádolhatná a szerzőt, hiszen látszatra egy jószándékú~

jámbor család tragédiájából űz csúfot. Erről azonban szó sincs. Ennek a tör
ténetnek hőse nem valamilyen valóságos, vagy képzeletbeli Tót család, akik
nek sorsával azonosulhatnánk. A bőséges humorba pácolt, keserűen bízarr cse
lekmény révén két, mindnyájunk által jól ismert élményt akar az író ábrázolni
és tudatosítani bennünk. Az egyik, hogy milyen mélységesen megaIázó és mél
tat/an helyzetbe sodorhatja az embert a rettegés, a valóságos, vagy képzelt
kiszolgáltatottság. A másik, az embertársainak idegeire menő, tapintatlan
ember.

Tóték egyszerű, idillikus világába úgy tört be a háború, mint valami ret
tenetes, emberevő szörnyeteg, amel-y kiragadta körükből és távoli, ismeretlen
veszélyekbe sodorta az ifjabbik Tótot. Az erte való, és minden más érzést fÖ
lülmúló aggodalomban Tótné észre sem veszi, hogy milyen nevetséges és szé
gyenletes magatartásokra kényszeríti a férjét, akit eddig bálványozott. Pedig
az őrnagy nem valami félelmetes szörnyeteg, nem erőszakos zsarnok, hiszen
állandóan hangoztatja, hogy nem akar terhükre lenní, állandóan érdeklődik

hogylétük felől, állandóan megkérdezi: szívesen éjszakáznak-e vele a dobozole
mellett. Készséges és korrekt ember ő, csak éppen arra képtelen, hogy ember
társainak helyzetébe, lelkiállapotába belehelyezze magát. Udvarias kérdései
mögött nincs komoly érdeklődés, azok csak önmagának megnyugtatására szoi
gálnak, hogy milyen megértő, rendes ember ő. Komolyan csak a saját eszméi,
vagy ha úgy tetszik rögeszméi érdeklik, s ha azt tapasztalja, hogy más nem
teszi magáévá azokat, abban mindjárt személyes sérelmet lát. Ugyan ki mond
hatná, hogy nem találkozoft még ilyen emberrel? S a darab grand guignolo$
befejezéséért az vesse az íróra az első követ, aki maga nem érezte még tu
data legmélyén az indulatot, hogy az ilyen embert csak földaraboIni lehet.

Örkény István tragikomédwja nem vet föl mélyreható, egzisztenciális prob
lémákat. Megelégszik azzal, hogy olykor kaján humorral, egy sor egészen hét
köznapi torzságot vesz célba, de amit célba vett, azt telibe találta. S írótóT.
ennél többet aligha kívánhatunk. A darabban egymást kergetik a sziporkázó
ötletek, a mellék figurák, mint a pszichiáter professzor, a plébános, a postás,
a könnyűvérű asszony megrajzolásánál is, a karikatúra azonban sehol sem
sérti meg a jóizlés határát.

A Thália Színház előadása mindenben megfelel az írói szándéknak és az
ilyen jellegű darabok stíluskövetelményeinek is. Ez első sorban nyilván a ren
dező Kazimir Károly érdeme. De nem kevesebb elismerést érdemel a szinte
hibátlan szereplőgárda, s azon belül is Latinovits Zoltán (az őrnagy), Nagy
Attila (Tót) és Dajka Margit (Tótné) nagyszerű hármasa. Amit a darab szűk

ségszerűen nem tud átmenteni a novellából, a figurák leiró, de őket ugyanak
kor az irrealitásba emelő jellemzését, ezt ez a három kitűnő szinész egyen
értékűen valósítja meg. De a maga helyén nagyon jó Hacser Józsa Agika, Peti
Sándor a postás, György László a plébános, Inke László a professzor és Sütő
Irén a rosszhírű nő szerepében. A díszletek és jelmezek Rajkai György tehet
ségét dícsérik. (Doromby Károly)

KÉPZŰMŰVÉSZET. Pályarajz Márffy Ödönről. A Corvina kiadó "A mű
vészet kískönyvtára" című sorozatának egyik legutóbbi kötete Márffy Ödön
nek (1878-1959), az első háború előtti "Nyolcak" művészcsoport kiváló festő

jének, a modern magyar piktúra és rajzművészet egyik élharcosának munkás
ságával foglalkozik, A· könyvecske szerzője, Zolnay László a jóbarát szerete
tével és nagy tárgyismerettel vezeti be az olvasót Márffy világába. A tanul-
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mány bőségesen idéz olyan cikkekből. kritikákból (Mednyánszky László, Elek
Arthur, Komor András), amelyek ma már nehezen hozzáférhetők, viszont a
művész alkotói arculatának megismerése szempontjábóllényegesek. Zolnay
Márffy nyilatkozataiból is közöl érdekes részleteket, s így végül ts a kép,
amelyet a könyv a mesterről nyújt, eleven és hiteles.

Zolnay László alapos ismerője a századbeli magyar művészetl életnek, ab
ban azonban téved, hogy Márffy egyik legközelebbi küzdőtársát: Kernstok
Károlyt az 1918-as őszirózsás forradalom után a Károlyi Mihály-kormány
kultuszállamtitkárává nevezték ki. (Kernstok nem államtitkár, hanem a rnű
vészeti ügyek kormánybiztosa lett 1919 januárjában, a Berinkey-kormány ide
jén.) A szerző rnunkája befejező részében arról beszél, hogy Márffy egyénisé
gére az "emberi pesszimizmus" és a "művészi optimizmus" kettőssége nyomta
Tá bélyegét. E megállapítás szellemes ugyan, azonban kevéssé meggyőző. Zol
nayval szemben mi inkább Gadányi Jenő festőművész jellemzését érezzük
Igaznak: "Az életöröm, az élethez tartozása eksztatikusan jelentkezik Márffy
vásznain. Nála az élet és a művészet azonos. Ezért bölcs ember és nagy mű

vész ..."
A képanyag összeválogatása általában körültekintően történt: a repróduk

ciók között találkozunk néhány lendületes, jellegzetes önportréval, továbbá a
Csinszka-ábrázolásoknak, a mester dinamikus lovas kompozícióinak, vízparti
tájIképeinek, gyümölcs- és virágcsendéleteinek, női aktjainak legszebbjelvel. s
nem hiányoznak Gulácsv Lajos festőművész, Tango Egísto karmester, Koszto
lányi Dezsőné, Krúdv Ilona remek arcképei sem. A 27. oldalon reprodukált
"Akt" című pasztellkép 'közLése viszont melléfogás volt: e mű ugyanis nem
Márffynak, hanem Lehel Máriának - a két világháború között működött igen
tehetséges festőnek - alkotása; reprodukcíóia meg is jelent az O; Szín című

egykori, rövidéletű művészeti folyóirat egyik számában. E nem Márffy ke
zétől származó mű helyett szívesen láttuk volna a mester egyik rajzát a "János
jelenései" sorozatból. ' ~i'':-'''I

A kisebb hiánvossázok ellenére Zolnay László Márffy-kötete értékes gya
rapodása művészeti irodalmunknak. A szöveg és a közölt képek sora elénk
idézi az úiabb magyar festészet franciás szárnyának ragyogó kolorístáját; a
KÚT ("Képzőművészek Új Társasága") és a felszabadulás utáni "Európai Is
kola" vezető mesterét, aki - ismét Gadányi Jenő szavait vesszük kölcsön 
"ízig-vérig magyar temperementum volt, és latin szellem... Képei és rajzai
a festői izgalom feszültségében élnek, és fölényes belső rend uralkodik rajtuk."

•••
Forbát Alfréd 70 éves. Hetven esztendővel ezelőtt, 1897. március 31-én

született Pécsett a Svédországban élő jeles festő és építész: Forbát Alfréd.
(Breuel' Marcell Lajos és az Op-Art atyamestere: Vasarely-Vásárhelyi Győző

mellett ő a harmadik pécsi születésű modern művész, aki nemzetközi tekintély
re tett szert.)

Forbát - mint festő - a konstrukttvízmus szellemében dolgozott a 20-as
-években: két ilyen jellegű színes krétaraízának reprodukcióját Kállai Ernő kö
zölte, "Új magyar piktúra" című kötetében (1925). "Munkáinak tektonikus
szílárdsága és fantáziája egészen elsőrangú", - írja könyvében Kállai For
bátról. Ebben az időszakban készült Bortnyik Sándor ismert festménye For
bátról és feleségéről. (A Bortnyik-kép - a weimari modernizmus e tipikus
terméke - a második világháború során elpusztult.)

Forbát Alfréd a festészettel párhuzamosan tervező építészí tevékenységet
is kifejtett; építészt szemlélete a Bauhaus törekvéseinek, Walter Gropius funk
cionalizmusának hatását mutatja. A művész a 20-as években és a 30-as évek
elején Görögországban és Németországban tevékenykedett; Hitler hatalomra
jutása (1933) után hazatért és 1938-ig szülővárosában, Pécsett tervezett épü
leteket. Tagja volt a modern építészek szervezete, a CIRPAC (Comité Inter
national pour la Réalisation des Próblemes Architectureaux Contemporains)
magyar szekcíójának, de a festészethez sem lett hűtlen: 1938-ban két non
figuratív kompozíciójával résztvett - Martyn Ferenc, Gadányi, Peterdi Gábor,
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Szenes Arpád és mások társaságában - a Tamás-galéria "Párizsi magyar fes
tők" cfmű kiállításán.

A harmincas évek végén - látva a fasizmus magyarországi előretörését 
Forbát Svédországba költözött. Azóta is ott él, kivételes megbecsülés közepette,
Lund egyik városrésze az ő tervei szerínt épült fel a 40-es években, és több
más svéd város részére is készített városrendezési terveket.

A két világháború közötti időszakban - fojtogatónak érezve az akkori
retrográd politikai és kultúrpolitikai légkört - értékes magyar festők, szobrá
szok, építészek, műtörténészekeokaságahagyta 'el hazánkat, s telepedett le
idegenben. Jópárari közülük (Moholy-Nagy László, Breuer, Schöffer Míklós,
Kemény Zoltán, Hajdú István, Vasarely, a Michelangelo-kutató Tolnay Károly
a művészetszocíológus Hauser Arnold, a Greco-monografus Kelemen Pál stb.)
kvalitásaik és többévtizedes állhatatos munkásságuk révén az egyetemes mű

vészéti élet és művészettörténetírás élvonalában biztosítottak maguknak helyet;
növelve a nagyvilágban a magyarság jóhírét. E nagytehetségű alkotok közé
tartozik Forbát Alfréd is, akit igaz nagyraoecsüléssel köszöntünk 70-ik szüle
tésnapja alkalmából. (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (S c h u b e r t: E s z - d ú r m i s e.) Schubertnek s
általában a zenei romantikának egyik legnagyszerűbbalkotása az Esz-dúr mise,.
amely a szerző legutolsó műve, halála előtti vallomása, szellemi végrendelete.
Csak hálásak lehetünk életműve egyik legkitűnőbb ismerőjének, Erdélyi Mik
lósnak, hogy műsorára tűzte ezt a szinte alig hallható kompozíciót.

1827-ben, a halála előtti évben kapta ajándékba egyik barátjától Sctiubert:
Hiindel oratqriumainak válogatott gyűjteményét. A művek olyan nagy hatás
sal voltak rá, hogyellenpontot akart tanulni Bécs egyik kiváló professzorától.
Kedves barátja, Anselm Hüttenbrenner így emlékezett vissza erre az idószakra;
"Akárcsak Beethoven zenéje, ugyanúgy ámulatba ejtette őt Hiituiet óriás szel
leme is, és szabad óráiban nagyon mohón játszotta partitúrából oratóriumait.
Néha könnyebbé tettük a munkát, én a mélyebb szólamot játszottam, Scttubert
pedig a magasat zongorán. Hiindel műveit játszva néha felvillanyozva kiáltott
fel: ,Ah, micsoda merész modulációk! Ilyesmit a magamfajta még álmában sem
tud elképzelni!'''. Hiindel hatását mutatja Sch/ubert Mirjam győzelmi éneke
címil kantátája, de utal rá az Esz-dúr mise sok részlete is. Mert Schubertet is,
akárcsak nagy elődjét elsősorban az a törekvés vezette, hogy minél hívebben,

, minél plasztikusabban fejezze ki az érzelmeket, a történések lelki rugóit. S
bár a hagyományos kontrapunktikus részek ebben a műben kissé idegensze
rűek, a mise mégis Sch/ubert egyik legmegrendítőbb alkotása, hitének bizony
sága.

A mise zenei felépítéséböl érdekesen hámozhatjuk ki Schubert Isten-képét.
A hagyománnyal némileg ellentétben a Kyrie visszafogottabb, a Christe vi
szont a kegyelemért kiáltó ember hatalmas könyörgése. S hasonló remény
kedő és rettegő, szinte zokogó ellentétet sűrített bele a zeneköltő a Domine
Deus, agnus Dei, quí tollis peccata mundi . • ." kezdetű részbe. A Credo zenei
megoldása is jellemző: A bevezető rész gyengéd, tiszta lírája a bizalom szavát
tolmácsolja. Szinte megrendítően életszeril a keresztrefeszítés jelenetének zenei
ábrázolása, hogy aztán annál magasabbra száTnyaljon a feltámadás tételrész
lete.

Az egész műnek legmegrendítőbb része talán az Agnus Dei, melyból lehe
tetlen nem kihallania halál gondolatával vívódó zeneköltő fájdalmas kétsé
geit, töprengéseit, melyek a békéért való záró könyörgésben végre megnyug
szanak. A tisztán magasba szárnyaló dallomok mintha azt hirdetnék, hogy
Schubert kiharcolta a maga számára a kegyelmet, sikerült kétséqeire meg
nyugtató választ találnia a transzcendentális világrendben. "Mekkora utat kel
lett megtennie - írja a misével kapcsolatban Schubert-életrajzában Erdélyi
Miklós -, fiatalkori, kisléleqzetű, könnyű és problémátlan misekompozícióitól
eddig a műig, hogy kései stílusának ••• ehhez az érettségéhez, és magányosságá
hoz, dimenzióinak kitárulásához eljusson." S míly nagy utat kellett megten
nie az est karmesterének Schuberttel kapcsolatos tanulmányaiban, hogy oly
hitelesen és magával ragadóan szólaltassa meg a műpet, mint Erdélyi Miklós
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ezen az estén. Igaz, vezénylésében olyan nagyszerű partnerekre támaszkodha
tott, mint az Allami Hangversenyzenekar, a kitűnő diszpozícióban éneklő Bu
dapesti Kórus, s a kiváló szólisták, akik közül kiemelkedett László Margit és
Réti József. Emlékezetes, nagy élményben lehetett részünk.

Aki Kodály Visszaemlékezések cimű művét lapozgat ja, a csokorba kötött
zenei beszámolók között, melyek a Pesti Naplóban jelentek meg, egy olyant is
talál, melyben Kodály Schubert Esz-dúr miséjének 1919 január 20.-i elő
adásáról számol be. Meglátásainak finomsága, rövid elemzésének bámulatos
lényeglátása, s egyáltalán az, hogy Kodály írta, felkeltheti figyelmünket és:
tiszteletünket. A rá való kegyeletes emlékezéssel idézzük fel e régi zenekriti
kát: "Schubert Esz-dúr miséjét adták elő hétfőn a Lichtenberg Emil vezetése
alatt álló egyesületek. A filharmonikusok évi egy-két est jét kivéve, sehol má
sutt nem hallhat közönségünk nagyobb karkompozíciókat. Ezért hálával és el
nézéssel fogad minden idevágó törekvést. Schubert utolsó miséje a karegye
sületek műsorára azért is illik, mert nem nyújt legyőzhetetlen nehézségeket.
Már csak valamennyire hibátlan előadásban is megérzik a forró életszeretet
nek zománca, mellyel a latin liturgia szavait talán akarota ellenére is bevonta.
Megragad az a néhány hang, amely a Sctiuxmenqesanq- szerzőjének halála előtt

fakadt új forrásából áradt. Az Operaház művészei: Kroó Margit, BasUides Má
ria, dr. Székelyhidi, Szügyi és Vencell elismerésre méltóan buzgólkodtak II
szólószerepekben."

(K o d á l y M a g y a r m i s é j é n e k p a r t i t ú r á j a.) A Szent István.
Társulat jóvoltából talán ez volt az utolsó partitúra, melyet halála előtt Kodály
Zoltán forgatott. A mise partitúra-kiadása egy szólamra, orgonakisérettel ké
szült, rendkívül könnyen forgatható, szép, praktikus formában, úgy, ahogy
valószinűleg a nemzet köztudatába fog kerülni, ahogy mindenki miséje lesz.
Alkalmas arra ez a kiadás, hogy ismét megdöbbenve felfedezzük a mű eddig'
néhány talán rejtve maradt szépségét. A Kyrie szinte eszköztelen egyszerű

ségét, vagy a Glória fenségesen zengő áhitatát. Bár olyan eredményt hozna ez a.
kiadás a mise közös éneklése területén, mint amilyen szeretettel és gonddal.
ez a kiaJ,ás készült.

(A n a g y h é t e g 11 h á z i z e n é j e.) Az egyházzenei események örven
detes gyarapodása jelezte, hogy közeledik a húsvéti ünnepkör. Két alkalommal
került előadásra Bach hatalmas János passiója (a Liszt Ferenc kórus, illetve a
Belvárosi Főplébániatemplom,kórusa). Ezeknek az előadásoknak jelentóségét"
érdemeit és művészi megoldásait már régebbi alkalmakkor méltattuk. Ugyan
így Dvorzsak Stabat Materét a Kapisztrán kórus és zenekar tolmácsolásában.
Újdonságot jelentett viszont Schütz János passiójának megszólaltatása a Má
tyás templmban, Kósa Sándor karnagy vezényletével.

Schütz János passiója a Bach és Hiituiel előtti korszak egyik legnagyobb·
vállalkozása és zenei betetőzése. A középkori passió üzen ebben a műben, de
némelyik "modernebb" zenei fordulatában már felizzik a passió nagy bete
tőzőjének Bachnak a szelleme is. Előadására igen ritkán kerűl csak sor, mert
rendkívüli követelményeket támaszt a kórussal szemben. Egyszerre kell ugyanis
a kórusnak érzékeltetnie az epikus történé$t, s vele együtt egyénítenie a sZem-o
ben álló feleket és a passió szereplőit. Szinte már prózai ez a szerep néhol. A
Mátyás templom kórusa azonban állta a nehézségeket, s előadásában a passió·
összegzése, zenei tökéletessége hibátlanul érvényre jutott. (Rónay László)

FILMEK VILAGABÚL. Amikor a cinema vérité módszere az ötvenes évek
végén a francia és az amerikai filmművészetben föltűnt, sok fölösleges vita ..
zajlott le körülötte. A véletlenre támaszkodó rendezői munkamódszert, a doku
mentáló stílust, az ellentétes elemek objektív egymás mellé helyezésének he
lyességét vitatták, és a nagyközönség előtt általában csak múló divatként jel
lemezték az irányzatot. Aztán eltelt a szokásos évtized, és a cinema véríté
észrevételenül helyet kapott a magyar filmgyártásban is. A lehetőséget Herskó
János ismerte föl, és Szevasz, Vera című filmjében, melyet Soós Magda re
génye nyomán rendezett, alkalma nyílott arra, hogy befejezett ténnyé változ
tassa ezt az asszimilációt. Művében azonban higgadt megfontoltsággal nem
a cinema vérité radikális szárnyának stílusjegyeit alkalmazta (mint Cassavedes
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és a New York-i iskola, melyet nálunk a New York árnyai és az Iszákosok
utcája képviseltek), hanem inkább annak polgáribb változatát, amelyben a
hagyományos játékfilm keretei lazulnak csupán föl, és szígorúan előírt szí
nészi alakítás helyett a spontán kialakuló [átékmódra nyílik lehetőség. Hogy
egy filmen belül mégis bemutathassa a cínerna vérité rnódszerében rejlő ősz

szes lehetőséget, a radikális szárny képviselőinek eszközével is élt, és szígorúan
dokumentáló részleteket épített be a filmbe. Ezzel mindenesetre elérte azt,
hogy műve két élesen különváló vészre tagolódik.

Az egyik részben, - amely tulajdonképpen a film elejét és végét alkotja,
- egy fiatal lány néhány napját mutatja be. A lány táborba megy, bekerül
egy állami gazdaság irodájába, tanúja lesz a munkaszervezés következetlen
ségeinek, a táborban pedig összeütközésbe kerül a parancsnokkal. mert még
nem tudja elképzelni a tekintélyi alapon történő irányítást. Közben mindvégíg
szerelmének kérdése foglalkoztatja; maga sem tudja, mennyire szerelmes és
odaadja-e magát. Herskó - lehet, hogy akaratlanul - nem idealizálja ebben
a helyzetben: féltékenykedése, szerelmí szabadságának problémája meglehető
sen kicsinyes, primitív színten merülnek föl benne.

A rendező szándéka egyébként is az volt, hogy a főszereplő szemszögéből

mutassa be az őt érő ellentétes hatásokat. Ez a lány nyilvánvalóan üres lap
pal indul az életbe, előítéletei jóformán alig vannak. Az elébe táruló jelensé
gek sajátos ellentmondásait különben sem lehet hagyományos eszközökkel
megmagyarázni, s Vera meg se kísérli ezt, hanem egyszeruen cselekszik.
Herskónak kapóra jött a cinerna véríté objektívízálo módszere, amely lehetövé
tette, hogy csak médjával foglaljon állást a fölvetett kérdésekben. A lányt
gyakorlatilag alig beszéltetí, s ha beszél is, ez alig lép túl a vegetatív igénye
ken. Néha azonban a rendező úgy véli, minderrképpen pozitív reakciót kell
fölmutatnia ennél a generációnál: ilyenkor a lány látszatra nagyon okosakat
mond, s úgy fest, mintha többet tudna a világ dolgairól, mint az egész néző
tér együttesen ; de aki jobban odafigyel, az észreveszi, hogy csak a párbeszé
dek váltak klisészerűekké.

A film közepe, a dokumentáló vész, valóban izgalmas élmény. Egy igazi,
a valóságban is lezajlott falusi lakodalmat láthatunk, amelyen ott van az
egész termelőszövetkezet, az egész falu, a pap is, meg a párttitkár is, ahol a
negyvenévesek mozgalmi dalokat énekelnek, s az elektromos gitárzenekar beat
kadenciákat szélaltat meg a zavartan táncoló parasztoknak. A falusi mínden
napok átlagos, jólismert alaJkjait láthatjuk a maguk kendőzetlen egyszerusé
gében a filmvásznon. A nevető, daloló, és részeg arcok között botorkál csodál
kozva a lány, és minden mozdulatával akaratlanul is arról a különbségről

vall, amely őt - nemcsak mint színészt - elválasztja ettől a világtól. Falusi
világ? A néző' a dokumenturnszerűen pontos képek láttán világosan érezheti,
hogy ez minden szokványos látszat ellenére már nem az a falusi világ. Ove
rallos, olajos kezű emberei átmeneti lények, s ez bizonyára ugyanannyira szük
ségszerű, mint amennyire tragikus számukra. Herskó, a nézővel együtt, nem
tudja még megmondani, milyen világ ez; nem is nyilatkozik erről, csak maga
elé tartja a dokumentumot. Ez a módszer ennek a résznek művészí szempont
ból föltétlenül hasznára vált.

A film egésze azonban így több darabra esik. Ebben persze nem a mód
szer a hibás. Vele nincs baj, szerves része már a világ filmművészetének,oly
annyira, hogy már föl se tűnik. Alkalmazása nem volt eléggé következetes.
A cínema vérité igazi jelentősége éppen az, hogy kíméletlenül dokumentál,
s a nézőre hárítja a gondolkozás feladatát. Herskó nem vállalkozott arra, hogy
mindenütt egyformán alkalmazza ezt a módszert, A nézőteret elhagyva, joggal
sajnáljuk, hogy nem az egész film volt olyan, mint a lakodalmi vész: olyan
ellentétekkel terhes, és olyan elgondolkoztató.

'" '" '"
Pietro Germi filmje, a Hölgyek és urak ugyanúgy kíméletlen humorával

tűnik ki, akár nagy sikert aratott alkotása, a Válás olasz módra. Három rövid
filmnovellában gyakorlatilag ugyanazt a kérdést is tárgyalja: a társadalmi
képmutatást, és a nehézkes olasz házassági törvényt. Plkantériája miatt már



maga a téma is sikert ígér; egy olyan jó rendezónél, mint GeTmi, a film még
színvonalas is lesz. Pedig nem hoz új művészí szempontokat a filmbe, semmi
olyat nem tesz hozzá, amit eddig ne ismertek volna, Tartalmilag sem mond
úíat: társadalombfrálatának ugyanolyan vonásai vannak, mint száz, százötven
évvel ezelőtt a kritikai realistáknál voltak. Hogy az álszemérem, a házasság
törés és a bujaság a jómódúak sajátja, ez nyilvánvalóan régi, és jobb híján
sokat emlegetett szabályszerűség. Germi tehát jól kitaposott ösvényen jár. :Sr
deIne, hogy már-már klasszikusan jó meseszövö, Sodró, jó ritmusú előadás

jellemzi, és ízlésesen, biztos rutinnal nevetteti meg a nézőt. Remekül jellemzi
egyes alakjait is; nála minden a helyén van: még az egyes szereplők jelleme,
őlW2Jködése és választott autómárkáfa között is szlgorú az összhang. Filmje
ennek következtében kellemes szórakozás, A boh6zatba illő fordulatok és a
maró gúny megnevetteti a nézőt, és meggyőzi arról, hogy ilyen nagy, mín
denre kiterjedő feslettség, és általános erkölcsi válság osak a rendező képze..
letében létezik. (Ungváry Rudolf.)

A NOVELLISTA ILLÉS ENDRE. Illés Endre novellátval diáJkikoromban ta
lálkoztam először, nem sokkal azután, hogy Stendhal és Elaubert regényei,
valamint Kosztolányi elbeszélései az olvasás mákorivos örömére ébresztettek.
A számomra ismeretlen prózaíró könnyed természetességgel illeszkedett bele
a nagynevű együttesbe. Ezt a véletlenül létrejött szellemi szimbi6zist néhány
évvel később már tudatosan is igazolni próbáltam: Illés Endre írói alapvonásai
val rokonítva a szigorú stendhali ígazmondást, Flaubert művészíességét és
Kosztolányi kivételes bravúrjait, az apró villanásokban is hajszáLpontosan je
lentkező diagnózisokat.

Azóta sok év eltelt és az írók összemérése, a köztük lévő eszmei rokonság
vizsgálata ma már aligha elégít ki, Illés Endre is árnyaltabb kritikai mére&:
alapján emelkedett a legjobb hazaí elbeszélők közé értékrendszeremben. Úgy
érzem mégis, hogy a fiatalkori rátapintással nem vallottam szégyent, a bels6
alkotói jeleket, dobbanásokat legalábbis az író ütőere körül kerestem.

Vannak elbeszélők, akik egyes, kisebb terje<ielmű kötetekben. szélesebb
kaput tárnak a világra, összegyűjtött éle1művükazonbanegyhangú és a vára
kozásnál kevesebbet nyújt. Illés IDndre novelláínak gyűjteménybe foglalása- a
teljesség igényével történt és a korszakok összeolvasztása valóban érdekes szín
tézist hoz létre. Múlt, félmúlt és jelen kapcsolódik' itt össze a témák, problé
mák, írói formák és megoldások ezerszínű kavargásában, egy-egy korai novella
már előre mutat tisztultabb alkotói korszakok felé; az egymástól elütli índí
tékú és csíszolású írások egy rendkívül nyugtalan és kereső intellektus kéz
jegyét viselik magukon.

Már az indulás is eltér a szokványostól, a kezdő novellista a valöságér
zetet, a felület alá hasító keménységet az orvosi hivatás komoly erőprobáirol,

a boneelőasztal mellől viszi át az irodalmi alkotásokba. Fiatal ír6knál gyaJkori
jelenség, hogy témáiikat "túlírjáJk", többet markolnak. mínt 'amennyi ere1Uk
ból futná; Illés Endre már első írásaiban olyan fegye1mezetten kezeli a tollat,
rníntha sebészkéssel dolgozna és akár egy rníllíméternví ' tévedés vagy henye
mozdulat is súlyos következményekkel járna. Az els6 kötet legkorábbi kelte
zésű novellája, A mélyben bizarrnak látszó, megdöbbentő felfedezést tár az ol
vasó elé: a fiatal medikus la boncolandó hullán észreveszí a nevető izom hiá
nyát. Szűkre szabott, de komoly, belső feszítésű mondatok sorát látjuk, maga a
summázás is lényegre törő. "Ezek az emberek ... és sokan mindenfelé: soha
sem nevettek. Egész életükben szívböl soha. Sötét felhők alatt tengették éle
tüket, maNllkodtak, mindig Ilwicbatn .mtaac, e1d.ncsoltilk egymást, ~ra
nyomták őket - és végül a szájukra buktak, s még ekkor sem segített rajtuk
senki."

Az orvosi vonatkozások nem öncéIúan, pusztán érdekességük folytán ke
rülnek az írásokba, míndíg valami mélyebb mondanivaló vagy dTáma hordozoi.
A SzigoTlatban professzor és vizsgázó roppant feszültségű párharca bontakozik

• 5242 történet, Magvet6. 1966.
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ki, - több ez, mint egyszerű vizsga, a lét szorongató pillanatait érezzük benne,
A szígorlat utolsó fázisában egy idős férfi karjának diagnózisát és. a megfelelő>

eljárást kell megállapítani, a medikus fellobbanó izgalmában végül is a beteg.
előtt mondja ki a menthetetlen itéletet. Vizsgaja kítűnően sikerül, de ember
ségből mégis elbukik. "Felnőttek vagyunk, nekünk már nem adatott meg a ke
gyelem, mint az ártatlanoknak. Mínden tettünkért vállalni kell a felelősséget,

semmí alól nincs feloldozás."
Az írót a világgal és önmagával szemben tanúsított igényesség és felelős

ségérzet jellemzi, a dolgok belső magvát kívánja megragadní, vállalva a ki
mondott szó .súlyát és a keményebb, rangosabb alkotásokkal járó nehézsége
ket. Gyakori problémája és örök mozgatóereje az életben megbúvó hazugsá
gok leleplezése, - mindezt az egyén és a társadalom szempontjából is lénye
gesnek érzi. Sokszor csak parányi sorsokban mutat rá az apró, mérgező gócra,
amely később sokszorosára duzzad, émelyítővé, fullasztóvá válik és tönkreteszi
az útjában talált emberi életet. A hazugság - Illés szerínt - mindenen átüt,
színte megtámadja a sej teket, létezését a legjobb szándék sem szentesítheti. A
Szúnyogmuzsika tanár és diák régi kapcsolatából indul ki, a hajdan megbe
csült tanítvány felnőtt korában rádöbben arra, hogy kedvelt tanára rossz mű

vész, aki gyenge utánzatokat fest. Kritikusként ennek ellenére kedvező bírá
latot ír a tanár 'kiállításáról; hazugságra kényszeríti magát. De még a kegyes
nek látszó csalás is visszaüt, valójában ezzel a tizenhat sorral árulja el barát
ságukat: a hazugság mérgez és ezt már semmi fel nem oldhatja. Szikrázóan,
kemény és férfias írások követiJk egymást, néha vitára ösztönöznek, de színte
kivétel nélkül felrázzák és elgondolkoztatják az olvasót.

A dúr-hangzatú a:lJkotások S011át lágyabb, művészí illlletettségű elbeszélések
teszik változatossá. A Zsuzsa-novellák vibráló légköre, finom árnyalása a férfi
és a nő kapcsolatának érdekes hajszálereít mutatja be. Ezekben a novellákban
nem a nagypolgári környezet és jómód a lényeges - míndez csak keret és nem
a letűnt életforma ígenlése cseng ki belőle, mint egyik napilapunk kritikusa
véli, - sokkal inkább a mai ember nyugtalanságára, a szerelern érzésének
többs2Jó1amúság,áLra vet jel.l.eanző jjényrt. Kétségtelen, hogy az erudíció, a mű

veltségí elemek beolvasztása a kelleténél sűrűbben érvényesül ebben az idő

szakban, - a nő könnyedsége Ravel-futamra, más fizikai történés Nerval no
vellájára emlékezteti az írót - de a finom artisztikum mellett mélyebb észre
vételek is feltűnnek. Milyen ragyogóan ellenpontozza a test diadalmas szép
ségét és ugyanakkor romlékony voltát a Hintában vagy a Szigeti versenyben;
rnennyire torokszorítóan érzékelteti a másikhoz való közelítés sok-sok kudar
cát, vereségét - és mint döntő motívumot itt is a hazugságot látjuk előtörní,

amely pontot tesz a beteljesülést el nem érő kapcsolat végére.
A félmúlt és a jelen írói korszakát a romokból, lelki kataklizmákból fel

ocsúdó ember tudatos eszmélődése vezeti be. Az új világot érzékelő ember első

"szippantásaiból", reflexióiból mégsem a programot látjuk kíkandikální, a mü
vészivé oldott valóság árad felénk. Mintha egy idegen csillagról hullott volna
le fl háborút, a "megnyomorított valóságot" felváltó csönd, - írja a második
kötet nyitányában - először csak néhány nyurga fényszálat vesz észre a le
vegőben, pici fériycsomót a sáros földön és ebből az impresszionista a'kkord
ból bontja ki a talpraállás, az újrakezdés örömre hangoló témáját.

Ez a kötet izgalmas nyomonkövetése az elmúlt évtizedek társadalmi éle
tének is. Rónay György találóan mutat rá, hogy Illés Endre az emberi kap
csolatokinak és társadalmi viszonyoknak parányi repedéseibe illeszti bele pen
géjét, alig észrevehetően feszít rajtuk és máris előtűnik a burkolat alatti rossz,
a korhadás vagy a hiány. Illés mesterí 'pontossággal térképezi fel a felület
alatti rétegeket, az ember magára erőltetett póza vagy az egyes jelenségek fel
színi látványa mögött míndíg a belső rugókat és összefüggéseket kutatja. A
fiatalabb nemzedékek valójában egy általuk kevéssé ismert társadalmi encík
Iopédíát forgaJtnak: az infláció ikOl"'ánalk bízonytaíansága, ilwntrasztjai, a dek
lasszált sorsokbólelőbukkanó vonások és törvényszerűségek, a megszílárdult.
rendben tapasztalt egyéni és általános problémák, a közösségben elhelyezkedő

ember belső hőfok-változásai mínd ott tömörülnek a jól megformált történe-
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tek ostyájaban. Illés Endre nem elvont képletekkel dolgozik, sohasem magya
.ráz, látszólag állást sem foglal, - novelláínak sodrása, gondolati és etikai sú
lya mégis nagyobb, mint a tételes íróké.

Már az is remeklés, ahogyan egy-egy novellát elindít. Az Andris első né
hány mondata száraz kommentálásnak tűnik, afféle szíkkadt egykedvűséggel

vázolja fel az iskolásfiú családi körülményeit - kedvünk lenne átlapozní az
íráson. De hamarosan rájöviinJk, hogy ez a szárazság fUi11kcionáJis jellegű, a fiú
jómódú, de szeretethiánnyal sújtott, félrecsúszott sorsára utal és hangulatilag
rnintegy előrevetíti a tragikus befejezést. A bűntett elkövetésének és a belül
lezajló lelki folyamatnak rendkívül hiteles rajzával lepi meg az olvasót, minden
mondata a lényegre irányul és meghatározott értelmet kap.

Illés Endre nem horgonyoz le egy-egy ábrázolható korszak vagy terület
lciO;:ötőjében, &a1Elktikus hajlékonysága, :lirisses~e újalbb tájak és emberek
megismerésére ösztönzi. Figyeimét az életben tapasztalt legparányibb szokás,
gesztus vagy szemlelet sem kerüli el, de a nyersanyagót mindig megmunkált
állapotban olvasztja Irásabba. Az utóbbi évek termésével. az Olasz jelenetek
kel, a Párizsi sétákkal és a Tíz portré élményből, esszé-elemekből szőtt mo
dernműfajával prózajának legérdekesebb csúcsára érkezett el. Azáltal, hogy
Civitavecchia valós képét Stendhal ábrázolásával szemben megörökíti, az írói
látásmód és a belső igazság mély problematikáját is elénk tária: Rodin szebral
kapcsán rátapint a műfají rokenságok, az alkotás és a korszerűség kérdéseire;
egy-egy változatos portréban széles skálán osillantja fel kivételes műveltségét,

Stílusa sokrétű, tudatosan igazodik a mondanívalóhoz, a korhoz ésa
környezethez, sok esetben a képzőművészet eszközeit is felhasználja. Önkén
telenül is Egry József képeit idézi elénk a fény gyakori megörökítése. - A
gellérthegyi utak kristályos fényekben égnek, - kék árnyékú tél fogadja az
érkezőt, - a terasz síkos a napfénytől. - a télí napsütés elömlík benne,
rntnt az erős szesz, - a nő téglavörös angóra ruhája tűzni kezd a körtelé édes
ségével csorgó fényben, - a fény úgy jön, mint egy váratlan, kicsiny örök
ség ; izgatott, éles, mintha a hó felett ezernyi kis csengőt ráznának. -

Képfantáziája intellektuális erezetű: az akácok remegve állnak, mintha
rnitológíaí tájon fürdőző, meztelen lányok futottak volna össze; a nyugdíjas
katonatiszt koponyája ma is olyan idegenül löki el magától a puha civil ka
lapot, mint egy méltatlan megalázást; a bűnöző kisfiú arcán a tojáshéj meszes
-sége és merevsége látszik; a Szainaolyan keverékszínű, míntha Utrillo, Henri
Rousseau és Braque egyszerre mosták volna ki benne ecsetjeiket; - másutt az
irodalom hatóerejét, mint szellemi laser-sugarat emlegeti; a jól megformált
mondatra szerínte nem rakódik le egyetlen deka háj sem - tehát szíkáran
kell fogalmazni; a Háború és béke ifjúkorára tett elsöprő hatását így érzékel
teti: a nagy író feltépte az előzőleg olvasott könyvek artéríáít, vérük elfolyt,
'kifehéredtek Tolszto; alkotása mellett.

Illés Endre novelláínak művészí színtje, változatossága az olvasó és a
kritikus számára sajátos helyzetet teremt: az előbbi nehezen teszi le kezéből

a két kötetet. az utóbbi pedig úgy érzi, c hogy a penzum kényszerűségé nélkül
érdekes és szellemet frissítő sétában lehetett része. (Szeghalmi Elemér)

ÉLET ÉS HALÁL HATÁRA. Clarence Crafoorii stockholmí szívsebész
professzor televíziós előadásának ismertetése kapcsán rendkívül érdekes kér
dést taglalt minap a Cnrtstüener Sonntag. A professzor ugyanis ebben az elő

adásában új meghatározást 'körvonalazott az élet és a halál határmesgyéjére
vonatkozólag, ami élénk vi tát váltott ki a közvéleményből. Crafoord azt ál
lította, hogy a halál már az agytevékenység megszüntével véglegesen beáll,
vagyis akkor, arnikor- a központi idegrendszer vérellátása, illetve vérfelvevő

képessége helvrehozhatatlanul megszakad. Az ilyen "agyi halott"· szíve a rnes
tekinthető töblbéembernek, csupán túaéló ,,srervezet-prepaJl.'átum"-naJk. Elő

ezáltal más szervek is folytathatják élettevékenységüket, de a test mégsem
tekinthető többé embernek, csupán túlélő "szervezet-preparátum"-nak. El6
adésában egyébként éppen ezzel, a "s.zevvezet-preparáitUlIDllTlal1" fogla1ko21ott be
hatóan a professzor.
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Dominik Thalhammer

Amennyiben az a,gyi halál beállta elektro-enkefalográf mérések és más
orvosi vizagálatok útján bizonyosra vehető, a további orvosi beavatkozás már.
amelynek a szervezet többi részének életbentartása a célja, a humánura és a
beteggondozás erkölcsi követelményeinek figyelembe vételével csakis akkor
engedhető meg, ha az említett "szervezet-prepaxátumot" szerví átültetesek
nyersanyagának tekínaík, vagyis beteg emberek életének megmentésére hasz
nálják fel. Tudott dolog ugyanis, hogy egyes szervek túlélhetik az agyi halált,
amennyiben sejtjeik a vérellátás biztosításával megfelelő állapotban maradnak.
A közelmúltban éppen Svédországban szamos olyan sikeres műtétet végeztek.
arnelyek során elhaltak veséjét ültették át élő emberek szervezetébe. Crafoord
véleménye szeríncérzékenyen gátolná a sebészetí tudomány fejlödését, ha nem
ismernék el jogilag is érvényesnek azt az álláspontot, hogy a halál beálltának
~ítása terén nem a ,~'. 1h8lOO111 az "agy! halál" a döntő.

Crafoord professzor számos szaktársa nyilatkozott már erről a dologról.
Legtöbbjük erős kétségét fejezte ki abban 'a tekintetben, hogy az agyi halált
kellő gyorsasággal és biztonsággal meg lehetne állapítani. (A nyilatkozatok fő

leg a jelenlegi eleletro-enkefalográfok érzékenységének elégtelen voltára utal
nak.) Mindannyian hangsúlyozták továbbá - smít egyébként maga Crafoord
sem tagad -, hogy egyedül a beteg dönthet túlélő szervezec-nyersanyagának
sorsáról,tehát az esetleges szervi átilltetésekre történő felhasználhatására vo
natkozólag. Felmerult ezen felül 'az a ,kérdés is, vajon az agyi halott nem ké
pes-e mégis valamelyes érzet vagy élmény átélésére, továbbá hogy biztosít
ható-e a közvéleménynek a betegellátásba vetett bizalma, ha Crafoord javas
lata megvalósításra kerül,

A Var kyrka svéd evangélikus egyházi lap a szívseoészprofesszor elgon
dolásával. kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a gondolícodás és cselekvés ja
vasolt megváltozásának nincsen vallási és erkölcsi akadálya. Előbb mínden
esetre el :kell dönteni, meg lehet-e és mi módon Iehet reljes bi:oonyossággal
megállapítani, hogy mikor nem lehet már többé egy "halott agy" élettevékeny
ségét helyreállítani. Szükséges továbbá egy olyan törvényhozási intézkedés.
amely lehetövé teszi, hogy az ember halála esetére végrendeletileg rendelke
zésre bocsássa testét vagy annak egy részét embertársai javára. Biztosítaní
kell azonban annak lehetőséget is, hogy Ílyentermészetú rendelkezését az il
lető bármikor visszavonhassa. Annak testét, aki nem ím. alá ilyen értelmű
végrendeletet, semmiképpen sem szabad halála után megcsonkítani. Azoknak
a betegekinek kívánságát akik vallási vagy más okból elutasítják az ilyen be
avatkozást, feltétlenül tiszteletben kell tartani.

Torgny Bohlin evangélikus teológiai tanár azt a nézetét fejtette ki az idé
zett lapban, hogy az orvositudomány;nak az a fejlődése, amelyet Crafoord té
tele megíndítana, új és kézzelfogható tartalmat adhatna a szentírásí gondolat
nak is: "Krisztus egy testté lett velünk, ezért testünk nem kizárólagosan a
miénk, hanem embertársainké is Krisztusban." Emlékeztet Bohlín Szent Pál
nak azokra a szavaira, amelyekben "Krisztus tagjairól" beszél. Szűkségesnek.

mondja ezzel összefüggésben a közvélemény felvilágosítását arról, hogy mit
jelenthet annak idején a saját testünk valamely beteg embertársunk életének
megmentése szempontjából. Szerinte míndenkmek lelkiismeretvizsgálat tár
gyává kell tennie ezt a lehetőséget, a törvényhozásnak pedig meg kell köny
nyítenie az ilyen, "túlélő szervezet-anyag" elajándékozhatását, érvényesítve
természetesen az önkéntesség elvét.

A svéd egészségügyi hatóság munkacsoportot jelölt ki a kérdés tanulmá
nyozására. Szakvéleményének közzetételét érdeklődessel várják. (-í. -s.)

•
A kereszMny laikust mi11denütt még kell hallgatni, ahol olyan egyházi in

UzkedésekTŐlvan szó amelyek az lj tudásbeli iIletékességét érintik és amelyek
ről er:kölcsi szempontból sem 'tehet megbizható ítéletet mondani szakértelem
nélkiil.
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