
NAPLÓ
ÉRETTSÉG ÉS FELELÖSSÉG A SZEXUALIS ÉLETBEN. Ismét megélén

kült a vita különböző hazai sajtóorgánumainkban a szerelemmel és az ifjúság
szexuális életével kapcsolatos kérdésekben amelyek egyre komolyabb gondokat
okoznak. Az Élet és Irodalom, a Család és Iskola után legutóbb az Élet és Tu
domány című népszerű természettudományos hetilapunk indított országos vitát
Harsányi István témafelvetéséve1. A 'különböző korú és nemű olvasók hozzá
szólásaiból világosan kitűnik, hogy a szóbanforgó kérdésben a legszélsőségesebb

vélemények és magatartási forrnák tapasztalhatók napjainkban. Az eszmei és
gyakorl.ati zűrzavarban kívánnak rendet teremteni azok a -szocialista erkölcs
alapján álló - pedagógusok, pszichológusok, orvosok és szociológusok, akik hi
vatalosan, bizonyos normákban kívánják megfogalmazni a nemi erkölcsre vo
natkozó tételeket, meghatározni a kívánatos magatartást.

Azt mínden komoly szakember érzi, hogya szabados és felelőtlen nemi
élet összeegyeztethetetlen új társadalmi struktúránkkal ís, de még kialakulatlan
az az etikai alapelv, amely biztonsággal dönti el: mikor helyes és mikor hely
telen a megkezdett nemi élet. Szerintünk e kérdésben nem lehet döntő a szé
les körben kialakult gyakorlat, hiszen egy önmagában helytelen megoldást
nem szentesít a praxis, még akkor sem, ha tömegmagatartásról van szó, Úgy
gondoljuk, könnyebb rátalálnunJk az etikai alapelvre, ha a kérdést belsőleg, a
dolog természetéből vizsgáljuk meg. Mi a szerelern értelme és célja, milyen
biológiai és pszíchíkaí komponensek hozzák Iétre a szerelern élményét, mik a
szerelern fejlődésének fázisai, mit moridhaturik igazi és teljes szerelemnek?

Az összetevőket - a külföldi katolíkus szakirodalomban kedvelt - há
rom szóval határozzuk meg: szexus, érosz és agapé. Közülük az első kettő á1
talános és természetes tényezőkre utal, viszont a harmadik már feltételezi a
hitet és a természetre ható, de természetfeletti jellegű kegyelmi életet. Ve
gyük sorjába és rendezzük egységbe a felvetett kérdésekre adandó válaszokat.

A szerelern sajátosan emberi élmény, amely az ember egész testi-szellemi
lelki világát átjárja. Az embernél alacsonyabb rendű élővilágban a szó szo
ros értelmében vett szerelemről nem is beszélhetünk. Ott a fajfenntartás ösz
tönecsupán az utódok létrehozását és az azokról való ideig-óráig történő gon
doskodást szolgálja, Ez az emberi szerelemnek csupán egyrk, bár alapvető

célja. Az embernél a fajfenntartás ösztöne magasabb létsíkra emelkedíűc, mí
nőségileg változva, valóban "emberivé válik", a szerelemben tudatos, szemé
lyes élmónnyé nemesül. At érett és teljes értékű szerelern az ember személyes
szeretet-ígénvének szolgálatában áll, két ellentétes nemű, helyesehben "más
nemű" ember, egy férfi és egy nő személyes szerétet-kapcsolata. A szerelem
kibontakozásának sorrendjét tekintve előbb kiegészülésí vágy, majd megha
tározott vonzalom, végülis a5eteljesülé~ében: egyesülés. Az egyesillés testi
aktusa, a testí-lelki önátadás, a kölcsönös ajándékozás és egymásboldogítás
érzoktleg Ikifejezett szimbóluma,

Most tekímtsünk végig a szerelern említett összetevőín:

1. A testi összetevő: szexus. Ez a nemi ösztön primér megnyilvánulása,
az érzéki és nemi vágy (libido), valamint annak kielégítése,lti.élése a vele
kapcsolatos gyönyör megszcrzése érdokében. A szerelern ezen a szinten nem
több, minta másneműek általános, testies vonzódása, kezdve az érzéki vá
gyaktól a már kifejezetten nemi kapcsolatkeresésíg, a csóktól a nemi egye
sülésig. Ha a testies szerelern (másképpen: amor) a magasabb síkú összete
vőktől elszigeltelve marad, a szó mélyebb értelmében "személytelen", oly eset
leges és általános, hogy bárkire, bármikor irányulhat. Bár nagyon sokan a
nemi ösztönnek ezt az alacsony szintű kiélési formáját is szerelemnek ne
vezik (Harsányi szerirrt etikai alapját képezheti a kölcsönös megegyezés), mi
ezt a magatartási formát nem tartjuk annak.

A testi vágy és annak kielégítésére való 'törekvés a nemi érzést követően

hamar jelenkezik, különösen a férfi nemnél. Oly korán, amilkor az agykéreg
fejtlődését és az idegrendszer állapotát tekintve a fiatalok tulajdonképpen még
"éretle-nek" a szellemi és lelki szeretetre. Ha ösztöneiket fegyelmezetlenül ét:
zabolátlanul élik ki, súlyos tragédíákat okozhatnak maguknak. A vesztes fél
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elsősorban a leány, akinél a megkezdett nemi élet alapvető testi-lelki válto
zást okoz, akii a fiú partnernél 'Sokkal többet kockáztat és nagyobb terhei
vállai. A tapasztalat bizonyítja, hogy a korán megkezdett nemi élet képes
hosszú időre feldúlni a leány megszekott éíetrendjét, gyengíti az akarat erő

feszítését, olyan megtenhelést jelent, amely megakadályozza, sokszor pedig
kifejezetten visszaveti egyéniségének egészséges :kibontakozását (kötelességek,
tanulmány, családí közösséghez való tartozás szempontjából stb.). Az idő előtti,

szellemileg-lelkileg éretlen szexuálís kapcsolat, amikor a testi kielégülés nem
több, mint a nemi feszül tség közvetlen feloldása, végzetesen kíszoríthatja a
valóságban megérett emberi kapcsolatokat. A fiatalembernél hasonló vesZJé-'
lyeket rejt az éretlenül megkezdett nemi élet, különösen akkor, ha az a vál
tozatosságra tőrekszíík, hamis önéntékelésből, vagy játákos nagyképűségből ki
tűnni és érvényesülni akar. Az egyívású partnerek közönt kivívott "csodálat
és tekintély" felelőtlenné és teljesen szabadossá teszi, amely ahelyett, hogy
felnőtté alakítamá, infantilis fokra bénítja, meggátolva a személviség tovább
fejlődését. Mindez - fiúnál, leánynál egyaránt - a későbbi nemi ingatag
ság gyökere. A biológiai érettség tehát nem azonos a nemi érettséggel. A csu
pán szexuálís kapcsolat nem azonos az érett szerelemmel.

Magától értetődő, hogya szerelemnek ezt a testi-biológiai összetevőjét, a
szexus t nem tartjuk alapvető rossznak. A testi vágy és a vágy beteljesedése
az érő és megérett szerelern lényeges raktora. Az állandó és kizárólagos élet
és szerelem-közösség, vagyis a házasság, nélkülözhetetlen eszköze. A testi sze
relern táplálja a férfi és nő szeretet-kapcsolatát, egyben az élet továbbadá
sának, az utódoklétrehozásának forrása.

2. A szeliemí (értelmi, akarati, érzelmi) összetevő: érosz. Az eroszból kép
zett erotika szót a köznyelv ugyan azonosítja az 1. pontban felsorolt testi sze
relemmel, a szakirodalom azonban olyan értelemben használja, mint mi. Az
érosz a nemiség területére vonatkozó olyan szellemi iképesség, amely a tár
sat, rnint szeméíyt, egyedileg ragadja meg. Vonzódás a személy személyi ér
tékeihez. Az érzéki vonatkozásokon keresztül megsejti a személy belső, szel
lemi értékeit, s bár a 'kezdeti erotikus vonzódásban még tengernyi a megin
dokolhatatlan, .írracíonálís elem, hosszabb és kitartóbb kapcsolat után ké
pessé válik ezeknek az értékeknek tárgyjlagos felmérésére, kiértékelésére.
Ilyenek: a partner Intelligenciúja, műveltsége, egyéni kiválósága stb. Az érosz
tehát értékel, vagyis kíválaszt. (megfelelője a Iatinban : a dilectío).

Az erosz is kibontakozó, fejlődő képesség, amelyben szintén sajátos fo
kozatokat fedezhetünk fel. Megtalálható minden emberi rokonszenvben. min
den emberi vonzódásban. a barátságban ugyanúgy, mint a serdülőkorra jel
lemző "I1ajongáJsClkban" és 'első ún. "diákszerelmekben". Az erotikus vonzódás
ál'lítja a serdülő elé a magaválasztotta eszrnényképet, (nem egyszer utolérhe
tetlen, megközelíthetetlen ideálok, színészek sportemberek, írok, tanárok stb.
személyében). Ez az ábrándos, esztétikai szerelrní érzés. amely rendszerint
egyáltalán nem tartalmaz testi vágyat, valójában a legnemesebb vonzódás az
ideális és az abszolút felé. A 'szellemi fejlődésnek olyan lépcsője, amely nél
kül aligha lehet 'magasabb szírrtre lépni.

A kibontakozó éroszt az érő szerelern sem nébkülözhetí. Ez a kiválasztó
szerétet vezeti végülis egyetlen meghatározott személyhez. sokszor hosszas
válogatás, és nem egyszer keserű csalódások után. Az érosz dönti el, hogy az
adott körűlmények között kiválasztott partner megfelel-e a lelkünkben krala
kított ideálnak, egybevág-e az igényeinikben szmte meg sem fogalmazható
"ősíképpel". A szellemi szerétet dönt, hogy elfogadjuk-e a partnert erényeivel
és hibáival együtt élettársnak.

A serdülés éveit követő időszakban, a keresés, a válogatás és a választás
idején döntő fon tosság Ú, hogy az egyén türelemmel és felelősségének tudatá
ban érlelje, vizsgálja és értékel je ki kölcsönösnek látszó szerclmét. Legtöbb
ször csak 'az idő dönti el, hogy az igazi szerelemnek érzett vonzalom tényleg
az-e, vagy csupán annak álarcában jelentkező merő szexualitás. A rövid is
meretségekre és hirtelen fellobbanó, szenvedélyes "szerelmeikre" nem lehet
építeni. A szellemi szerelemre is "be kell érni", hiszen ez azonos az egyén
bíopsziohílkai érettségével. amely átlag tizennyolc, tizenkilenc éves korban
következik be. Ez az a legújabban sokat emlegetett időzóna, mely után a mai
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társadalmi morál értékelése szerínt hallgatólagosan tudomásul veszik, nem
egyszer pedig kifejezetten megengedik a fiatalok rendszeres szexuális életét.
Ennek amorálnak minirnália úgénye, hogy a két szerelmí partner között leg
alább ez a meghatározott szemelvre irányuló szerelmí vonzódás meglegyen.
Szerrntünk azonban még ez is kevés. A nemi érettség -teljes értelemben 
feltétolczí a társadalmi érettséget is, a fejlődésnek olyan fokát, amelyen leg
alábbis lényegileg biztosított az egyén anyagi önállósága és személyí függet
lensége. Az életközösséget kifejező nemi 'kapcsolat ugyanis ennek hiányában
könnyen dísszharmoníkussá, bizonytalanná és elsckélyesedővé válik Ez pedig
a szerelern legsúlyosabb betegsége.

A szerlemí szerclemnekezen a fokán jelentkezik egy alapvető erkölcsi
kontrol: a felelősség. Ennek a kapcsolatnak milyen következményei lehetnek
a partiner és a közös szerelern szempontjából? Vállalható-e, szabad-e kockáz
tatni a jelent és főleg a jövőt il'letően ?

Sok leány tudatlanságból, alkalomszerűensodródva, még több viszont a part
ner elvesztésének félelméből ad Lehetőseget a nemi kapcsolat, a szexuális vi
szony megkezdésére. A nyugtalan, türelmetlen, ostromló fiú-partner előtt ezzel
"kénytelen" bizonyítani szerelrnét ; különösen vakkor nehéz a vágyak fékezése,
ha a küJönbözőtesti manípulációk már fellobbantották benne is a szerelrní vá
gyat, az önajándékozás igényét. Az érőfélben levő szerelemnek ez a legnehezebb;
de egyben legértékesebb korszaka, A kölcsönösenelhatározott fegyelem (amely
a házastársi szerelemben semriélkülözhető magatartás), a szerelern e fázisához
illő testi jelek megadása és a megmaradás mellettük a legalaposabb "válogató"
eszköz. Akik kölcsönösen, az egymásban felismert és tudatosított szeméílyi ér
kkekhez ragaszkodnak, a jövő reményében ki tudjá" várni azt a pillanatot,
amikor felelősségük tcljestudatában, emberileg biztos alapokon kezdhetik meg
testi kapcsolatukat, valódi életközösségüket. Csak azok a kapcsolatok bomlanak
fel az ilyenfaj ta próbán, amelyekből hiányzott az igazi érosz,

Arról van szó, hogy a megfelelő alapok nélkül megkezdett nemi élet a leg
bizonytalanabb talaj a jövendő boldogság számára. Az elővételezett szerelmí
viszony - az otthon és családalapítás lehetősége nélikül - olyan "üresjárat",
amely a gyors 'bélés, a 'környezeti disszharrnónia, 'a különböző félelmek és ve
szélyek (pélrlául nem kívúnt terhesség stb.) miatt inkább aláássa, mínt építi a
szépen tC'l"vc;.;eti életközösséget.

3. Lcl,ki összetevő (hit-erkölcsi magatartás): agapé. Tulajdonképpen az ön
zetlen szeretetet értjük rajta. A testi-szellemi szerelern (szexus és érosz) az
agapéban válik teljesen éretté. Már isteni elemet is tükröz: az önzetlenséget.
Az önzetlen szeretet a másikat önmagáért, annak javáért és érdekeiért szeretí,
Nem akar úgy szeretní, hogy a másiknak abból erkölcsi, anyagi, vagy egyéb
kára származzék. Az önzetlen szeretet mindenekelőttboldogítani akar. Ha ez az
önzetlenség kölcsönös, akkor a szerelern igaz és teljes. Nincs tökéletesebb em
beri boldogság. mint a másikat boldogítani és a boldogítottól viszonzásul elnyerni
a magunk boldogságát. Ez a szeretet magában foglalja a Szent Páltól felso
rolt "erényeket": "A szeretet türelmes, ... jóságos ... Nem keresi a maga ja
vát, nem tapintatlan ..." (1 Kor 13, 4-5).

Ez a szerétet valóban megközelíti az Istent, mert az élmény elragadja a
kizárólagosság megéléséig. Szerelme tárgya nélkül el sem tudja képzelni a vi
lágot. saját létét és 'Sorsát. Az "egycetlen"-t 'sejti meg benne! Feltételként kö
veteli meg az állandóságot, mert "örök1.JévalÓinak" éli meg szerelmét: örökre
akar szeretní. Ilyen pszíchés élmények alapján vállalja az egy és felbonthatat
lan életközösséget: a házasságot. Ez a lelki szerctet tudatos és akart maga
tartással bővíti kettőjük személyí közösségót családi közösséggé, a gyermekek
elvállalásaval. Szerelmük két érték között feszül az új szeretetközősségen be
Iül: felelősség az élet ,továbbadásáJban és bizalom az isteni gondviselésben. A
lelki szerétet számol 'a szexus és érosz gyengéível. A természetes szerelern hul
lámzó, gyakrancsökkenőerőivel, ezért épít az Isten természetfeletti segítségére.
Az egyházi házasságikötésben nem csupán társadalmi szokást, hagyománytisz
teletből vállalt szép szer-tartást lát, hanem Krisztustól rendelt kegyelmi eszközt
életközösségüle megerősítésére és szerelmük folyamatos ápolására. A lelki sze
relemben kap jelentős hangsúlyt az áldozat, amely a szerelrnet és a személyi
értékeket a családi szeretet-közösség szolgálatába állítja.
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A lelki szerétet - az agapé - együtt fejlődik, mint vallás-erkölcsi faktor
az érosszal és a szexusszal, Azokat irányítja és motíválja. A három összetevő
egymást kölcsönösen és dínanukusan átjáró egésszé fonódik össze az ember
bio-pszichikai egységében. Bár - mírrt láttuk - fejlődésük során fáziseltoló
dások adódnak és hol azegyík, hol a másik 'Napja meg a hangsúlyt. A teljesség,
a harmónia létrejötte egybeesik az egyén testi-szellerru-Ielíki megérésével. vagyis
az egész személyíség "érettségével". Az igazi és teljes szerelemnek ez a szub
jektív feltétele. Objektíve pedig szükséges, mínt már célozturuk rá, az a társa
dalmi érettség, amely az életközösség tartósságát és stabilitását biztosítja.

(Farkas Attila)

KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK TÖRTÉNETKRITIKAI BIZONyíTÉKAI.
A Vigilia ezévi márciusi számában közreadta azokat az észrevételeket, amelye
ket Zempléni Pál plébános fűzött Szörényi Andor hittudományi akadémiai pro
fesszornak az előző, februári számban megjelent tanulmányához, s ezzel egy
idejűleg közreadta a szerző válaszát is. Megítélésem szerint azonban függőben

maradtak igen komoly kérdések, amelyeket az alábbi pontokba foglalva tísa
tázní szeretnék.

1. Szőrényí két ptllért állít fel: Krísztus halálát a kereszten és az aposto
lok pünkösdi hitét, s ezeket történetileg mindenképpen bizonyíthatónak mondja.
Aikét pillért összekötő hídat, vagyis magát a föltámadás tényét azonban nem
tartja történetileg bizonyíthatónak. Itt merül fel a lényeges kérdés: honnét eredt
és mi az alapja az apostolok meggyőződésének és a húsvéti feltámadás hité
nek? Szörényí az ún. régi apologétakkal szemben azt válaszolja: "A hit egyedül
és éppen a hit." Szerinte a két piblér beleágyazza ugyan a föltámadt Krisztus
hitét a történelembe, de ez pozitív tudományos vizsgálat számára nem bizo
nyítja magának a hitnek tárgyát. A föltárriadás tényének elfogadásához - írja
- "hit k€ill, laz 'egész életünket meghatározó döntés kell, mely már nem az ér
telemnek. [hanem a kegyelemre támaszkodó akaratnak a dolga". Az következ
nék 'ebből, hogya hit tárgyánakigazságát maga a hit bizonyítja. Em azonban
a logíkában "cirkulusnak" nevezik, mert ha a hitet hit által bizonyítjuk, ak
kor semmit sem "bizonyítunik". Ez esetben az egész hit ésszerútlenné válik, s
nem más, mint az akarat vak, meg nem alapozott döntése, ami erősen közele
dik a már régen elvetett fideizmushoz. Holott a hitnek mindenkor ésszerűnek

'-"ell lennie. Azt jelenti ez, hogy a hit aktusát meg kell előznie a biztos ítélet
nek a hit elfogadásának ésszerű voltáról és a megismert igazság elfogadásának
erkölcsi kötelességéről.

2. Hogy a föltámadás tényének hite ésszerű legyen, tanúk által, tehát törté
nelmi úton kell bizonyosságot szereznünk arról, hogy Krísztus halála után élt.
Matematükaí és fizikai bizonyítékole itt világos, hogy nem jöhetnek szóba, mert
sze1Jlemi, természetfölötti dolgokat nem lehet egyenletekkel és kísérletekkel bi
zonyítani. A történetkritikai bizonyítékok azonban nagyonis helyénvalók. Va
lamelyesemény megtörténtéről minden ismeretelmélet szerínt még két vagy
három teljesen megbízható tanú vallomása is teljes erkölcsi bizonyosságet nyújt.
Hát még tíz vagy ötszáz ember tanusága, amint azt Szent Pál elmondja (1 Kor
15,6-9.). Szent Pál emellett a saját megélt tapasztalatára is hivatkozik.

3. Zemplénfnek válaszolva Szörényi azt írja, hogy Zempléni "megfeledke
zett egy Iényeges dologról: ha az apostoloknak módjuk is volt Jézus föltáma
dásának valóságáról érzékszerveikkel meggyőződni, a mi számunkra csak a hit
meggyőződéséneklehetősége maradt". Okkal kérdezhetjük: milyen hit meggyő

ződése'? Osak az isteni hitet megelőző józan emberi hitről lehet szó, amellyel
az apostolak és 'tanítványok, a megbízható tanúk vallomását elfogadjuk Ellen.
kező esetben megint az a logikai hiba állana elő, hogy hitet hittel akarunk
bizonyítani.

4. Szörényí tanulmányában azt a látszatot kelti, hogy ő a hit aktusát az,
alkaratnalk tulaidonttja, nem különbözteti meg tehát a hit aktusának benső ter
mészetét annak végrehajtásától. A hit aktusa tudvalevően az értelem aktusa,
amellyel igaznak tartjuk lazt,amit Isten kinyilatkoztatott. A hit motívuma
tehát az értelern számára egyedül a lelnyilatkoztató Isten míndenexfölöttí te
kíntélye. Ez határozza meg a hit aktusának benső természetét. Mivel azonban
szellemi főleg természetfölötti dolgokban az igazság nyilvánvalósága (eviden-
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-cíája) nem hat kényszerítőleg az értelemre, azért az akarat parancsa szükséges
- nem ahhoz, hogy az értelmi aktus természetét meghatározza, hanem ahhoz,
hogy az értelern az aktust megtegye. (Csávossy Elemér)

CARSON BLAKE AZ EGYHÁZAK PRÖBATÉTELÉROL. Vajon a hit prob
lematikáját úgy, ahogyan ma a katoll'kus egyházban jelentkezik, tapasztalják-e
az ortodoxlábari és a protestantizmusban? Ezt a kérdést tette fel az Informations
Catholiques Internationales munkatársa Genfben Carson Blake-nek, a Conseil
Oecuménique des Ealises, az Egyházak Ökumenikus Tanácsa, a nálunk szoká
sosabb megjelölessel élve: "Egyházak Világtanácsa" főtitkárának. Blake, aki
ID06-ban született, előbb preszbí tcrtánus lelkészként múködött az Egyesült AI
Iamokban. később a preszbiteriúrius egyházak szövetségének főtitkára, a múlt
évben pedig Visser't Hoojt utóda lett az Egyházak Ökumenikus Tanácsában.

Arra az első kérdésre, hogy lehet-e a Vílágtanács tagegyházainak körében
"hitválságról" beszélni, Blake ezt felelte:

_ Nem mondhatnám, hogy általánosan hitválság lenne azokban az egy
házakban, amelyek tagjai a Világtanácsnak Mindenesetre a mi egyházainkban
is vannak, akárcsak a római katolikus egyházban, teológusok, akik a hitnek
a modern ember számára történő közvetítésével kapcsolatban igen komoly, a
dogmatikát is érintő kérdéseket vetnek fel. A Vüágtanács azonban főleg olyan
egyházukból szerveződött, amelyek hagyományaiknak megfelelően fogadják el
a hitet, beleértve a teremtésre, a megtestesülésre ésa megváltásra vonatkozó
klasszikus keresztény tanokat. A Világtanács úgy gondolja. hogy azokat, akik
az ősi dogmákat bírálják, helyesebb inkább lelkipásztori lelkülettel, mint
jogi alapon kezelni, rniként azt XXIII. János pápa is sugalmazta.

Muuittcozik-e feszültség egyfelől a fiatalok és az egyházak más haladó cso
portjai, másfelől az egyházi intézmények között? - hangzott a második kérdés.

- Igen, ez a feszültség fennál'l - válaszolta a főtitkár - éspedig élesebben.
mint más időkben, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy rendszerint adód
nak feszültségek a fiatalság és az idősebbek között. Utóbbiakat egyrészt fele
lőssé teszik a változások Iassúságáért. Ez a feszültség azonban nem olyan je
lenség, amelyet csupán az egyházakban észlelünk. Megnyilvánul ez a politikai
vagy kuítorális életben és az összes társadalmi intézményekben. Szeríntem az
egyházaík vezetóinek nagyon komolyan 'kellene Joeresztülvinníök a legszüksé
gesebb változtatásokat, mint ahogy ezt az idősebb felelős vezetők nagy része
kívánja. Nem szabad engednünk, hogy konzervatív hajlamaink gátolják az egy
házak megújhodásának folyamatát, amelyet Isten nyilvánvalóan elvár nap
jainkban.

Konkréten megfogalmazva, miben állnak ezek a feszültségek?
- A szentírásmagyarázat, a kifejezés és a nyelv kérdését tartom nap

jaink legkomolyabb teológiai problémájának. Meggyőződésem, hogy arneny
nyiben nem találunk közös alapot a Biblia megértése és értelmezése számára,
a hagyományos hittételek elvesztik vonzásukat és hatásukat erre a nemze
dékre. Különbséget kell tenni a Biblia mírrt tekintély, amire a protestantizmus
a hangsúlyt helyezi, és a Biblia mint a hit, a sugalmazás és az élet forrása
között. Legújabban a római katolíkus egyház az élő nyelvre fordított Bibliát
hozzáférhetőbbé tette hívei 'számára, s valóban úgy is van, hogy a Biblia ol
vasása csak erősítheti vallamennyi egyházban a keresztények hitét. Szerintem
bátorítani kell 'a történeti, krítíkaí és Iszövegmagyarázó tanulmányokat, de meg
győződésem, hogy a Bíblíát helyesen Iehet érteni és hasznosan lehet forgatni a
teológusok szövegrnagyarázatí problémáinak tudományos ismerete nélkül is.

- A feszültség másik forrását abban látom, hogy a legfiatalabb keresz
tények általában azzal vádolják egyházi tekintélyeiket,hogy tetteiket nem hoz
zák összhangba szavaikkal. Az egyházak kebelében a fiatalok azt kezdik mon
dogatní : "Nem akarunk többé olyan vitákat, amelyekből nem következnek meg
felelő cselekedetek is, így például, ha nem áldozhatunk együtt ugyanannál az
asztalnál keresztény barátainkkal, akkor mi visszaállítjuk _. mint Hoblandíában
történt - az "agapét", a "szeretetlakomát", úgy, ahogy az meg volt az Új
szövetségben és az apostoli egyházban." Tartok tőle, hogy ha mí, akik felelő

sek vagyunk cgyházainkért, nem járunk el gyorsabban ökumenikus felada-
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tainkbam, akkor a fiatalok teliesen elfordulhatnak hivatalos szentségeínktöl és
más dolgolekal válthatják fel azokat, hogy kifejezzék az ökuménikus egységet.

- Van végül egy harmadik oka ils a feszültségnek. Az egyház minden idő

ben egyszerre volt konzervatív és forradatrni. A fiatalok általában úgy talál
ják, hogy politikai és társadalmi vonatkozásban nem elég forradalmi a XX. szá
zad világa számára, Arra szorítanak minket, hogy azonosítsuk az egyházakat
a szegényekkel, az üldözöttekkel és míndazokkal, akik szükséget szenvednek.
Ez nyilvánvalóan kötelességünk, de mi magunk is hozzá vagyunk kötve a tár
sadalomban fennálló rendhez. Innen a nehézsége annak, hogy eleget tegyünk
a várakozásoknak.

További kérdésekre válaszolva Blake azt a véleményét fejtette ki, hogy
bár a problémák q világ különböző részein eltérő formákban lépnek elő, az
alapkérdések és indítákaik míridenütt ugyanazok. Az emberek ma mind az
atomháború fenyegetésében élnek. Míndannyíuknak szembe kell nézniök az
erkölcsöknek azzal a gyors változásával, amelyet a modern technika hozott
magával, köztük a városódással és a népesedési robbanással. Következéskép
pen meg kell érteni az ifjúság nyugtalanságát, s azt, hogy radikális kérdéseket
tesznek fel az idősebbeknek, akik még Hirosima előtt nőttek fcl. S ez így is
van rendjén. Az események, amelyekről hinnünk kell, hogy lsten uralma alatt
állnak, arra kényszerítenek miruket, hogy egy világméretű közösséget alakít
sunk ki. A dogmatikai lkérdéseket kétségkívül inkább tanulmányozzák Euró
pában és Eszakamerrkában, mint Azsiában, Afrikában és Latinamerikában.
Ezeken az utóbbi főldrészeken az új nemzetek fölemelkedésével előállott tár
sadalmi változások jelenleg inkább politikai, mint teológiai állásfoglalásokra
késztetik a fiatalokat. A keresztény ifjúság dinamikus színe-java azonban 
a protestantizmusban éppúgy, mint a katolikus egyházban - indításait a bib
likus megújhodásban 'keresi és találja. Manapság sok fiatal merít szociális
vagy egyéni ösztönzést a Szentírásból, jobban, mint elődei, akik gyakran be
érték annak hangoztatásával, hogy a Biblia igazat mond, de nem hallották ki
belőle azt, amit Isten üzenhet nekik a Biblián keresztül.

Mindezek a kérdések különbözőképpenmerülne·k-e jel az ortodoxiában és
a protestantizmusban? - hangzott az utolsó kérdés.

- Az Egyházak Világtanácsán belül az ortodox egyházak és a protestáns
egyházak kapcsolatai a kölcsönös megértés útjának még csak első állomását
érték el - válaszolta Blake. - Benyomásom az, hogy a fiatalok és a haladó
elemek itt is, ott is, ugyanazokat a problémákat állították előtérbe. Nem hi
szem, hogy ezek ürügyül szolgálhatnának arra, hogy visszaforduljunk az egy
ségre irányuló útról. Ellenkezően, szükségünk va;'! egymásra, hogya hagyo
mány és a Szeritlélek mai sugallata közti viszony új megértésére jussunk.
Ugyarrígy vazok az igazi problémák,amelyekről szóltunk, nem igazolhatnák
azt, ha nem törekednénk előbbre vinni a párbeszédet és az együttműködést a
római katolikus egyház és a Világtanács tag-egyházai között. A bíráló hango
kat is, amelyek egyházaink bármelyikében szólalnak meg, az összes egyházak
nak meg keila szívlelniök.

- Igen, van hitválság napjainkban. De akadt-e valaha is kor, amely men
tes lett volna tőle? All ez minden nemzedékre, akkor is, ha kifejezetten nem
ismeri el ezt a válságot. Am ha nincs meg minden nemzedékben a képesség
arra, hogy az utána következőnek átszármaztassa a keresztény hitet, elvész
az egyház. Isten azonban megígérte, hogya pokol kapui sem vesznek erőt

rajta. (Z. M.)

AZ OLVASÚ NAPLÚJA. "Tisztelgés a nemrég elhunyt Kassák Lajos élet
műve előnt" az a ikiáUításában is ritka szép kötet, amely - Bori Imre és Körner
Éva munkájaként - Kassák irodalma és [estészete címmel jelent meg." Amí
Kassálc festeszetét iUeti, amit, tudjuk, leülföldön általában sokkal komolyab
ban vesznek és jobban méltányolnak, mínt nálunic ezt a témát egyik legtájé
kozottabb és legfogékonyabb ízlésű, legnyiltabb gondolkodású műtörténészünk

és mükrítíkusunk, Körner Éva dolgozta föl; hogy hogyan, annak megítélése
píllanatnyílag nem "az olvasóra" tartozik (aki egyébként élvezettel és sok
tanulsággal olvasta ezt az érzése szerínt hézagpótló, jól tájékoztató munkát).
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És Kassák "irodalma": egyáltalán a Kassák "j,elenség" irodalmunkban '?
Bori Imre tanulmánya körül máris kerekedett némi kis polémia, ha ugyan
annak lehet nevezni azt a többé-kevésbé egyhangú ellentmondást, amit egyes
megállapításai keltettek. Ezt az ellentmondást, nyilván szánt szándékkal, ő
maga provokálta ki "utószó 'helyett" írt sorai néhány mondatával, Még hagy
ján, hogy Kassák "a magyar líra forradalmára volt", ami olyan természetes,
hogy vitatni sem lehet; már valamivel "ingerlőbb" a mondatmásodík fele: "és
a magyar versízlés megújítója" - bár a Lengyel Balázs kitűnő Kassák-ta
nuimányából idézett soruk még így, kiszakítva is eléggé támogatják II meg
.állapítást. A záró mondat sem ütközik semmiféle közfelfogásba: "Kassále La
jos irodalomtörténeti helye nincs még megnyugtatóari kijelölve, értékei azon
ban magukórt beszélnek, és egy gazdag életmű változataira mutatnak." Ez
előtt azonban van egy bekezdés, amelyre a különböző érzékenységek inge
rülten,vagy legalábbis Jtiltakozva reagáltak. "A magyar avaritgarde és a XX.
századi magyar költészet elemzése vüágíthatná csak meg - írja itt Bori
Imre - míér-t maradt egyedül Kassaknál tartós hatású az avantgardizmus és
az újIcöltészeü eszmény, s miért nem ment át az irodalmi köztudatba. A mo
dern líra története tulajdonképpen Kassák Lajos felléptével kezdődik, s a
Tettnek és a Mának a szerepe van akkora, mint a Nyugaté volt indulása ide
jén a tehetségek fölfedezésében és esztétikájuk kialakításában."

Nem szeretnék annak a hibának a látszataba kerülni, ami, sajnos, iro
dalmi életünseben nem tartozik a fehér hollók közé: hogy tudniilLik egy köny
vet az elő-, vagy utászava alapján ítélek meg, vagy mert így kényelmesebb,
vagy mert egyáltalán tartózkodtamaz egész munka elolvasásától (nehogy
esetleg véleményem kialakításában befolyásoljon), Mégis úgy vélem: ma
gamnak is a Iegcélszerűbb a végén kezdenem. Az első kérdésre ("miért 'ma
radt egyedül Kassálcnál tartós hatású", stb.) nyomban számtalan válasz-le
hetőségkínálkozik, anélkül természetesen, hogy megelőzte volna őket az li
'bizonyos "tüzetes vizsgálat", 'amit valóban el kellene végezni. Gondolhatunk a
társadalnni okokra és körülményekre: arra, hogy egy "magyar avantgarde"
művészetnek nálunk alig-aU,g volt társadalmi hordozó eleme; arra, hogy II

két háború közt a iközismert "adminisztratív módszerek" éberen és hathatósan
működtek mindenfelé - pohtikailag is eleve "gyanús", vagy annak rnínő

sülő - avantgarde elfojtására, szétszórására (hogy mílyen sikerrel, azt a kül
földre került és ott igen jelentőssé vált művészek hosszú névsora is bizonyít
ja); arra, hogy a mi társadalmi és művészetí közszellemünk sajátosan politi
zált és konzervatív jel'legénél fogva az esetleges (és már természetük szerirrt
is, de részimt szükségszerűen is) provokatív avaritgarde kísérletek még sokkal
inkább minősültek kuríózumnak, "elmebajnak", jobb esetben mulattató cir
kuszi mutatványnak, mint egyebütt; - - gondolhatunk aztán irodalmunk
hagyományosan általános irányára, jellegére, esetleg még mélyebben, termé
szetére; gondolhatunk, és talán kevésbé elutasítóan, mínt Bori Imre (mert
azért elgondolkoztató ellenvetés ez) Vas Istvánnak a Nehéz szerelem-ben tett
megjegyzésére a magyar avantgardizmus "végzetes szervi bajáról": "hogy se
nyelvében, se rejtett zenéjében, sem észjárásában nincs semmi kapcsolata li
magyar költészet folyarnatosságával" - amire persze azt is lehet felelni, hogy
éppen ez a szakítás az avaritgarde jellemzője, valamint hogy azért olyan tel
jességgel mégsem előzménytelen, mert hiszen van a magyar költészetnek és
stílusnak egy rejtett, "földalatti", ha nem is folyama, de ere míndenesetre,
amellyel Kassaknak nagyon is megvannak a maga kapcsolatai: Berzsenyi, egy
bizonyos Vörösmarty például (s itt gondolhatunk aztán arra is, hogy a másik
nagy "avantgarde" költő, a'ki kívül áll minden ilyen "mozgalmon", és akit ki
is félejtünk áltatában ezekről ,a tájakról, holott, úgy vélem, valójában ide tar
tozik: Füst Milán, ez a másik nagy versújító mermyíre - és mílyen tudato
san - áll a Berzsenyi-hagyomány folytonosságában) ... Menjünk azonban egy
Iépéssel tovább.

• Bori =e-Körmer :o:va: KalSBáIk írodatma és festésrete. A képeket és dOlk'Umentunlokat

összeáljította KÖiI'!ner :O:va. Magvető, 1007.
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Hogya "modern magyar líra története tulajdonképpen Kassák Lajos fel
léptével kezdődik": ezt, ha a "modeI'lJl" szónak megadjuk a maga sajátos ér
teimét,azt hiszem, lényegében el.fogadhatjuk; nem egyedül Bori Imre ~átja

így. De hozzá 'kell tennem: utólag látjuk így; illetve ez a tény valahogyan
utólag érett be. Kassák (de mindig melléje kell tennünk Füst Milán nevét is
ebben a vonatkozásban) Illyésnek. József Attilának, Szabó Lőrincnek, Rad
nótinak, másoknak is, inkább "titkos tápláléka" volt; főlszívták asszimilálták,
túl is jutottak rajta; nem lett belőle irány, úgynevezett "modern lira" (a maga
sajátos verseszményével. kép- és nyelvkezelésével. stb.); Kassák csak ret
rospeletíve lett valóban a ~létjogában máig, de legalábbis tegnapig vitatott)
"modern" költészet kezdete, úttörőietulokor, amikor mindez ("modern" vers,
verseszmény. versépítés. stb.) más utakon, kerülőkön, más forrásokból fa
kadva (és bizonyos szintézisben már a Nyugat hagyományozta eredmények
kel) nemcsak eljutott hozzánk, hanem .már volt és élt, van és él nálunk. Kas
sák ennek a költészetnek legalább annyira fogadott, mint természetes apja.
Sőt, azt hiszem, még Inkább fogadott, mint természetes, Ami persze - ez
az utólag realizálódott apaság - végső soron mit sem von le a szellemi ro
konság tényéből és erejéből.

Éppen ezért úgy gondolom, valahogyan "elvileg" és "visszamenőleg" két
ségkívül igaz, hogy "a modern magyar líra története tulajdonképpen Kassák
Lajos felléptével kezdődik"; viszont ugyanakkor valahogy "gyakorlatilag" és
a történeti realitásiban legalábbis kérdőjelet lehet tenni az állítás margójára.
Azt pedig mindenképpen kétségbe vonnám, hogy "a Tettnek és a Mának a
szerepe van akkora, mint a Nyugaté volt indulása idején a tehetségek felfe
dezésében és esztétikájuk 'kiala:kításában"; kétségbe vonom mindaddig, amíg
keltő súlyú neveket és tényeket nem látok e - valószínűleg a kísarkítás szán
dékával és kissé hevenyében leírt - mondat igazolására. Magam egy külö
nős ellen-argumentumot vetnék a vita serpenyőjébe: Szabó Lőrinc 1929-ből

való Divatok az irodalom körül című, terjedelmes tanulmányát - (megje
lent rnost kíadott, A költészet dicsérete című válogatott tanulmány-kötetében)
- amely eígondclkoztatóan mutatia azt ·az iróníkusan ellenséges magatar
tást, amit szerzője már 1929-ben mindenféle izmus - és avantgardizmus 
ellen tanúsított.

Ennyit erről a "vita-kérdésről". Ami magát a tanulmányt illeLl: olyan
alapos és lelkiismeretes "alapmunika", amelynek az ismerete és földolgozása
nélkül eztán aligha 'lehet, és semmiképpen sem illik Kassakról beszélni. (Kár,
hogy helyenkint kemény próbára teszi az olvasót az előadás nehéz, túltömörí
tésre törekvő, és ennek folytán itt-ott szírite a megfejthetetlenségig homályos
etílusa.) Mindenképpen sokkal fontosabb és je1entősebb munkának érzem,
semhogy a méltánylás szokványos fordulatait méltónak tarthatnám hozzá; a
részletesebb méltatás pedig hic et nunc aligha lehet föladatom: ez végülis
szakkérdés. "EJlismerésü1" csak ennyit még: - Komolyabb könyvgyűjtő ol
vasák szokása, hogy könyvtáJrukban egy-egy író műveí melié "kézikönyvü1"
odatesznek egy-egy alaposabb, jól tájékoztató, hasznos és okos "bevezetőül"

szolgáló tanulmányt az illető íróról. Kassák Lajos művei mellé ennél a könyv
nél jobbat egyelőre nem tudnék ajánlani; ezt viszont Kassák mínden olva
sójának ajánlom. Többek között azért is, mert bőséges idézetekben közlí a
kassáki avantgarde-nak azokat a fontos szövegeit, amelyeket az olvasók több-
ségelegföljebb csak hallomásból ismerhet. .

(Legvégül mégsem állhatom meg, hogy föl ne vessek egy irodalomtör
téneti - ha tetszik, stílustörténetí - kérdést, amit, úgy gondolom, nem árt,
még elvetés esetén is megfontolni, ha egyszer valóban sor kerül, akár Borí
Imre jóvoltából, a magyar avaritgarde "tüzetes elemzésére". A Tett-nek, Kas
sák első ",avantgarde" folyóiratának. tudjuk, Szabó Dezső volt a "keresztapja".
És nem véletlenül. Túl bizonyos, ekkor még meglévő - és a szó legáltaláno
sabb értelmében '.'ett - "ideológiai rokonságukon" : erősen rokon volt a stí
luseszményük, és az a dinamikus életérzésük. ami a stíluseszményüket su
galita. Érdekes lenne egyszer ezt is alaposabban megnézni: ezt az "erős", el
sősorban igékkel - vagy ha jelzőkkel: Igeértékű jelzőkkel ...,.... dolgozó, mint
Bori Imre mondja, "immár a futurista-expresszionista stíluseszmény vonzáskö
rében" álló stílust Kassák egykori verseiben egyfelől, Szabó Dezső prózájá-
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ban másfelől. Egyáhtalán: Szabó De?JSő helyét és szerepét a magyar avarit
.garde első fázisában; és ezt a, nagyjában a tízes évekre eső, "magyar dína
rnízmust", a Nyugat-tal szemben másfajta stíluseszményét, és a rokon stílus
egymástól élesen eltérő világnézeti változatait.)

* * *
Bori Imre másik könyve Iegmaíbb irodalmunkban két jelentős és fonto il

költón:k, Juhász Ferenc és Nagy László költészetét vizsgálja és eddigi pálya
képét rajzolja meg.** Jórészt a két, sokat vitatott költő körül zajló irodalmi,
és méginkábbirodalompoliti:kai polémíákon kívülről, tehát jobbára tőlük füg
getlenül is, vagy legföljebb olyan függésben, hogy reflektál rájuk és igyekszik
korrtgálni, vagy cáíolni, olyan megállapításalkat, amelyeket sommásoknak,
vagy tévesoknek tart. Ebbe a nézeteltérésbe természetesen a legtávolabbról
sem kivánok beleavatkozni. Bori Imrének azonban, úgy gondolom, mégiscsak
igaza van, amikor Nagy Lászlóval, illetőleg krrtikusaíval kapcsolatban - de
általános érvénnyel - József Attida Eszmélet-ének két sorát idézi: "Im itt a
.szenvedés belül, - ám ott 'kívül a magyarázat", és azt rnondja: ebben a Jó
zsef Attila féle értelemben "a kornak, a világnak a válságáról" kellene be
szélni, Icgalábbís annyira, mínt amennyire 'kriti:kánk "a költő válságaíról" be
szél, iUetve beszélt, Valóban túl sok volt egy időben az effajta válság-diagnó
zis, és voltak kritikák, amelyek mintha föladatukul tűzték volna ki, döntő

szempontjukul fogadták volna el egy-egy művel és költővel kapcsolatban a
válság-periódusok meghatározását, vagy a költő "fközér:zJetének" állandó ellen
őrzését; holott a rnűnek aligha tesz jót, ha alkotójának mindúntalan alázát
mérik, szívrnűködését ellenőrzik és anyagcseréjét vizsgálják. Egy műnek meg
van a maga kihordásí, és egy-egy alkotói periódusnak is a kiérlelődési ideje;
ebbe nem hasznos se siettétéssel beleszólni, se elsietett és .türelmetlen vizs
gálatokkal beleavatkozni. Sokat hangoztatták egy időben azt a "segítséget",
amit egy-egy krrtíka, Mtalában a krrtíka adhat a költőnek, művésznek ahhoz,
hogy "válsá:gMból" kiláoaljon. A tapasztalat - csak a szóban forgó ikét költő

esetében is - nem azt mutatja, hogy költő és mű különösebb hasznát venné
az effajta segítő 'készségnek. Itt nem sokra rnegyünk a készen kínált megol
dásokkal; itt a maga dolgait, és a maga és magán át a világ számára magá
nak a költőnek kell megoldania, és sokkal szövevényesebb rétegekben, mint
ameddig ez a ,,;segítőkészség" akár a legjobb müszerekkel ils lehatelhat. Hi
-szen - többek között - mínden megoldás szükségképpen "sWáris" megoldás
is, minden megoldásnak ki kell harcolnia a maga új kifejezésmódját, mín
den új Iélekrrek a maga új testét; és hiába kínál ra segítő készségű krítíka
ilyen vagy olyan megoldást: ez a dolog természeténél fogva csak már más
megoldásokból való dedukció lehet, az író útja pedig éppen a fordított ja en
nek, indulotív és teremtő, mégpedig nem kész - egyébként bármilyen becses
--, sémák szerint, hanem mindíg azon egyszeri és egyedi érvényességgel. ami
aztán éppen azzal lesz "általános" (de nem megismételhető), hogy megva
Iósult,

Ha e két költőnek válságaí voltak, ezek végső soron az alkotó, a teremtő

válságai (mert költőről lévén szó, rninden egyéb válság végül költőívé, 'költői

színtűvé és intenzdtásúvá integrálódik); csak a teremtés síkján oldhatók is meg,
és az idő előtti beavatkozás éppen ezeikben a legbensőbb, legkreatívabb kő

Tökben okozhat (okozott is) zavart, és mélyítette el, amit nyilván orvosolní
akart: sommásan és nagyon pontatlanul, nagyon félreérthetően' mondva ,,8
válságot". Ami az esetek - az ilyen súlyú és színvonalú esetek - többsé
gében nem is annyiva "válság", mínt "emésztés", vagy "terhesség" és 'hosszú,
egyáltalán nem fájdalommentes vajúdás.

De nem esik-e végül ~s hasonló tévedésbe, és nem kockáztat-e hasonló ve
'f1:?Jélyt egy-egy ilyen Bori Imre féle fölmérés is? "Lehetséges-e még be nem
fejezett életműveket tárgyalni az irodalomtörténeti szemléletet és módszert
megközelítő vonatkozásokban?" - teszi föl a kérdést a könyv utószava, A vá
lasz,az előzmények ismeretében, javalló. Lehet, kétségkívül; csak jól kell

,.. iBOIrl :Emre: Két költö, F'órnirn. Nov! Sad, 100'7.
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csínélni. Bori Imre szemléletét, és még inkább médszerét voltaképpen nem
is nevezném "irodalomtöI1ténetinek"; én a magam részéről - lehet, hogy té
vedek - inJkább azzal a fajta "új kriti'kával" látom rokonnak, persze a maga
rnódján, amelyet például Jean-Pierre Richard esszél képviselnek, vagyame
lyet - mutatis mutandis, és irodalomtörténeti fekvésben - Serge Doubrovsky
körvonalaz Corneille-'könyveelőszavában;és aminek vulgártsan fogalmazott
lényege körülbelül ez: a művet elsősorban a műből kell értelmezni és magya
rázni. Ami persze nem jelenti a mű ízolálását a környezetétől, hanem csak azt,
hogya környezetet a műből nézzük és érzékeljük, nem pedig fordítva, mínt
egy a környezet Illuszitrációjául fogva föl a művet. S ami egyébként az imént
előhozott JÓZJSef Attna idézetnek is megfelel.

Mű és környezet, vagyis társadalom, történelem közt a közlekedés hajszál
gyökerest és hajszálereit Bori Imre jó érzékkel f,ejti föl. Példaként utalok, töb
bek kÖZJÖtt, azokra a fejtegetéseire és elemzéseire, amelyekben Juhász Ferenc
első, "paradicsomi" korszakát mutatja be. Magának a műnek a .természetét,
[ellegét, sajátságait illetőleg is ··csupa találó, lényeget meglátó megállapítást
tesz, akár xirról, hogyan és milyen eredökből fejlődik ki Juhász Ferenc "bio
Iógizmusa", akár versei ",láncreakcióiról", hogy "az egyik vers sora vagy
képe magként tartalmazza egy másik, később felbukkanó teljes versének
anyagát vagy indítékát", akár költészete ládomásos-asszocíatív természetéről,

akár arról, hogyan válik költészete alapkérdésévé maga a "költőség" , és igy
.továob.

Sokkal kevesebbet hallunk viszont - valarnílven, végül is igen rokon
szenves tapintattal, ami az egész könyvre jellemző - az úgynevezett "hatások
ról" (,természetesen nem a szó vulgáris értelmében gondolom): mindössze egy
kurta végső fejezet utal ezekre Juhász Ferencnél (de ennek külön érdeme,
hogy fölhívja a figyelmet Bányai Kornélra, nem is mint lehetséges hatásra,
amit magam sem hinnék, hanem mint rokonra), és ezt a pár lapot kevésnek
érzem. Nem azért, míntha valamiféle "hatásvadászat" filológiai aprómunká
ját kérném számon Bori Imrén; de úgy gondolom, a korai esztendők "pew
fízmusánál" is fontosabb és lényegesebb Juhász Ferenc esetében az, amit Ady
jelentett és jelent a számára: az az Adytól is ihletett, és Ady példájára is
vállalt költőszercp és sorsszerűség. amit Juhász Ferenc testesít meg ("látomá
sokkal áldett életem", "Isten szájában", stb.), és aminek solekal több, és sok
kal lényegesebb, egzisztenciálisabb stííárís nyomát vélem Iáthatmi költésze
tében, rnínt amennyire a korai Petőfi-nyomokat minősíteném. És éppen iro
dalomtörténeti szempontból ebben látom Juhász Ferenc egyik "specifikumát" ~

hogy visszanyúl a maga médján és mélységében Adyhoz. mintegy "rehabilii
tálja", revitallzálja, visszakapcsolja Iíránkba azt az Adyt, akí - mint sors,
mint magatartás, mírrt "küldetés", és mint stílus - Iíránk életéből (líránk
életéből, mondorn, s nem az irodalmi köztudatból) legalább két, de Inkább
három nemzedékre jobbára kiesett.

Bori Imre "költő-hőseit önkörükben igyekszik vízsgální, sem egymás mel
lé, sem egymás ellenébe nem igyekszik őket állítani", 'ami élő iróknál végül is.
az egyetlen helyes álláspont; és abban is tökéletesen igaza van, hogy az író
ikat "nem egymással szembesítve lehet ínterpretálni, hanem csakils önnön élet
művük és művészí ternperamentumuk tanulságaíból ikiindulva". Mégis, éppen
ebben az esetben, óhatatlanul fölmerül egy kérdés, amely valamiféle "szembe
sítést" kívánna, ha másért nem, hát azért, hogy elváljanak a különbségek: an
nak a bizonyos "hosszú versnek" a kérdésében, amely Nagy Lászlónál nem
~áts:mlk olyan, tehetségének természete szerínt elemien adott formának, miné.
Juhász Ferencnél .(sőt ellenkezőleg, mondhatnám, nyilván Bori Imrével egyet
értésben, a Zöld angyal és a Mennyegző ellenére is).

Aztán szívesen látnék többet magukból a "művészi temperamentumok.
ból", több érdeklődest a karakter Jcitapintására a műben (és a stílusban), ami
ből aztán többnyire fontos következtetéseket lehet vonni magának a műnek a
természetére vonatkozólag is (gondolok például Nagy László jelilegzete8en "in
dulatí ritmi'kájára"); örömest látnám tehát a módszent - éppen eredményes
sége fokozására- némi lélektani és "strukturális" tájékozódással is megte
tézve, (Rórw.y György)



SZfNHAZI KRONIKA. A Nemzeti Színház mutatta be Gyurkó László:
"Szere/mem Elektra" című drámáját. A régi görögök annyi lényegeset tudtak
és mondtak el az emberről, az emberi relációkról, bűnről és bűnhődésról, hogy
a későbbi korok írói, művészei, újra meg újra hozzájuk' fordulnak, ha úgy
érzik, hogy valami hasonlóan lényeges mondanivalójuk van az emberről, s
ezzel az új mondanivalóval termékenyen gazdagítható a régi és öl'őkérvényíi

szituáció. Gyu1'kó László is nyilván úgy érezte, hogy fontos és időszer{i, motí
vummal tudja kiegészíteni az ősi Elektra-konfliktust, amennyiben közéletivé
szélesíti ki azt. sok szenvedéllyel és belső tűzzel. vitathatatlan jószándékkal
és őszinteséggel igyekezett megoldani a maga elé tűzött feladatot, s nyilván
nem ezen az irói hozzáálláson múlott, hogy egy, bár szépen hangzó, de sem
miképp sem meggyőző darab sikeredett belőle.

Gyul'kó Elektrájának cselekménye lényegében híven követi a klasszikus
mondát és ugyanrLkkor e különös hősnő megrajzolásánál erősen hatott rá az
Elektra (nálunk is nagy sikerrel játszott) görög filmfeldolgozása is. A Gyurk6
féle Elektra is zord keserűséggel él férjgyilkos anyjának, Klütaimnesztrának
és a trónt szerinte jogtalanul bitorló mostohaapjának, Aigiszthosznak udvará
ban, várva öccsének, Oresztésznek hazatértét. Amíg azonban a klasszikus
Elektrát csak apja meggyilkolásának megtorlása, egy személyes bűnnek bün
tetése érdekli, addig Gyurkó Elektrája a zsarnoksággal szembeforduló közvé
lemény megszemélyesítője.Az ő szemében Aigiszthosznak nemcsak az a bűne,

hogy közreműködött Agamemnon meggyilkolásában, hanem még., inkább az,
hogy zsarnoki uralmat vezetett be, félreállított, megöU mindenkit, aki szembe
fordult vele, ki merte mondani az igazságot. Bűne továbbá Aigiszthosznak, hogy
hazugsággal telítette a közéletet, hiszen még akik: hajbókolnak előtte, azok is
tudják, hogy igazságtalanul bitorolja a hatalmat. S ez a kikezdhetetlen tiszta
ságú, puritán Elektra, persze elítéli azokat is, akik akár passzívan, akár ak
tivan támogatják az igazságtalan rendszert.

Mi sem természetesebb, mint hogy egy ilyen fölfogású Elektra, elkerül
hetetlenül összeütközésbe kerül várva-várt öccsével is. Oresztész végrehajtja
a bosszú és megtorlás művét, de Aigiszthosz után már kelletlenül, és inkább
csak Elektra erőszakos követelésére öli meg anyjukat, Klütaimnesztrát is. En
nél tovább ezenban. már semmiképp sem akar menni, hiszen, ha igazságos,
humanista rendszerrel akarja fölváltani az elnyomást, ezt nem kezdheti álta
lános vérengzéssel.

A már kezdettől fogva érvényesülő tendenciának megfelelően, itt, a kf1
testvér vitájában siklik át végérvényesen a darab konfliktusa a személyes ról
a kiizéletire és válik ezzel párhuzamosan nem csak fárasztóvá, hanem helyen
kint unalmassá is. Erény és bűn, hősies helytállás és gyáva meghun1Jászkodás
ugyanis csak addig érdekesek, amíg X-nek vagy Y-nak személyes magatar
tásáról van szó. Ha közösségi magatartásként emlegetjük őket, nemcsak ér
dekességüket, hanem emberi hitelüket is elveszítik. Ha Aigiszthosz kijelenti,
hogy az emberek szolgalelkűek és csak: a hasukat imádják, ez a kijelentés leg..
följebb róla mond el valamit, de semmiesetre sem az alattvalóiról. "F:s hiába
panaszkodik Elektra a város lakosságának körében elhatalmasodott hazugság
miatt, az ilyenfajta látszólagos közösségi, magatartás erkölcsileg értékelhe
tetlen,

Aigiszthosz, Elektra és Oresztész szövegével Gyurkó László három kül6n
bőző és szerinte összeegyeztethetetlen magatartásformát kívánt szembeállitarH.
S látszatra valóban áthidalhatatlan közöf,fük az ellentét, hiszen Aigiszthosz
zsarnoki elnyomást vezetett be, amelyben megaIázó meghunyászkodásra kény
szeríti az embereket; Elektra minden idegszálával tiltakozik ez ellen és a ha
zugság iránti gyűlöletében legszívesebben mindenkit megsemmisftene, aki akár
cselekvŐleg akár szenvedőleg hozzájárult az igazságtalan rendszer fönnmq:ra..
dá.~ához; Oresztész végül, bár az emberek megítélésében igazat ad nővérének

(sőt bizonyos mértékig még Aigiszthosznak is), nem akar ellen-terrort alkul
ma.zni, hanem bízik abban, hogy majd kiegyenesíti az emberek gerincét. Hér
m6juk ellentéte mégis kisebb jelentőségű ahhoz képest, a.miben megeg1Jezne~,

nevezetesen, hogy egyformán rossz véleménnyel vannak az emberekr61 (hol
ott az emberekről nem véleményt kell alkotni, hanem segíteni kell rajtuk), és
ami még lényegesebb, hogy amikor "az emberekről" beszélnek, valamiféle
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absztrakció lebeg mindhármójuk szeme előtt, nem a konkrét ember, aki _
különböző helyzetekben így vagy úgy viselkedik.

Ennek következménye az, hogya darabban a jó· és rossz front ja csak addig
van élesen elkülönítve, amíg a cselekmény (illetve a szöveg) nem lép ki az
eredeti görög keretból, de elmosódnak és bizonytalanná válnak ezek a frontok
abban a pillanatban, amikor a dikció mintegy "közéleti" jellegűvé válik, hi
szen az a magatartás, amit Elektra bűnösként bélueqez meg, al)alóságban, bi
zonyos helyzetben és bizonyos szempontból erény is lehet. Bármilllen szépen
hangzanak is, nem meggyőzőek azok a mondatok, amelyeket saját erkölcs!
kitartásáról és a többiek gyávaságáról mond. S erre elsősorban Oresztész fi
gyelmeztethetné, de ő is adós marad a mondatokkal amelyekben megmaqya
rázná, hogy szerinte hol fut az erény és bún választóvonala, amit a régi göröa
szerzők pontosan tudtak és éreztek.

A Nemzeti Színház előadása jó. Both Béla rendező irányításával egy sor
kitűnő színésznek nyílik alkalma, hogy bebizonyítsa, nem áll távol tőle a mes
terségesen fölfokozott színpadi pátosz sem. Aigiszthoszt és Kliitaimnesztrát
Bessenyei Ferenc és Lukács Margit alakította a nevekhez fűződő klasszikus
hagyományok szellemében. Elektrát Berek Katalin vitte színpadra, tehetsé
gének és színészi hitének teljes latbavetésével. Nem kecés szerepe van a si
kerben és a tapsokban. amelyeket ő, a szerzőtől eltérően, fönntartás nélkül
elfogadhat. Oresztészt Kálmán György alakítja a szokott mértéktartás5al. Bé
res Ilona Khrüszothemisze kissé bizonytalan. Major Tamás testére szabott
szerep az "egyszemélyes" kórusé. Ennek a formabontó rezonőrnek azt a sze
repet szánta Gyurkó, hogy enyhítse némiképp a darab (egyébként kissé mű

anyag) pátoszát, és bemondásokkal szórakoztassa a közönséget, amely a jelek
szerint hálás is ezért. A díszletek Bakó József, a stilizált jelmezek Schiiffer
Judit ízlését dicsérik.

(Doromby Károly)

KÉPZÖMÚVÉSZET. Modern francia grafikai kiállítás. A Szépművészeti Mú
zeumban - amely a közelmúltban több kellemes meglepetést szerzett a mű

vészetbarátoknak (olasz reneszánsz és barolek kisplasztaka! kiáHítás; a Lon
donból hazatért magvar gótikus táblaképek és fa:szobrok bemutatása) - már
ctusban modern francia grafikai tárlat nyílott, Pass1,th Krisztina rendezésé
ben.

A lkiánlHoút művek sora a századforduló 'két posztlrnpresszionista alkotó
[ának; a "Nabi"-csoporthoz tartozott Vuillard-nak és Pierre Bonnard-nak
muokáíval kezdődik, s a kubizmus vezéregvéniségeinek, így Metzinaer-!1~k,

Léger-nek és a művészetét az aranymetszés törvényére építő ,Jacaues Villon
nak lapiaival folytatódik. A kubisták köréhez tartozott a néhány éve elhunvt
AndTé Lhote is, akinek ,.Csendélet" círnű tollrajza művószí kvalitásain kívül
is megérdemli ftgvelmünket, mint a francia-magyar képzőművészeti kaneso
tatok számos dokumentumának egyike: e rajzzal ugyanís (rnínt ez a dedíká
cíóból kitűnik) kollégája: Márffy Ödönt nrezentáhta meg a francia festő.

Nélhány remok Lap képviseli Marc Chaoaű-«, a poétikus látomások mes
teret: "A zöld Eiffel-torony" és a ..Nő virág:kosárral". valamint egy hidegtű

iHusztráció Gogoli "Holt Ielkek't-téhez, Kiváló művekkel szerepel a spanvol
nemzetíségű - de az ..École de Parisv-hoz sok szállal kötődő - Joan Miró,
akinek ..művészebét kiapadhattatlan fantázia. humor, zvermr-kí naivitás [el
Iernzt" <Németh Lajos). cs akit - 75-ik születésnapia alkalmából - éppen az
elmúlt het(';kbei11 (ez év áprilisában) részesített meleg ünneplésben a nem
zeüköz! művészeti élet.

A tánlat számos műve azt blzonvítia, hogy az immár több mint fél évszá
.zados rnúltra visszatekíntő nonfí01lrrttív művészet - bárrniként vpleker'liüpk is
f€Ilőle - fontos és, i7IDOS áza a XX. századi pí'ktúra, szobrászat és ratzművé

eret fái~n:'\'k. A tárlat ízelítőt ad mind az p]ső absztrakt nemzedék (Kandfnsz
ldi. a két DA1~u.,,'llY, Bans Arn). mind a később! nonftzuratívok (Bloc, Bazaine,
Man"'AAler. Gi~,('hia. Doucet, C01'IJ1~me) munkássáeából.

Igen sok akvarell. rajz. és sokszorosított grafilkta szerepel a kiállításon ma
gyar származású párizsi művészektől (Pán Márta, Kolos-Vary stb.); különö-
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sen szépek Beöthy István szebrász (1897-1962) munkáí, elsősorban egy tán
coló figura 1946-ból és egy "Feszület" című tusrajz 1947-iből.

Passuth Krisztina a 'katalógus élén közölt értékes kis íráshan utal arra,
hogy az újabb francia művészet több prominens mcsterétől (Rouault, Dufy,
Utrillo, Gris, Derain, Gromaire stb.) sajnálatos módon nem szerepedhetett egy
mű sem a kiállításon, minmhogy e művészektől a hazai köz- és magángyűj

teményekben még egy apró rajz vagy metszet sem akad.
A hiányokért viszont kárpótlást nyújt a pompás Picasso-anyag: csodála

tos lapok a mester korai, 1905 körüli periódusából ("Heródes király", "Pihenő'
clown", "Szegényes étkezés") és a művész második világháború utáni grafikai
ciklusainak válogatott darabjai, a "Kalapos nő mellképe", a "Szalag a !hajban"
vagy a "Férfi spanyol gallérral".

Czóbel Béla egyik (néhány év előtti) levelében - Picassónak a párizsi
Leirís-galértában megrendezezt kiállítása kapcsán - 'a spanyol-francia mes
ter "frisseségéről, vitalitásáról" emlékezett meg. "Női aktjai, csendéletei, táj
képei a kortársak közül senki által felül nem múltak, - napjaink legjelentő

sebb művei", - ím e levelében Czóbel.
Az a mintegy két tucat Picasso-grafika is, amellyel a Szépművészeti Mú

zeum legutóbbi kiállftásán találkozhattunk, Czóbel mester szavainak igazát
ianúsítja.

* * *
Mai magyar grafika. Negyvenöt magyar művész munkái láthatók a Nem

zeti Galéria - Solymár István és Kass János által rendezett - kiállításán.
A tárlat résztvevői között vannak idősek (Tarjáni Jenő, Varga Nándor Lajosj..
középkorúak (Kerti Károly) és fia;talok (Agotha Margit, Bálványos Huba); van
nak közöttük tradicionális szemléletűek (Aszódi Wei! Erzsébet, Ék Sándor) és a
művészetí kifejezés útjait kutatók (Lakner László, Pásztor Gábor, Rozaníts
Tibor); a bemutatott művek technikai tekintetben igen változatosak, - egyedi
darabok (<tus- és ceruzarajzok) csakúgy szerepelnek az anyagban, mint rézkar-·
cok, Iinóleummetszetek, kromolitográfiák és egyéb fajta sokszorosítási eljárás
sal létrehozott grafikák.

A kiállítás tehát nem egyhangú, és az általános színvonallal sincsen baj..
Aikadnak ugyan konvencionálís (Reich Károly), üresen bravúros (Híncz Gyula)
vagy pszeudo-rnodern művek (Szász Endre), felvonul viszont egy kitűnő feil:ké
szültségű és önállóarculatú, népes fiatal gárda (Gy. Molnár István, Major János,
Maurer Dóra, Gyulai Liviusz). Gross Arnold munkái előtt ("Római ünnep", "Via
Margutta", "OLasz kisváros") ismét szívesen időztünk el, bár Grosst - mínden
ízessége, bája, nagy talentuma ellenére- mintha az önisrnétlés veszélye femye
getné, Kondor Béla alkotásai ("Betlehem", "Szt. Anrtal megkísértése", "Madách
illusztráció") -amelyeknek la rendezők méltán juttatta:k kíemelt helyet - meg
érdemelten fogják képviselni a magyar grafikai művészetet az idei Velencei
Biennálén,

Az idősebb és középkorú generáció tagjainak lapjai közül kiemelkedtek Bar
csay házfalakat, dombokat, női alakokat ábrázoló tanulmányai, Szántó Piroska
"Transzfiguráció" és "Robbanás" című monotypiái, Szabó Vladimir nagyszerű

rajztudását elárulá, groteszk hangulatú ceruzarajzaí, Duray Tibor "A tenger",
"A festő" és "Halak" című kis kompozíciói és Martyn Ferenc tollrajzai ("Íror
szágí táj", "Lovas", "Alló alak II.").

Nagyon jó ötlet volt Koftán Károly - akiáHító grafikusokról készült - a
'karaktert 'tévedhetetlenül .kítapintó fotoportréinak a művek fölött való elhe
lyezése; a tárlat bőkezűert íflusztrált katagólusa (amely 370 reprodukciót tartal
maz!) elismerést érdemlő művészetí kiadvány - bár egyik-másik iJlusztrácl6t
(így például a 13., 251fa., 251/b. szárnúakat) a túlzottan apró méret szinte élvez
hetetlenné teszi.

(D. I.)

ZENEI JEGYZETEK (O t t ó F e r e n c: E k u m é n i k u s N a g y f a n f á 1'.)
A Magyar Rádió és Televízió Szimfóníkus Zenekara szólistái Hidas Frigyes Vli~

zényletével két alkalommal szólaltatták meg Ottó Ferenc Ekuménikus Nagy
fanfárát, amelyet a második Vatikáni zsinat inspirált, s magát a múalkotást a
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szerző XXIII. János pápa emlékezetének és VI. Pál pápának ajánlotta. A mú
szerkezeti felépítése is az ökumenikus szándékra utal: az I. részben a nyitó és
záró Alleluja között egy protestáns és egy bizánci korál csendül fel közrefogva
a Rorate coelit. A II. részben az internacionalizmus gondolatát hangsúlyozza a
szerző, amikor az Alleluják közé lengyel és afrikai korálokat illesztett, és ezek
a Victimae pascalit fogják közre. Egyike ez a mű az első kísérleteknek, melyek
arra irányulnak, hogy az ökumené gondolata a vallásos ihletésű zenében is meg
nyilvánuljon. Jelentőségét csak növeli, hogya kísérletet Ottó Ferenc igen ma
ga.s mŰt'észi szinvonalon valósította meg: sokat tanulmányozta megírása előtt a
fúvószenekarok hangzását, s az egyes hangszerek színhatását- és lehetőségeit.

A huzsonkét főből álló együttesben 6 trombita, 4 kürt, 4 szárnykürt, 3 harsona,
2 tuba és 3 ütőhangszer szerepel. Ebből a gazdag hangzású és imponáló }tang
erejű együttesből Ottó Ferenc olyan zenei egységet teremtett, amely egyaránt
alkalmas a patetikus és lírai hangok megs.:ólaltatására. A mű valamennyi té
tele nagy gonddal és tehetséggel megirt zenét tár a hallgató elé, s a szokatlan
hangzások csak fokozzák az Ekuménikus Nagyfanfár hatását. Az előadás min
den tekintetben kifogástalan volt, és örömmel vennénk, ha a rádió után a hang
versenyteremben is megszólalna Ottó Ferenc érdekes, színes, tetszetős műve.

(Mint ahogyazeneszerzőnekművéről írt rövid ismertetése is megérdemelné,
hogy nyomtatásban olvashassuk.)

(S z e n ved é l y é s j ó z a n s á g.) Milyen furcsa élmény volt két hét
alatt meghallgatni az IMusici di Roma együttest, majd Sándor Frigyes ve
zényletével a Zeneművészeti Főiskola Kamarazenekarát, végül pedig korunk
egyik nagy alkotójának és karmesterének, Pierre Boulez-rak: aResidentie Or
kest élén adott hangversenyét! Az egyik estén Vivaldi szárnyaló zenéje töl·
tötte be a hangversenytermet, és a tündöklően kék velencei égbolt borult a
hallgatóság fölé, messziről pedig visszhangozva megzendülni véltük a malo
noccoi asszonyok szomorú énekét. S mindezt olyan spontán természetességgel,
a. pillanat ihletéből adódóan, hogy az valóban varázslatnak hatott. Az IMusici

-ai Roma kamaraegyüttes budapesti szereplése után ugyan többen elmarasz
talták az együttest, mondván, hogy sokat veszített régi tökéletességéből és bár
sonyos tónusábóZ. a valóság azonban az, hogy. ez a néhány nagyszerű muzsi·
kus mindig a pillanat ihletéből is merít, és így válik produkciójuk igazán tel
jessé és tökéletessé. Aligha akad rajtuk kívül a világon még egy kamarazene
eoyüttes, amely Vivaldi tündökletesen szép, szinte motorikusan dinamikus mű·

fJészetét hasonló színvonaIon tudná tolmácsolni. S csak büszkeséggel tölthet el
mindnyájunkat, hogy Sándor Frigyes vezetésével a fiatal művészekből verbu
válódott főiskolai kamaraegyüttes még e nagy teljesítmény után is tudott újat,
szokatlant mondani Vivaldi 'művészetéről. Ahogy Tóth Lajos és Eisenbacher
Mihály puha hangzással, a messzi tájak, távolságok és távlatok hangját is ér
zékettetoe megszólaltatta a d-moll versenyt, ahogya Drezdai koncerto eleven
izzása kibontakozott a meglepően nagy látszámú de fegyelmezetten muzsikáló
együttes játékából, ahogy Kovács Lóránt egyre gazdagodó tehetséggel elfu
fJolázta. A tengelice melléknevet viselő concertot, amely mintha tavaszi erdőbe

vezetne, és végül ahogy a fiatal művészek úrrá lettek a közismert és számta
lan remek lemezfelvétel nyomán szinte slágerré lett a-moll concerto grosso
nehézségein, az mind azt jelezte, hogy nálunk is megvan a púrenciális lehe
tősége annak, hogy világszínvonalon muzsikáló kamarazenekart szervezzünk.
(Ha a Tátrai Vilmos vezetésével működő - és sajnos meglehetősen ritkán
pódiumra jutó Magyar Kamarazenekart nem tekinthetjük máris annak. A ki
váló együttes legutóbb nagy sikerű Mozart művekből összeállított estet adott
a Zeneakadémián, s ha probléma is adódott játékuk kapcsán, az csak azért:
vajon mind egyik produkciójuk kellő intenzitással szol-e karmester nélkül ís.
Ezen a Mozart estén megint fel kellett figyelnünk a bécsi mester zenéjének
szenvedélyes élénkségére, sokszínű lendületére, amelyet a Magyar Kamara
zenekar hitelesen adott vissza. Az est csúcspontja ezúttal' ís Siro/wy Z3uzsa
szereplése volt, aki a K. 449-es jelzésű Esz-dúr zongoraversenyt szóla!tatta
meg azzal a "gyöngyöző" zongorahanggal, amely a legnagyobbak Mozart-játé
kát jellemzi. Ez a rendkívül tehetséges és igen nagyrahivatott fiatal művésznő
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olyan töretlen, egyenletes ívben fejlődik, hogy márís egyik legjelentősebb mú
vészegyéniségünk.

Talán meglepő, hogy eddig a szenvedély okán a preklasszikus és klasszi
kus szerzők műveiről szólottunk, de mintha a mai kor hangzásigényéhez kö
zelebb állna ennek az időszaknak a zenéje, mint a romantikáé. Armando La
Rosa Parodi hangversenyén például Antal Imre Brahms interpretációja meg
lehetősen rés.zvétlenül hagyta a hallgatóságot (részben persze azért, mert nem.
készült fel szereplésére elég alaposan), s nem keltett túlságosan meggyőző be
nyomást Budapest egyik kedvenc fiatal művészvendége, az olasz Dino Ciani
sem. Hogy milyen az igazi romantikus szenvedély, arról inkább a másik olasz
vendégművész, a karmester Claudio Abbado adott hiteles képet.

Mégis honnan vezethet a klasszikusok és romantikusok, de még Bartók
szenvedélyétől is út a mai zenéhez, amely inkább száraz, józan és racionális,.
mint szenvedélyes? Honnan és hogyan vezet az út a romantikából Webernhez,
és még inkább Boulezhez, akinek műve ugyan jelentős közönségsikert aratott
az Erkel Színházban, de nem lehet tudni a vendéget köszöntötte-e a taps, vagy
művét, amely bizony inkább hatott érdekes hangzáskísérletnek, mint össze
függő és logikusan egymásból következő és egymás létét föltételező hang
sornak. Merre tarthat a mai zene, korunk zenéje, és a kor hangzáseszménye,
amelyet ezek a művek reprezentálnak? És a ma emberét vajon annyira deter
minálja a rémület és reménytelenség, mint az Webern zenekarából sugárzott?
Meg kell vallanom, önmagamnak tettem fel ezeket a kérdéseket, és ezen az
estén nem találtam rá a megnyugtató választ. Még akkor sem, amikor Pierre
Boulez a zenekar élén remekül és óriási sikerrel szólaltatta meg Bartók Ze
néjét. "Nemzetközi" rangú volt ez az interpretáció mondta mindenki, ez a "ma"
Bartokja. Ebből a felfogásból azonban hiányzott - vagy legalábbis úgy érez
tem, hiányzott - a bartóki humanízTftUs egyik aspektusa, s ami nála a remény
és reménytelenség folytonos ütközése, az itt a végzetbe való rohanásnak. ér
ződött, és ami nála a harc, az emberség vállalásának gesztusa, az itt a végzet
elkerülhetetlenségének felismerése, belenyugvás, passzível'vállalás lett. Ez is
egyfajta lehetséges világérzés, tagadhatatlan. Nem is kevesen vannak, akík
azt érzik manapság, hogya végzet, a kollektív végzet elkerülhetetlen. De eh
hez hasonlítani miineket, amelyek épp az ellenkezőjét sugallják, nem feltét
lenül méltányos és helyes.

A kor kétségkívül az exakt tudományok kora, s mint a többi korban, a
zene nalanol, valamilyen formában, adekvát módon igyekszik felelni a kor
hívására. Nem tartom azonban kötelezőnek a racionális szárazságot az exakt
sággal kapcsolatban sem. Elvégre a köreit oly lelkes izzással védelmező Archi
medes is exalct tudományt művelt, és nem is akárhogyan. . . (Rónay László)

FILMEK VILAGABÖL. Gaál István: Keresztelő. Gaál számára a társa
dalmi lét eszmél és intézményei szuverén, és minden kétségen felűl álló érté
kek. Az emberi magatartásformák különibözőségcinek láttán nem úgy teszi :f1öi!
a kérdést, hogy míként lehet a különbségekből származó destruktív és agresz
szív hatásaikat az elviselhetőminimumra csökkenteni, hanem hisz az íntézmé
nyesitett és eszmónyeloen alapuló társadalom, lényegében megváltó szerepében,
és keresi azokat az eszközöket, melyek segítségével bizonyos magatartásformák
a célnak megfelelő módon erősíthetőle. Vitathatatlan, hogy ebben a goridolko
zásban van valami ,.szakrális" vonás: szerinte ugyanis elsősorban az egyén fe
lelős az intézménynek, és nem fordítva. Gaál azonban sokkal jobb rendező an
nál, semmi!tllt hogvközvetleoül az eszközre mutasson rá, veszélyeztetve ezáltal
a műalkotás színvonalát. Inkább azt vizsgálja, milyen helyzetet teremt a hiá
nyuk. Ebben természetesen rejtetton mégis benne van a megfelelő eszközök
iránti sürgető váav. {gy kerül sor arra. hogya ,.múlt és jövő mezsgyéjén álló"
embereket ábrázoljon. akik a "visszatartó erőkkel" harcolva maguk is elbukria'k,
Hangsúlyos szerepet kap a negatív személviség bemutatása is: a bűnbaké, aki
nek magatartásán bukik meg újra meg újra minden szép és jó. Szüksógszerű

következrnénve ez annak a szubjektivista nézetnek, mely szerint az intézmény
világ az abszolút, nem pedig a nézetkülönbség,

Hogyan fest míndez a filmben? A Keresztelő két főhőse különböző módon
egyforma utat jár: be, azonos eredménnyel. Az ötvenes években a két férfi föl-
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morzsolódott (gyakori eset ez filrnjeinkben), s most a családi ünnepségerr talál
koma, egyik se hazudhat a másiknak. Az egyiik sikeremberré váht, álrnairól la
mentáló, vonalasalll nyilatkozó és pénzért formázgató egykori parasztművész,aki
a hazugsággal könnyen megalkuszík, A másik képtelen résztvenni a tülekedés
ben, kitant egyszerű elképzelései mellett, nem hagyja el szülőfaluját, a börtön
és a csalódások pedig megkeserftik ; hűsége most már nem meggyőződés, csak
.forrna. A Ikét embert gyerekkori élményeik, közös álmaik és eredménytelensé
zük fűzi össze, a családias fölszín alatt ellenszenv, szemrehányás és megvetérs
rejlik. Eredménytelenségüket már nem oldhatják föl azzal, hogy szembefordul
na'k eszményeíkkel, és így a kör kettejük között zárul: csak egymás torkának
eshetnek, mínt a ketrecbe zárt állatok. Gaál ezt a helyzeteit gazdagon áradó
ernlékképekkel motíválja, a társadalmi kérdést finom lélektani eszközökkel kap
csolja össze. A bukás drámáját a gyerekkori élmények erősítik, ezek emlékké
peit bevetíti a családi ünnepség látszólag meghitt jelenetei közé. Van köztük
néhány telitalálat, mírut a 'későbbi festő gyerekkori árulása, vagy a kislány meg
.szégyenítése. Bnnek az emlékképrendszernek a fölépítésében, s egyáltalán ab
ban, hogy ídyen történeti szálakból, reális környezetrajzból és barokkosan bur
jánZió eseményfolyamból állítja össze művét, mutatkozik meg Gaál jellegzetesen
"epikus" rendezői alkata. Nála a konkrét képi orientációnak - például Jancsó
val ellentétben - alárendelt szerep jut, nem a látványt abszolútizálja, hanem
a történetiséget. Azáltal, hogy rendelkezik az Igaz! tehetség számára elengedhe
tetlen sokoldalúsággal. a részletfínomságok iránti érzékkel, és valami harnisi
tatlan mesélőképességgel, a Keresztelőböl nagyon jó film készült. A Hideg na
pok, rnely szintén az ",epikus" filmek 'közé tartozik, hozzáképest iskelásnak hat.

Mi az, ami mégis kétségeket ébreszt? Kezdjük talán azzal, hogy a két fő

szereplő már túlságosan jól ismert prototípus: a lelkesen induló, ám az ötvenes
években utat tévesztett, kiszíkkadt tehetség. Lelkesedésük természetes alkalmaz
kodás volt, indulási helyzetükből következett. William Thomas találó társada
lomlélektani megállapítása szerírrt az egyén míndenhez alkalmazkodik, és min
.den magatartást magáévá ItesZ, ha ez csak a nyíivános akarat, vagy meghatá
.rozott csoport értékítéletének előírása. Hogy életútjuk során az egyiJk könnyebb,
a másik a nehezebb megoldást választotta (a film kliséinek megtelelően: egyik
.az áruló, a másik az elárult), a kudarc szempontjából mindegy. Ez a kettőség

csak arra szolgálhat, hogy az ábrázolás lehetőségeit, melyre Gaál "mesélő" al
katának szüksége van, bővítse, Most, hogy csődjüket beismerik, valójában újra
csak a nyílvánosság megváltozott akaratának vetették magukat alá. A közvéle
rnényhez alkalmazkodtak, mely elfordult az egyetemes megoldások eszményétől,

Azzal, hogy a rendező így ábrázolta őket, tulajdonképpen (talán még szándé
kael1enére is) maga is a nyilvános értékítélethez alkalmazkodott (lásd Thomas
megállapítását), és így a kérdés lényegéről nem mondott újat. És a fiatalok,
.!kérdezhetnénk? A fiatal nemzedék, akár többi filrnjeírrkben, itt is csak perif'e
rtáíísan jelenik meg, sablonos bemutatásban : racionális, pragmatikus szernlé
let, szokásos közöny jellemzi őket. De ez ugyanannyira nem érdem, mint a
negyvenévesek egykori lelkesedése, hanem csak alkalmazkodás. A koruíorm kö
zépréteg jól ismert magatartása ez; ha valaki csak ezt látja, akkor megakadt
a Iátszatnál. Ment a háttérben újra megszületett vagy szülőfélbenvan a fennálló
íntézményvilág utópisztikus elképzeléseken alapuló lcritrkája. Az új nemzedétk
pedig ezáltal ugyanannak a kísértésnek van kitéve valójában, akár a korábbiak.
Két negyvenéves "öregember" csődje "lejárt lemez", ha nincs ennek a kísér
tésnek a fényében megvilágítva.

Aleksander Petrovic: Találkoztam boldog cigányokkal is: "Az ördögök tehát
kimenvén az emberekből, a sertésekbe menének, és a nyáj a tóba rohana, és
megfullada" (Lukács 8, 33). A fHm drányadó idézetének célzása világos: a tár
sadalom szélén élő, kultúrális téren kiszolgáltatott cigányság a civilizált világ
áldozata lesz, átvéve az ipari társadalom selejtes tendenciáit. Petrovic doku
menturnfilrneskérnt kezdte pályáját. Az országot járva figyelt föl a vajdasági ci
gányokra. Az ott hallott dalokat, történeteket olvasztotta be.fílrnjébe, még a cí
met is egy cigánydaltól kölcsönözte. Nem összeütközéseket mutat be, hanem egy
önmagába merevedett, öngyilkos világot, amelyben az egyénnek nincs Lehető

sége arra, hogy főlemelkedjék a fogyasztás színvonalára. Így az alkohol, a pros
titúció és az erőszak akadálytalanul szedi áldozatait, Bbben a világban mínden



(Ungváry Rudolf)

mozdulatlan, nincs kiút belőle. Az egzonkumot fokozza a cigarettázó csecsemők,

pipázó vénasszonyok. árokban hentergő lányok, késelő férfiak látványa. A tes
pedést a film mozgalrnassága ellenpontozza. A kamera egy píllanetra sem ma
rad egyheryben, a színek és a dallamok tobzódnak: a "romantika" szándékosan
fbierősített jegyei .még a film túlszínezettségében is érvényesillnek..Elvállalt ki
fejezőeszköz ez, a leleplezés keménységét akarta fdkozni velük arend~ő;A

kocsmai duhaj jelenetek és a mesélőkedv azonban sokat tompított'8!krajcta,.:§,
így a film a new-yorki iskola intellektuális tisztaságát - persze más formá
ban - meg se közelítí. Ami még sokáig a néző emlékezetében marad, az a
szer-b-cigány népdal csodálatos, a néger folklórral egyenrangú, eleven gazdag
sága. Európa "négerjeinek"kiszolgáltatott sorsát azonban a magyar Sára Sándor
kísf'ílmjében (Cigányok) múvésztleg eredményesebben ábrázolta.

RöVIDEN: A kalózkapitány újra tengerre száll: A francia kalandfilmben
míndez az ötvenéves sémáknak megfelelőerrzajlik le. Szép idők, csodálatos tdők:
Az ellentétek szembeállítása gondolkodásra készteti a nézőt, a múlt dokumerr
t'umai nem vetnek hízelgő fényt a jelenre. Az amerikai film ezért csak kevés
nézőnek tetszik majd, azoknak azonban annál inkább. Tökéletes úriember: Léha
fíatalember, szereleméhes hölgy, együgyű arisztokrata francia filmen, ki tudja
hányadszor.

KERESZTÉNYSÉG, KERESZTÉNYEK - HINDU SZEMMEL. Az a mélyre
ható társadalmi és szellemi átalakulás, öntudatosodás, amely Ázsia és Afríka
fejlődésben levő országainak 'túlnyomórészt nem-keresztény társadalmaiban
végbemegy, új tájékozódásra készteti az Illető országok keresztényeit. Útkeresé
sük tapasztalatai annyira fontosak és érdekesek, hogy Európa keresztényei is
hasznot, tanulságot mcrítnetnek belőlük.

Az új utak keresésében gyakran a fiatalok járnak elől. A fiatal katolikus
értelmiségiek nemzetközi szervezete, a Pax Romana egyik tagozata például ez
{:;v február 12-17 között népes értekezleten tanulmányozta a kérdést: hogyan
vesznek részt a keresztények Ázsia országainak fejlesztésében. Az értekezleten
tizenegy ázsiai ország fiatal keresztényeinek képviselői tárgyalták és elemezték
a hatalmas és bonyolult probléma-kör elméleti alapiait és a belőle adódó gya
korlati tennivalókat. A szővetség lapja, a Pax Romana Journal egyik legutóbbi
számát szinte teljes egészében az ázsiai és afrikai keresztények útkeresésének
szeriteli.

Új tájékozódásukból és törekvéseikből két alapvető felismerés érdekes mind
nyájunk számára. Az első, amit a Pax Romana fentebb említett értekezléte leg
első és alapvető követelményként állapított meg: Ázsia keresztényeinek olyan
módon ikell tanuságot tenniük Krísztusról, hogy laz megfeleljen az ázsiai észjá
rásnak, figyelembekJelJl venniük annak az országnak sajátos kultúráját, szelle
rniségét, vallásos gondolkozásmódját, amelyben élnek és működnek. Az ázsiai
országok keresztényeinek gondolkodását és magatartását is annak a mély, őszinte

és áldozatkész patriotázmusnak kell áthatnia, amit az európai keresztény érez
a maga hazája iránt.

Ennek az őszinte patrtotízmusnak alapvető feltétele - s ez a második fel
ismerés -, hogy ki kell lépni a paternalista és apologetikus magtartásból, amely
fölénnyel, gyanakvással szemléli, kisebbrangúként kezeli a más kultúrájú, fel
fogású, vallású embertársát, A fölényeskedés ellenérzést szül. Krisztust pedig
nem lehet rákényszeríteni senkire, csak megszerettetní lehet.

Jcllemzésül, hogy milyen nyomokat hagyott az a bizonyos apologetikus fö
lény és merevség Ázsia nem-keresztény értelmiségi köreiben a Pax Romana
Journal emlitett száma egy danulságos beszélgetést közöl,

Az egyik indiai katolikus szemináríum benszülött papnövendékei. a ke
resztény tanúságtétel új útjait kutatva, felkerestekegy nagy műveltségű hindu
papot, brahmant, és kérdéseket tettek fel neki a kereszténységről és a keresz
tényekről vanott véleményére vonatkozóan. A lap nem közli sem a szemíná
rium, sem a brahman nevét, csak a .Icérdéseket és a válaszokat, amelyek így
hangzottak:

- Mi a mŰ'L'elt hinduk uralkodó benyomása a leeresztény közösségekről?
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- Először is elkülönülőknek,tartózkodóknak, féLrehúzódóknak látszanak.
Aztán, mint átalában a zárt csoportok, középszerűek és érzékeolenek az iránt,
ami más közösségek lelkében megy végbe. És önök úgy viselkednek. mintha
ebben az álíapotbanakarnánk megmaradni továbbra is. A keresztény közösség
látszatra vezetőinek magatartását tükrözi, akik a világtól elszigetelten élnek.
Hol élnek ugyanis önök, papok és szerzetesek ? Legtöbbször a periférián, az élő

valóság szélén, távol az egyszerű embertől. Az önök házai megannyi "szentek
szentje", vagy zárt cella. Nézzék meg szemínáríumukat: szép, európai sziget,
elkülönítve országunk életének áramlataitól.

- Miben látná e· helyzet orvoslását?
- Legyenek a papok dinamikus vezetők, tegyék magukévá Krisztus dina-

mizmusát. Legyen látásuk merész. Lépjenek ki az elzártságból. VEgyüljenek el
közöttünk, találkozzanak barátainkkal, éljenek együtt gyermekeinkkel. Ha van
valami, aminek nem tudunk ellenállni, ez a barátságuk. Azt szerotném, ha ke
vesebbet .törődnének a vallásunkkal és többet a testvériség erényeível. Önök
az Isten emberei akarnak lenni: legyenek hát barátságosak és jók ez emberek
hez, legyenek jók és szerrtek, olyanok, akik érdeklődnek irántunk. A mí sze
münkben csak az ilyen emberek képviselik Krisztust, N em a tudásuk lesz az,
ami hat majd reánk és ihlet bennünket, hanem a iszívűk melege. Feledjék el
egy időre a teológiajukat és inkább azon igyekezzenek, hogy megismerjék és.
szeressek az embereket. Az idegen származású papok e 'tekintetben gyakran job
bak indiai paptestvéreiknél.

- Hogyan győzhetik meg a keresztények Indiát az evangéliumi üzenet ér
tékéről?

- Ha a szegénységben találkoznak velünk. Mert ha nem: az önök evan
géliuma nem Krisztusé. Nem a tudós papok, hanem a szegény szerzetesnők azok,
akik valóban elhozták Krisztust Indiának. Ha több volna sannyasí papokból és
a Therese anyákból, Indiában Kriszóust jobban ismernék. jobban szerotnék és.
jobban elfogadnák.

- Mi a véleménye a nevelés érdekében kifejtett erőfeszítéseinkről?

- A kereszténység úttörői rendkívüli szelgálatokat tetteik e téren orszá-
gunkriak. Ma azonban India más problémákkal áll szemben. S önök, mintha
nem látnák ezt, vagy míntha félnének új válaszokat keresni. Intézménveik azon
az úton vannak, hogy az oktatásnak inkább műemlékeí, mint sem élő 'központjai
legyenek. Azt pedig sehogyan sem tudom megérteni, mi a keresztony abban az
igyekezetükben, hogy a gazdagokat szelgálják és neveljék. Nem látják, hogy ezek
kihaszriláják önöket, S önök még arról ábrándoznak, hogy majd .közöttük talál
ják meg a jövő vezetőit. Önök a statisztileára alapozzák reményeiket, közben a
szegények, akikben arinyi az igéret, méginkább belesüppednek nyomorúságukba.

- És az a szolqálat, amelyet az egyház társadalmi és gazdasági téren fejt
ki az ország érdekében?

- Ezen a téren ragyogó mumka folyik. De vajon a keresztény kőzösségek

nek mint ilyeneknek kell-e ezt tulajdonítanunk? Érezni benne a valódi célt:
hogy megkereszteljenek mánket. Mi ismerjük és szerotjük Krisztust, de önök és
egyházuk igyakran rejtély maradnak számunkra. Szerencsére a legutóbbi ídő

ben felhagytak agresszív és apologetikus eljárásaikkal. Örülünk ennek és bizo
nyosak vagyunk abban, hogya jövőben jobban megértjük egymást.

- A párbeszéd milyen formáját óhajtaná ön a hinduk és a keresztények
között?

- Nagy küzdelrnet kell vállalnunk. Vállal iu'k együtt. Többé mar nem a val
lások, hanem a jóakaratú emberek kategóriáiban gondolkozzunk Dolgozzanak
együtt velünk a szegények megsegítésében. Találkozzunk, imádkozzunk és mun
kálkodjunk együtt. Önök a Nyugattól nagyon értékes érzéket kapcak az emberi
élet szociálís oldalai iránt. Ez az, amit tovább kell adniuk országunknak. Miért
nem működnek össze velünk? Kértern már papjaikat, segítsenek engem a mi
egyeternünk hallgatóinak lelki-szellemi-Iormálásában: még semmiféle igéretet
sem kaptam, hogy segítenek. Hozzanak nekünk többet Krísztusból és kevesebbet
az egyházból, 'kevesebb dogmát és többet Isten gyermekeinek szabadságából.

(Sinkó Ferenc)
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