
oezz, már nem vagyok méltó." Benne
van ezekben a szavakban a lélek [ellé
leqzése, Benne mindaz, ami gyónasaink
ban: a bánat, a bűn bevallása, az erős

fogadás.
Az apa csókja melegíti a megtért fiú

arcát. Ez mindent jelentett neki. Csak
hogy az apa örömét ez nem merítette
ki. Ünnepi ruhát hozatott elő, nagy la
komát rendezett fiának. "Együnk és vi
gadjunk, hisz fiam halott- volt és életre
kelt, elveszett és megkerült." Ez a jele
net meggyőzően igazolja az Úr Jézus
nak nem sokkal korábban mondott sza
va.it (L 15,7): "Mondom nektek, nagyobb
öröm lesz a mennyek országában egy
megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc
igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy
megtérjen."

Ez a fogadtatás meggyőzi a fiút arról,
hogy minden rendben 1)an. Igazán bocsá
natot kapott. Ez a jóság, ez a ezeretet
tökéletes megnyugvást teremtett benne.
Bűneinél nagyobb az atyja szeretete,

Az idősebb fiú. E példabeszéd, kap
csán ritkábban elemzik az idősebb fiú
egyéniségét, viselkedését. Pedig nagyon
tanulságos az apja és öccse felé meg
nyilvánuló magatartása miatt.
Első futó tekintetre úgy látszik, mint

ha ő lenne a jó gyerek. Otthon marad.
Dolgozik. Nem mulatós. Nem szegi meg
apja parancsait. Találkozunk ilyen típu
sú emberekkel. Elég ez? Nem! Nem

<mert olykor az jár vele, amivel itt is
találkozunk: nincs megértés, sem derű,

csak keserűség, ítélkezés. Bizonyos kül
ső tisztesség nem elegendő. Több kell.

Az ami, ebben a fiúban hiányzik, a lé
lek meleqe: a szerétet. Apjával szemben
rideg, bizalmatlan. Öccsét nem szereti.
Oly kegyetlenül árulkodik róla az, amit
szemrehányóan mond apjának: "Látod,
én annyi éve szolgáíok neked, és egy
szer se szegtem meg parancsodat. És ne
kem még egy gödölyét sem adtál soha,
hogy mulathassak egyet a barátaimmal.
Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki
vagyonodat rossz nŐkre pazarolta, híz-
lalt borjút vágtál le neki."

Az ilyen elboruít ember nehezen en
ged utat magában az őt átalakítani aka
ró szeretetnek. A hozzá legközelebb ál
lókat is idegenséggel nézi. A munkát
robotnak tekinti. Inkább szánandó, mint
rokonszenves.

Három típus. A kisebb fiú a tékozlás
ban nem követendő. De az igazi szere
tetet, bizalmat nem tékozolta el. Nem
ölte ki belőle a bűn sem. Az idősebb

merevsége miatt nem vonz; de hátha
egyszer majd belátja, hogy milyen kí
nos ne/d is, a vele együtt élőknek is ez
a magány, mily üressé teszi. Az atya
semmi mást nem ítél jelentősnek, fon
tosnak, minthogy igazi atya legyen.
Amit az idősebb fiának mond, az min
dennél jellemzőbb: "Fiam, mindenem a
tied." Minden: a megértés, a bizalom, a
türelem a nagylelkűség, - egy szóval: a
szeretet. Ez az atya bízik tékozló, de
hazatalált fia ezután állandosuló hűsé
gében. Ünneprontó idősebb fiához is ta
nító szeretettel beszél. Nem elhihetet
len kép ez egy igazi atyáról.

SZALÖCZI PELBART

NAPLÓ
METZ PROFESSZOR NyíLT LEVELE KARL RAHNERNEK*
Kedves Karl Ralhner!

NEm1ir'é:g ünnepelted 65. születésnapo
dat. A barátnak és a mcsternek szól a
ikJöszöntő és a folytonos há'la.

A valódi teológia nem azonos a szel
lemdús, elit teológiával: nem aZiO!l10S az
zal a teológiával sem, amelyik feszült
ség nélkül simiul hozzá az áthagyomá
nyozott tételekhez és véleményekhez,
úgy rnímtha a teológiai igaLJságlliak ma
gának nem lenne többé kiszámithatat
lan jövője és már- osak az eddig meg
talált igazsághoz és hagyományhoz 'kel
lene igazodnia. Az a valódi teológia,
amely - úgy gondolom - létszükség
Ietébben a történeti órában, olyan nél-

'Megjelent a Publik 191>.9, W. számában,
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lkülö",hetetLen a hivőknek, mint a ke
nyér az éhezőnek.

Nem megtárnadtuatatlansága jellemzi
ezt ·a teológiát, hanem az, hogy maga
lendül támadásba; nem az tünteti ki,
hogy nem mondható ellene semmi, ha
nem laz, hogy neki magának V,3Il1 mon
danavalója; nem veszélytelensége jellem
zi, hanem az, hogy megmutat valamit
a benne szóhoz jutó krisztusi üzenet ve
szélyességéből. Tehát olyan teológia ez,
amely úgy betűzi és úgy ismét'li a dog
rnatikaí tételeket, mint az ernberíség el
fojtott és nagyon is veszélyes emlélke
zetének formuláit, mímt hajdani ígére
teik és egykor élt remények emlékeit,



amelyek megtörik a - csak a jelenéböl
élő - világ fenyegető héúközIlIapiságát,
a "magátólértetődősiég" varázskörét, fe
lülbírálják a "józ,a,n észt átkát és meg
szabadítanak attól - a remény nevé
ben.

.Ilyen szükséges és száJmunikro ma
egyenesen néH{Jülöwetetlen teológiát
művelsz. Ennek a nélkülözhetetlenség
nek köszönheti, ihogy - a SZlÓ legjobb
értelmében - történeti, hogy van jö
vője: nem csak a rendszer folyamatos
ságában él tovább, hanem éppen abban
az erőben, ami őt magát is hajtotta: az
Evangélium által felkavart és nyugtala
nított vgondolatok szenvedélyes díalekti
kájában. Ez az üzenet nem túri, hogy
tisztán gondolatilag nyugodjunk bele,
tisztán fog.almillag nem bókü ííhetűnk meg
vele soha, hacsak föl nem hagyuruk az
zal, hogy egyáltalában megértsünk va
l8JII1it igazságából.

A 60. születésnapod tiszteletére ki
adott ünnepi magemdékezósben megkí
séreltem "méltatll1i" rrumkásságodat.
Folytassam talán és kiegésaítsem? Ha
vallakinek nincs szüksége méltatásra, az
Te vagy. Szinte rruár az Egytház és a
teológia egyfajta "intézmény,e" vagy.
Hogy az egykori vitatott és gyanúsított
Rannerből mégis "beve,t,t" Ranner lehe
tett, az "eretnek kívülállóból" pedig
"kl,alss1ziikus" - s míndez saját arasz
nyi életéln 'belű! - ez nem csekély vi
gasztaló jele az Egyház tényleges feszí
tőerejének, annak, hogy - bár kellet
lenül és gyanakodva - végül is helytáll
a kíhívásokíkal szemben. Arra a kész
ségre .utal ez, hogy az Egyház hajlandó
felszínre engedni ~ényel'metlen alterna
tíváüoat, anélkül, hogy azonnal idegesen
elfojtaná, vagy joviálisan magába fo
gadná őket.

Teológrádnak talán egyik legfonto
sabb demonstratív értéke - nem utolsó
sorban előttünk, fiatalabb kodlégáid
előtt - éppen az, hogy míndez bébizo
nyosodott. Az érte fizetett áiT míndenütt
kiolvasható életedből és műveidből. Ügy
tűnik azonban, hogy ez az ára minden
igazi megújulásnak, s alnélkill osak. szín
J-elé, a teológia és az Egyház reformja.
Ma a reform sorsa azon dől el, hogy
mindenki,ki,cs,i és nagy - a pápától
a legkirsebb hívöíg - hajlandó legyen
a zsebébe nyúlni és megf:Í2letmiazt az
árat, amit Te fiizettél. Engedd meg, hogy
ebben a levélben néhány gondolatot tár
jaik: eléd arefo1'm jelenlegi állásáról.
Ezelk oa gondolatok ahhoz az előadáshoz

kapcsolódnak, amelyet a refurmerek hi
téről tantoetam (V:iglilia 3/1969).

r. AZ El.SÖ ÉS A MAiSODIK

BATORSAG

A teológia vaüódi megújulása so
hasem mehet végbe csak a teológusok fe
jében. Bár ott kezJdődiik -a konformíz
mussal szembeni. "első bátorsággal" az
új igazság magányos követelésének '"el
ső áldozatávaű", az előít~etetk bejá!I".t csa
pásaímak feltörésével, azzal, hogy a te:.
ológus az ár ellen úSlZik, kockáztatva a
hívatalviselők és az eddigi barátok jó
indulatát, szinte már gyermeki bátor
ságg,a,l az új közvetlenség és spontaneí
tás iránt, .ami megtöri a széltében-hose
száoan . uralkodó elvakudtságot - rnínt
akJrá,ly új ruhájáról szóíó ismert me
sében az intézményesrített véleménnyel
szemben felikiáJt a gyermek hiszen ez
meztelen!

Míridez nem 'kevés s biztos, hogy nem
érhető el. a szellern rendkívüli erőfe

szítése néjkül, Ha azonban véget érne
ezzel a megújulásra ir:ányru:ló teológiai
akarat, aikkox egyúttal lkii is múlnék
ínyenckedő s elíteskedő külőncségében ;
ismét elveszítené annak az igazságnak
a fényét, amely ezt az "E!lső bátorságot"
öntötte belé. Elz az új igazság, amely
felszínre jut ebben a teológiai kezdemé
nyezésben, nem lelhető meg idealista
módon, néhány beavatott zártkörű kö
zösségében. Az Egyház őszinteségében és
a hivők szavahihetőségében jelendk meg
ez .az igazság, vagyis ott, ahol a hi
vők közösségének megváltozott gyakor
latában szerzi meg magának társadal
mi alapjait. Az új teológiai belátásek
egyház-szocíológíat Ik:övetkezményeiért
folytatott küzdelem a teológiaí ismeret
szerzesnok magának is fontos eszköze.

Úlgy vélem, hogy ezért van szüksége
minden teológiai reformernek arra a
"második bátorságra" is, vagy arra a
"második áldozatra" amelyről - bár
egészen más vonatkozásban - 'Char~es

Peguy beszélt. Mit értek ezen? Ha jól
látom akkor nemcsak az egyházi híva
tadviselők sokat emlegetett aggodalmas
kedása veszélyezteti az Egylház mostani
reformját, bár nem oik néllcűl tartanak
tőle s kérdik mímdenfelé: leállítja-e Ró
'ma a reformereket? Véleményem sze
rint azonban ennél sokkal súlyosabb -,
mert alig észlelhető -, veszély fenyegetí
az Egyház megújuűásáruak dinamizmu
sát. Ez a veszély maguktól az úgyne
vezett reform-teológusektól ered: éppen
azoktól, akik tanuságot tei<tek az "el
ső ,bátorságról", aJk,ilk a legutolsó zsina
ron sikeresen érvényesítették - leg-
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alábbis részben -- kritíkus teológiájuk
felszabadító belátásait, most azonban,
amikor az amit képviseltek, "nyi'lvános~

sá" és "általánossá" válik, sőt azzal fe
nyeget, hogy népszerű lesz - sietve
vasseavonusnak, Többé már nem kíván
jáJk. vállalni a "haladó" és az "újító"
jelZJőt.

Mi lehet emögött? Saját teológíáiuk
következményeitől való félelem? Titkolt
idealista vagy gnosztikus előítélet,

amely szarint - mível az ígazságot csak
kevesen találhasják meg - a teológlia
míndíg csak az eli tn ek való? Vagy az
elszántság veszedelmes felcserélése az
elíteskedéssel? (A kereszténység soha
sem az elitnek. de rnínddg az elszántak
nak az ügyel)" Vagy talán aZJt a tételt,
hogy az igazságot nem döntheti el a
népszavazás, balszerencsére fölcserelik
azzal a tétellel, hogy a többségnek, így
az Egyház népéneik tSI, sohasem lehet és
szabad igazat adni? Esetleg a keresz
tények nagykorúságával szembeni vég
ső bizalmatlanság? Bárhogyan is 'le
gyen: rninden azon fordul meg, hogy az
újítók előteremtik-e a "második bátorsá
got" arra, hogy .xíemokratíkusak'' le
gyenek, hogy akíkor is kttartsanak, ami
kor ügyük végre az Egyház népének is
ügye lett? Azon fordul meg mínden,
lesz-e ",másodsror is bátorságuk" a szo
Iídarftáshoz, rndután "először" volt "bá
torságuk" a magányhoz? Lesz-e bátor
ságuk elviselni azt. hogy ,.diivatoskodÓtk
nak" kiálitják ki őket az Egyházban, és
meg tudnak-e marr-adni akkor is hala
dónak, amikor lassan - és bizonyára
nem ballépések nélkül - de végre alul
ról is kezd haladóvá váLni az Egyház?
iM-égegyszer: azon dől el rnínden, hogy a
teológusoknak lesz-e elegendő bátorsá
guk az új teológiai belátások nyilvános
-és gyakorlati következményeihez?

Ha a nyilvánosság a teológiai dsrneret
szerzés eszköze, ha a teollógiai igazség
nem tekinthető tisztán elméleti problé
máJnak, hanem szükségképpen a gya
korlat és az elmélet kölcsönös problé
májának, akkor ezek a nyilvános 00 gya
koplati következmények nem utólag já
rulnak hozzá a már megtalált teológiai
igazsághoz, akkor a teológiai Igazság,
arnelv korábban csak elvontan, egyúttal
azonban meghatározatlanul és Ideiglene
sen élt a teológusok koponyájában, ép
pen ezekiben a következményekben nyíi
váriul meg 'konkrétan és meghatározot
tan. Például: a zsinaton az a teológiai
meghatározás került előtérbe, hogy az
Egyház Isten zarándok népe, szemben
azzal a másik Iképpel, hogy az Egyház
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titokzatos test (ez utóbbi sokkal közvet
lenebbül utal a "fent" és a "lent", a
"fő" és a "tagok" szervezeta tagolóda
sára), Ra jelenleg az egyházi hivatalt és
tekintélyt eleve az Isten népére, az Egy
ház egészére teleintve értelmezzük. és
ebből a szempontból közelítjük meg az
egyházi szelgálatok és feladatok funk
cíonálís értelmét, aikkor - véleményem
szerint - nem szabad ezt az álláspontot
elsietve meggyanúsítaní azzal, hogy nem
eléggé tisztult és kívülről az Egyházra
eröszakodt divatos demokratizálásí szar.
dék van mögötte, hanem elsősorban úgy
értelmezendő és úgy értékelendő ez a
folyamat, mímt a zsinat egyik teológiai.
kijelentésének következetes beígazolódá
sa. Röviden egy' másik példa: ha a zsi
nat határozottan vallja, és a vallássza
badságról szóló dekrétumban prokla
rnál'[a a lelkiismereti szabadság elvét, ak
kor ez a tétel csak abban az esetben
igazolódhat, ha a teológia kijelenté
sei e szabadság iránti előszeretetből fa
kadnak, ha a teológusok a lelkiismereti
szabadság pártjárn állnak és ennek ér
dekében megvívnak a bírálat jogáért az
Egyfuázban. E jog nélkül, iI1etve ezzel
szemben, nem győzedelmeskedhet az
evangéléúrn igazsága.

Még sok itt a tennivaló, majdnem
minden! Itt van szükség a teológiai meg
újulást hordozök "második bátorságára".
A megújulás csak akkor lesz ígazi, ha
új arcot ad a hivők közösségének. A te
ológia és az iiU,tézmény között [elerutkező

feszül tségek azonban nem a reformerek
'Liberális" teológiai felfogásából fakad

~aik hanem éppen abból erednek, hogy
ne~ liíberális mániából rnűvelák itt a
teológiát. Nem az Egyházon kívül és az
Egyház konkrét megjelenésével mítsem
törődve akamak itt teol ógizál ni, hanem
az egyházi közösségben, Az egyházi mí
Hőhöz való ViÍJSzonyt nem tudják és nem
is akarják könnyen venni.

Azért mondom el Neked ezeket eb
ben a születésnapí levélben, mert Te
máJr bizonyságot adtál toológtádben er
ről a "második bátorságról"., ~embe
jut Hans Urs v. Balthasar találó hason
lata teológiai rrumkásságodról. Pgy al
kotsz - mondja - mmt az okol': nem
törsz, ki a [árorrsból, de nem nyugszol
addíg, amíg az egyháza hagyomány s;e
kerét - 'amely elé befogtak - egy ran
tással eiőbbre nem vitted. sonasem vol
tál az Egyház liberális bírálój a. A Te
teológiád sem nem ínyer:cl<edö:, sem nem
tetszelgő, sem nem eht-szeru., Magad
C1aJ vitted az egyházi hagyományt, tu-



relmesen és szívósan megküzdöttél ve
le, hogy új teológiai belátásaidat szilárd
egyházi alapokra építhessed. Ma talán
különösen fontos az, hogy az Egyház te
ológiai hagyományán túlmenően, 'rnmde
nekelőtt magának az Egyház népének a
tudatát vonjuk ibe a felismert és elvál
lalt haladásba. A teológia haladásának
nemcsak történelmi igazolásra van szük
sége, hanem pontosan az Egyház gyakor.
latában és nyilvánosságálban megvalósu
ló társadalmi beigazolódásra is. Ettől

még nagyon messze vagyunk. Ahhoz,
hogy eljussuruk idáig, ismét csak a te
ológusok "második bátorságára" van
szükségünk, amelyre Te taníthatnál meg
mínket.

II. A HOLNAP PROBLÉMÁJA: A
KRITIKA

Engedd meg, hogy - jóval rövideb
ben - egy másik gondolatot is előhoz

zak, amelyet az Egyház jelenlegi hely
zetében Tgen fontosnak tartok, és amely
közelebbről nézve közvétlenül összefügg
az .előbbiekkel. A teológia felelőssége ez:
azert, hogy a 'kritikai tudat megnyilvá
nuljon az Egyházban. Jellemző, hogy ke
vés szót vesznek ígénybe, vagy utasíta
nak el Icrítikátlanabbul napjainkban
mint éppen a ikrttíka szót. Ugyanakko;
pedig igen fontos ekkleziológiai jelen
tősége van: úgy tűnik, hogy a ~ritikad
tudat nyilvánosságra jutása és demokra
tikus népszerűsítése az Egyház jövendő

életének az alapjaihoz tartozik.
A holnap Egyházában elsősorban nem

a. ik~itlikus értelmiségiek jelentik a prob
lémát, hanem az "egyszeru nép", vagy
"Krisztus nyája", akiket az egyházi ve
zetőiknek és számos plébánosnak a véle
ménye szerint okvetlenül távol kell tar
tani a kritikus teológusoktól, akik csak
megzavarnák és felkavamák ők..et. Ez a
meg nem zavart, közvetlenül az Egy
házzal élő hivő nép azonban már nincs
többé! És nem a kritíkus teológia zavar
ja és zavarta meg őket. Maga az egy
házi intézmény az, ami a lelkük legmé
lyén nyugtalenítja őket: valójában az
Egyház tényleges változása okozza a za
vart, s ez robbantja Iki az Egyházzal va
ló azonosulás válságát. Az 'Egyház való
jában nagy átalalouláson ment át az
utolsó zsinat óta. Ezen már semmikép
pen sem lehet változtatní, mert ha va
laki vissza akarná fordítani ezt a válto
zást, az még nagyobb zavart okozna és
még nvomasztóbb lenne az önkényes
ségnek a látszata, az a benyomás, hogy
az Egyház sem tudja, hol áll a feje.

A zűrzavart nem a ílrnit~us teológia
okozza, hanem éppen ennek a hiánya:
az, hogy a hívőket egyházi részről 
szeretetlenül - olyan változásoknak tet
ték ki, amelyet nem magyaráztak meg
nekik, nem ébresztettek bennük kritíkaí
megértést az Egyház .reformtörekvései
iránt. Az elmúlasztott tetteIknek gyak
ran katasztrofáits hiányok a következ
ményei, Hogyan értsék meg az egyszeru
hivők az Egyház azonosságát a változá
sokban? Hogyne éreznék magukat meg
csalva, ha nincs Egyházuk iránt kellő

krttikaí érzékük, amely képes meglátna
a folytonosságot a vál tozásban, ha nem
rendelkeznek azzal ~ krítlkai szemlelet
tel amely belátja, hogy éppen a válto
zás biztosítja a mindig megújulásra szo
ruló Egyház (Ecclesia semper reforman
da) történeti azonosságát! Az Egyház
válságának nem a túlzottan sok krtttka
az oka, panem az alapvető és begyako
rolt kritikai tudat katasztrofális hiánya.
A holnap Egyházában éppen ez a hiány
teszi ,;Krisztus nyáját" központi tűzfé

szekké, Ne becsüljük le buzgó anyáink
vallási azonosulásának válságát! Végül
is 'ki mentimieg őket a kétségbeesett kö
zömbösségről (amit olyan szívesen téte
leznek fel a Iíberálís krttíkusokról, ami
azonban valójában "Kris'ztus nyájában"
uralkodíkt), ki menti meg őket az egy
házellenes cínizmustól, vagy attól a fá
radt beletörődéstől. amely a halál egyre
szélesedő pásztaját vonja meg az egy
házi intézrmény és a hívők között, Ha
rnost fölkerekedik a teológia és nem
csak a nagyszeminárium üvegházában
fejt ki krltíkaí tudatot, hanem nyilvá
nosságra is akarja azt hoznl, ha ez a
teológia fellazítja a hivők készségét,
hogy tisztán tekintélyi alapon fogadják
el az egyházi intézményektől az isme
reteket, vajon rombolja a'1~kor az Egy
házat, vagy pedig egyenesen va holnap
leghatározottabban állított egyházias
ságának egyetlen lehetőségéért kűzdl'
Valóban Jézus Krísztus Egyházát aikar
ja az, aki hűtlenségnek tartja ezt II

kritikát, vagy inkább ~riti!ka és humor
nélküli vallási szektásságot? Nem valk
voluntarizmussal cseréli fel az egyházias:
vallásosságot? Valóban alapítójának al

szemével nézi az Egyházat az, aki a 'lui
tíkaí tudat ilyen demokrattzálásában
mindenptt zűrzavart és veszedelmes
nyugtalanságot szímatol? Vagy pedig;
olyan titkos szociológtai nézőpont sze
rint értékeli az Egyházat, amelynek
alapján a krítíkaí érzék növekedése ve
sredelmes és ezért kííktatandó bizony
talanságot jelent?
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111. A RÉSZBELN roERESZTÉNYEK

Kedves. Karl Rahner, Te sokat és
fontosat írtál az egyházias vallásosság
ról. A szerétet és a krítíka, a szolídari
tás és az ellentmondás, a mísztíka és a
tiltakozás nem kellene, hogy úgy tar
tozzék: itt össze, mínt az érem kót olda
la? Ezzel kapcsolatban szeretném az
E~há:z jelenlegi helyzetére jellemző

harmadik prooérnát felvetni: a keresz
ténység és az egyház konkrét 'különbö
zőségét és összetartozását Hl1etően. Neked
tkösziÖnhetjuk az anonim kereszténység
teológiai kifejtését. Az Egyház mostaní
helyzetében a kereszténységnek másik
formája is döntő fontosságúnak tűnik

számomra: azokra II keresetényekre gon
dolok, akik csak részben azonosították
magukat az egyházi intézménnyel.

Ezeknek. az Egyházzal csak "részben
azonosult keresztényeknek" a száma ma
már óriási. A maguk módján ők kény
szerítik ránk, hogy megkülönböztessük
az Egyházat és a kereszténységet és ők

tiltják meg, hogy az ,Egyház problémá
ját befejezettnek tekintsük az intézmény
peremén. Nemcsak egyszeruen Egyház
nélküli kereszténységről van szó (túl
ságosan .is világosan érzik ők, hogy tör
ténetietlen társadalmunkban a teljesen
mtézrnény nélküli 'kereszténység magát
a keresztény. hagyományt is elveszítené).
Mi pedig nem ismerjük a rájuk vonat
kozó megfelelő egyházi és teológiai kri
tériumokat. Az JE,gy1házhoz való tarto
zás elméletei nem válaszolnak erre a
problémára. Eize1ketaz Egyházzal csak
részben azonosult 'keresztényeket a "pe
rem-keresznények" vagy "papírforma
szerinti keresztények" negatív jelzőivel

szekták illetni. Ez; azonban megakadá
lyozza, hogy észrevegyük .azt a pozitív
tartalmat, ami ebben a részleges azono
sulásban rejlik. Ugyancsak erre a nega
tív szemléletra vezethető vissza a krí
tikátlan, többé vagy kevésbé konflik
tus nélküli azonosulásnak, mint vitat
hatatlan ideálnak a feltételezése is.

Az az Egyház amelyik tudja, hogy
önmagáért van és sohasern azonos tel
jesen az Isten országávaű, amelynek tör
ténelmi jele, és: egyúttal tudatában van
annak a bűnének is, hogv sohasem tesz
elég:g;é tanúságot Isten országáról, igen
komoly kérdésnek keIlene, hogy tekint
se ezt a részleges azonosulást a keresz
ténységgel. Elképzelhetetlen az, ihogy a
k:eresztény egzísztencíárrak ez si formája
éppen a hivők eszkatológíkus Ielkíísme
retéből fakadjon, kritíkaí érzékből a ke
reszténységség eszkatológíkus Igazságá-
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nak ama többlete iránt, ami az egyházi
intézményben sohasem válhat kellőkép

pen láthatóvá ? Éppen ez a részleges
azonosulás adhatna alkalmat a refor
mokra, arra, hogy az Egyház maga vál
toztassa meg külső alakját és víselkedé
sét.

A keresztény eretnekségek története
bővelkedik ilyen részleges azonosu.lások
ban. De ne feledjük, hogy az eretneksé
gek története igen gyakran az egyházias
kereszténység előtörténete volt. Amíg
azonban régebben ez a kereszténységgel
részben azonosult egzisztencia csak el
szórtan és kis mozgalrnakban valósult
meg és szenvedett ki gyakran, addig ma
az egész Egyházat érintő, nyilvános
probléma lett, amelynek megoldása 'ké
sőbbi időkre nem napolható el. Ha az
egyházi teológia képes lenne bebizonyí
tani, hogy ebben a részbeni azonosulás
ban rejlik ()Ilyan levezethetetlen pozitív
érték amely nem helyettesíthető egy
szerűen a keresztenvséggel való teljes
azonosulással. aikkor ebben a fehisrnerés
ben az. egyházi megújulás teológiája
fontos' szempontot nyerne.

Ezzel zárnom is kell ezt a túlságo
san hosszúra sikerült levelet, ami kü
lőnben sem pótolhatja az Egyház és a
teológia reform....helyzetéről szóló traktá
tust, Így sok minden maradt kimondat
lan, remélem azonban kedves Karl Rah
ner, hogy erről a témáról szóló fejtege
téseim nem kevésbé örvendeztetnek meg
Téged, mimt személyed méltatása. A
megújulásnak azt a szellemét akarják
tükrözni, amely a Te teológiadat is át
járja. Éppenséggel nem intellektualís
ta, hanem velejéig vallásos megfontolás
ból fakad ez a reform-szollcrn, Nincs
szándékában leszállított áron kiárusíta
ni és így moderrrizálni a kereszténysé
get, Semmiképpen sem akarja lépésről

lépésre mcgszüntetní a rábízott üzenet
kihív:ás.át, hanem a helyére tenni. Va
lójában ebben a reformban minden a
hi tért van: ezzel együtt természetesen
az egyházi- struktúrák megváltoztatásá
ért is, rnert egyedül a gondolkodásmóo
megváltoztatása magát a gondolkodást
sem változtatja meg, nem is szólva ar
ról, hogy az egyházi életnek olyan for
mái és struktúrái is vannak, amelyek
megalvadt htbáknak, a bűnök e"!Y~lázi

aggregátumának tűnnek. Az Egyház hű

sége önmagához nem válbatik e hibák
megrögeődésévé. A kritikus teológiának
nem szabad ezen a téren túlságosan so
kat "megértenie" és "interpretálnia",
hanem itt határozottan ellent 'kell mon
danía (mert ez efféle hibák puszta in-



.terpretációja is a hibák megrögződésé

nek álcázott formája).
A magát egyháziasnak tartó teológia,

mivel nem árulja el a krrtika szabadsá
gát az Egyházban, az első pidlaritásra
míndíg veszedelmesebb mint aI:iberá
lis teológia, amely figyelemre sem mél
tatja az Egyház sorsát. És természete
sen "veszedelmesebb" minden fajta ki-

A GYERMEK ISTENKÉPE

Az ember vallásosságának fejlődésé

ben igen jelentős szerepe van a gyermek
kori Isten-élménynek. Itt most Inem a
közvetlen Istenmegtapasztaíásra, valamí
mísztíkus istenélményre gondolunk, bár
- hitünk szerint - ilyesmiről is lehet
beszéln; gycrrnekkorban, nélha ugyanis
rendkívüli megnyílatkozásai vannak a
kegyelem által bennünk lakó Istennek,
(K'i's Szent Teréz esetét említhetjük pél
daként.) Altalában azonban az istenkép
kialakulásának rendes útja a közvetett
és közvetített élményeken keresztül ve
zet. AZlOikróla személviség fejlődésében

számottevő élményckrői van itt tehát
SZiÓ, amelyek Istenre vonatkoznak, Isten
re utalnak mások életében, cselekedetei
ben és szavaiban, amelyek segítségé
ve'l a gyermek összeállítja - gyakran
talán nagyon primitív és egyéni - is
terrsépét, Ez az istenkép tartalmí.lag ket
tős vonatkozású, Azt tartalmazza, hogy

1.) Isten létezik (létezése megismer
hető, ,,'megtaJpasztalrható" valamiképpen)

2.) mdlyon az Isten (ki az Isten? me
lyek a lényeges tulajdonságaí ")
Míndkcttő tekintetében igen nagy sze

repe van a környezetnek -, valláspszt
chológiai adatok bizonysága szerint 
elsősorban a szülőknek, akik ha vaííá
sosak, Isten létezésének és sz,eretetének
legtermészetesebb közvetítői és tanú
ságaí a gyermek számára. A szülők éle
te, cselekedetei és szavai akarva-aka
ratlanúl bizonyítják vagy cáfolj,álk: Isten
létezését, tudatos pedagógiai törekvések
kel pedig élményszerűen közvetíthetik
Isten szeretetét és erejét. A gyermekko
ri élményszerű "bizonyíltás" legtöbbször
hatásosabb és maradamdóbb, mént a ké
sőbbi, észokoklka:l támogatott értelml rá
hatás. Ha viszont hiányzík, a :jje1Jnövek
vő gyermek számtalan problémával
kénytelen szembenézni, és lelkileg ne
hezen vészeli át a világnézeti válságok
korszakát, a serdülőkora.

Mindenok előtt tudnunk kell, hogy a
kisgyermek nem elvont 'bizonyítás alap-

engesztelő-integralísta teológiánál, amely
megrettenve a mrtika egyoldalúságának
kockázatától, nenvfelszabadítaní, hanem
mindenáron "igazolni" akar. E kritikai
teológia rnűvelése ígen sok nehézséggel
jár. Szarnos maradandó fejezetét köszön
hetjük neked. Fogadd érte szívből jövő

hálámat.
JOHANN BApTIST METZ

(ny. t.)

jan alakítja ki istenképét, hanem szü
leinek magatartására és tekintélyére tá
maszkodva fantáziája és- kezdetleges lo
gikája segítségével önmaga állítja azt
össze. Az, istenkép ililiallalkítása szernnont
jából eZiértnagyon fontos tény, hogy
milyen érzékelhető és fantáziát mozga
tó élményekből indul ki a gyermek.
VizsgáJIjuk meg gyakorlatilag ezt a
megállapítást.

A gyermek kezdetleges istenképének,
mdnt mondottuk, míndcnképpen első vo
nása az, hogy "Isten létezik". Ezt első

sorban nem azzal bízonyítjuk, hogy 118,
ten nevét urios-untalan emlegetjük a
kisgyermek előtt. A legjoblb bizonyíték
mindennapi magatartásunk: úgy élünk,
hogy Isten létezik. Imádkozunk, beté
rünk a templomba séta közben, tiszte
lettel beszélünk Istenről, stb. Ezek a
tények tényszerűen állítják a gyermek
elé Isten létezését. A szülők írnádságra
kulcsolt keze (különösen apáik imádko
zó keze!), tiszteletteljes nyugodt komoly
sága imádság közben, a templomban
térdelő anya áhitata, a rövid közös csa
ládi lrnádság, karácsonyi ünnepség nem
erőltetett, hanem rnagátólértetődő, ter
rnészetes hangulata míndezek szabály
szerű, rendszeres ismétlődése -, mind
mind olyan tények, arnelvek többet je
lentenek minden rábeszélésnél, parancs
szónál, és mélyen a gyermek Ielkébe vé
sődnek.

Magatartásunk és cselekedeteink per
sze nemcsak Isten létezését sugallják,
hanem azt is megrajzolják a gyermek
e:lőtJt főbb vonásokban, hogy rniíyen az,
Isten (mily;ennelk "tarUulk, hilsizük Út rní,
akik komolyan vesszük létezését). Isten
tulajdonságaiból) ki az Isten, rnilyen az
ISiten?) különösen két vonást tanácsos
hangsúlyozni már a kezdet kezdetén:

a.) Isten hatalmas (végtelenül erős)

b.) Isten jóságos (végtelenül szeret
minket).

A hatalmas, erős Isten fantáziát meg
mozgató, "érzékletes" képét a Teremtő
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Isten bemutatásával tudjuk felidézni.
Beszéljünk aITQl, hogy Isten teremtette
a vdlágot, az övé mínden, amí van kö
rülöttünk, sőt mi magunk is. A gya
konlatoan hogyan lehet ezt a "beszélge
tést" könnyedén, természetes formában
megoldani? Adandó alkalommal (pl, sé
ta köziben, amíkor a gyermek amúgy
is rengeteget kérdez) az érdeklődését Is_
terire tereljük, Ö adta nekünk ezt a
szép, érdekes, hatalmas világot. S itt
míndjárt egy fontos megjegyzést kelJ
tennünk: nem szabad Isten nagyságát,
hatalmát és tudását és erejét a világ el
lenére és az ember ellenére, a gyermek
számára kedves, általa megcsodárt dol
gok lekics.inylésével kíemelnd, Éppen el
lenkezőleg kell cselekednünk, ezek se
gítségével, ezek fQlé emelve kell
bemutatnunk Isten nagyságát. Min
dengyermek:nek érdekes és nagy
szerű dolog például a technika: érdek
li az autó, a repülőgép stb. Helytelen
volna azt mondaní: "mindez semmi, ér
téktelen. ellenben amit Isten aJikotott..."
Más szóval: nem szabad a világ szépsé
gét, az ember alkotását szembeállrtaní
Istennel. A kettő ugyanis nincs ellen
tétben, ezt a gyermek ösztönösen érzi.
Ezért az Isten nagyságát az ember és a
világ nagysága fölé, azzal összekapcsol
va helyes beáhlítaní, (Pl. nagyszerű a re
pülőgép -, hogyan tanulta meg alkotnd
az ember? - a madarak repülése -,
kiailkotta a madarakat?). Ez az észre
vétel persze akkor időszerű, ami'kora
gyermek már nemcsak észreveszi, érzé
keli a környező világot, hanem össze
függéseiiben is kezdi megismerni, birtok
ba venni,

A jóságos Isten képét, a rnínket sze
rető Isten rajzát pedig úgy állthatjulk a
legegyszerűbben a kícsdnyék eIé, hogy
lsten az Atyánk. A gyermeknek közvet
Ien tapasztalatai vannak, és feltehetően

jó tapasztalatai vannak a szülőí szere
tetről, az atyai és anyai jóságról. Az
analóglát tehát hamar érteni kezdi. To
vábbá a szülők Isten iránti "gyermeki"
viselkedesén keresztül tapasztalni kez
di hogy egy nagyobb családnak is tag
já; s ebben a családban az Isten az Atya.
Ezt a "esaládi" viszonyt emeli ki a ké
rő imádság is, többek között, s ennek
pedagógiai szempontból is nagy szere
pe van. Nagyon helyes, ha a szülő Isten
re hivatkozik eredményeíben, sőt jósá
gában ("Istentől tanultarn!"), S a szülő

által teljesített kérések alkalrnul szelgal
hatnak a nagyobb kérések felidézésére,
amelyek teljesítése nem áll a szülők ha
talmában. Evangélíuml pedagógia ez,
maga Krísztus bíztat a kérő imádságra,
a benne való kitartásra: "Ha tehát ti,
akik rosszak vagytok, tudtok jó ado
mányokiat adni gyermekeilt,elmek, rneny
nyivel inkább fog adni a ti mennyeí
Atyátok jó lelket azoknak, akik tőle

'kérik" (Lk. 11, 13).
Ha így rajzolódik ki a gyermek előtt

Isten képe, hogy O a mi Teremtőnk és
Atyánk, s ez a kép a tények erejével
(magatartásunk, szavaink és cselekede
teink tanúságvételével) vésődik a kicsi
nyek lelkébe, olyan kincset adunk nekik
örökségül, amelyet tolvaj el nem lophat
és rozsda meg nem emészthet (Lk. 12, 33.)

CSANAD BÉLA

STADLER FRIEDA H \LÁLÁRA

Magas kora és egyre súlyosabbá vált
betegsége miatt nagyjából korrordulónk
óta nem szerepedt többé közéletünkben,
csak a Vigilia hasábjain jelentek meg,
míntegy tíz évig még, népszerű pedagó
g)Íai írásai. A loét világháború kőzti ma
gyar katodicízmusnak azonban [elentős,
színes, érdekes jelensége volt,
Elsősorban mivel volt az? Ma már

látjuk, hogy nem mozgalrní és sajtóbelí
működésével, hanem sajátmagával; leg
remekebb és legmaradandóbb alkotása
önmaga volt és az, hogy formáló-hatá
sait tovább tudta adni. Nagy egyéniség
volt. És ezzel hatott mint nagy nevelő;

alakjának sokoldalúságát még azok előtt

is, akik személyesen ismerték, alig le-

416

het elmondani. Hát még azoknak, akik
már nem ismerték személyesen. Csak
néhányat e vonásaiból !
Míndenekelőtt rendkívüli volt a kul

túráltsága, Ezt már azért is legelsőként

kelJ megemlíteni róla, mert valójában
nem is Lehet tudni, mik voltak ennek
a forrásai. Vidéki városban végzett négy
akkori elemit, aztán hat un. "felsőbb
Ieányískolát", érettségi je sem volt, taní
tó női okleveíet szerzett és csak németül
tudott (hiszen az akkori Délmagyaror
szág egyik német eredésű családjából
származott), - a tájékozottsága mégi.
páratlan ; akik környezetét alkották sok
kaJ többet tanulhattak ebből, mint a
maguk idejebeli egyetemeken.



Mindent tudott, hát persze, hogy ol
vasott volt, mégis tájékozottságot kell
rnondanunk olvasottság helyett. E so
rok írójának például ő rnondta - va
lami ok rniatt emlékszem rá -, még
1931-1ben: "Luther és vele a németség jó
része amikor ő hozzányúlt egy csomó
problémához, amik olyan égetőek vol
tak, akár a fehérizzásig hevített vas,
nem akartak elszakadni az egyháztól,
nem a kereszténységnek valami külön
ágazatát keresték, pláne nem eretnek
séget, hanem a Ielkí üdvösségüket." Hon
nét tudta ezt vajon? Akkor még nem
jelent meg a katolíkus professzornak,
Lortz-nak kétkötetes, monumentálís Lu
ther életrajza, amelyben ugyanezt mond
ja, és ő mégis tudta ezt, aIIl1it azután
a II. vatikáni zsinat is mondott. Alta
lában nagyon sok alyennel lepte meg az
emberi persze nem szándékosan; az
olvasmányait a lelkén szűrte át, és a
hatalmas lélek mozdult együtt előre a
mával, mint meglepőert a zsinat előut

már "zsinati jelenség". De már mínden
ből önként és egyben kikapcsolódva, a
zsinatnak csak első, XXIII. János alat
ti ülésszakát tudta figyelemmel kísérni
és örvendezni az egyház igazi önmagá
ból való felújulásán, aztán figye'limét
már lekötötte fárasztó és súlyos beteg
sége, amíben valójában éveken át ago
nizált.

De miért, hogy Ilyen ekkléziológiaí és
egyháztörténeti viszonylat volt az első,

amiben megernléztünk róla? Mi köze
Iehetett akkor egy nőnek az egyház
ilyen problérnáihoz? Nos" neki éppen az
volt a legelső és legsajátabib vonása,
hogy elsősorban nem nőnek, hanem tej
lesjogú embernek tartotta magát, akinek
az emberlét egyetemes készségel és jogai
járnaik. Emiatt sokan - papok és nem
papok egyaránt afféle katolikus
szűff'razsettnek tartották őt, vagy leg
alábbi is femínístának, alki erre neveli a
könnyezdét is, ,ami a konzervatívék sze
rínt felháborító; hiszen a nők, különö
sen a lányok... nem, nem alacsonyabb
rangú emberek ugyan,... de ugyebár
sokkal gyöngébb emberek, és a szelle
mi képességeik is k'evesebbek... miért
neveli őket a mozgalrnában úgy, mint
ha teljesjogú emberek lennének, nem
pedig a férffiaknak eleve alávetették?
"Sem szüffrazsett nem vagyok, sem fe
minista" - mondta egyszer a maga
esengő, tiszta hangján, színtén e sorok
Írójának. - "Ha az volnék, eleve elis
merném, hogy alacsonyabbrendűnek tar
tom a nőket, mert ezek a mozgalrnak
éppen a nők vélt alacsonyabb-tudatából

fakadnak..." Igen, természetesnek tar
totta a nőknek - akatoliikius nőknek

is - ezt a férfiakkal egyenlőrangú em
beri méltóságát, Bámulatos milyen egy
szerű eszközökikel tudott vigyázni arra,
hogy ebbe semmiféle negatívum bele ne
keveredjék. Egyszóval Ő valami afféle
magyar Ida Friederike Görres vOl1t -, az.
ugyanezt a gondolatot képviselte euró
pai méretben, De ő nem tőle vette át
ezt az eszmét. Már régóta ment ugyan
azon a csapáson, amikor megismerte
Ida Friederika Görres írásait, amik per
sze hogy tetszettek neki, és elégedetten
nyugtázta, hogy egymástól függetlenül
járják az egyazon, vagy legalább is
párhuzamos utat.

Ez volt a lényege. Olyan apró terem
tés volt, akár egy gyermeklány, és szép
sem volt. De a férfiak és nők közöt,
egyaránt fö~ti1nt azzal a roppant nyu
gaíommal, [elentékenységgel és derű

vel, ami áradt belöle. Igen, derűs volt,
mínt a harmonikus alkatok lMitaláJban.
Belső mcsolya nem hagyta el sohasem
pedig - és ezt mégis meg kell említeni
- látott nagyon nehéz időket is.

Ebben az _évben lett volna nyolcvan
egy éves, 1888. december ts-én született,
Gyermekkorát Temesvárott töltötte,
0001 apja városházi tisztviselő, művelt,

a gyermekeit nagy gonddal nevelő apa:
a család négy gyermeke közül az egyik
kisfiú fürdés közben a Bega folyóba ful
ladt és ez megrázta az egész család éle
tét. Talán volt valami hatással ő rá is,
hogy élete minden pillanatában Isten je
lenlétében éljen. Iskoláit a temesvári
zárdában végezte. A szellemileg nagyon
energikus, élénk leány korán kezdett rr
ni az akkori katoHkus, leánylapba, még
az első világháború alatt fölkerriilt Pest
re, s utána ugyanannak a Lapnal.c lesz a
szerkesztője ; nem ketlett tennie semmi
különösebb erőfeszítést, hogy a leány
mozgalrní életben az élre kerüljön, saját
[elentékenysége vitte' előre. És itt kell
megjegyeznünk, hogy ez bizonyos áldo
zat volt neki, mégpedig nem is könnyű

áldozat. Mint az akkord katolíkus rnoz
galrní vezetők minden egyes tagjának,
neki is alá kelleltit írni azt az okmányt.
amelyben elismeri, senkitől semmilyen
címen semmiféle nyugdíjra nem tar.
igényt! Tanítónő lehetett volna, mégis
csak nyugdíjjal -, ehelyett ez a "ne
gatív nyugdíj igény". .. Ez járt neki ..•
De a derűjét megtartotta akkor is.

Nekem sokat beszélt arról, hogy ezek
ben az években rnily gondot okozott ne
ki a saját egyéniségének. megfelelő lel
ki életforma megtalálása. Sok keresés
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után taláíta meg, az Isten h-ánt való
"amour pure" gondolatában, hogy Istent
nem azért kell szeretnünk, mert félnünk
keH tőle (egyenes, világos, nyiH termé
szete mondott ellene mindenfajta ilyen
megfélemlítésnek): és nem azért kell
.szeretnünk, mert majd megjutalmaz -,
az Ilyen "cukrot!kiapsz" igéretet gyerme
kesnek tartotta. A legegyszerubb és hi
zony nem a legkönnyebb módját válasz
totta Isten szerétetének. Öt Magát sze
retni, azért mert kétségtelenül van; azért,
mart Legtökéletesebb Lény; azért mert

AZ OLVASÓ NAPLÓJA
Evezredek óta élnek tarka egyveleg

ben a népek - zsidók, beduinok, külön
böző arabok, őslakosok, bevándorlók 
a Közel-Keleten; évezredek óta kavar
ja őket hollangyosabb, hol hevesebb
tűzön a történelem, anélkül, hogy egyet
len, egységes masszává bírná oldani
őket. Sőt, úgy látszik, minél erősebb a
kohó tüze, annál inkább szétválnak az
elemek. És annál több eleimre bomlik a
massza.

Egy dlyen heves ízzású pillanatot ra
gad meg regényében Kardos György*.
Izrael földjén még az angolok uralkod
nak, de már alakul az új zsidó állam;
az olvaditanyagnak most keltene szilárd
testté keményednie, s ehelyett rnost telí
tődnek az elemek azzal a töltéssel, amely
majd másfél-két évtized rnúlva feszíti
robbanásig ezt a kohót,

1947 nyarán vagY'unkA zsidók most
kezdtk országukat alapítani; most kez
denek élesední az araib-zsidó ellentétek.
Most kezdenek élesedni az ellentétek a
palesztinai zsidóságon belül is; a skála
széles, az angol uralomba való belenyug
vástól a világhódító rajongásig. A régi
telepesek verejtékes szorgalomrnal foly
tatják az évek, évtizedek óta folyó mun
kát, termelik a paradicsomot és az ubor
kát, a naranesot és a citrornot, művelik

jól-rosszul a nehéz földet, és próbálnak
boldogulni az egyre idegesebb angolok
kal. Egy új nemzedék a nagy, dicsősé

ges, uralkodó Izrael álmában él, terror
szervezetek működnek, bombák robban
nak, angolok, arabok pusztulnak.

Mí lyen világ ez? Egy napon az Écel,
a .félel'mes terror-szervezet megöli a zsí
dókkal békességben élő arabot. Halil
Dzsauaríst. Jankl, a szövetkezetí falu
sofőrje, meg Avraham Bogátír Jeruzsá:
lernből tartanak hazafelé a teherautón.

viszonoznunk kell az ő számtalanszor
megtapasztalt szerétetét. S rninden kül
ső nehézséget ami csak adódott, elviselt
szelíden és alázatosan roppant bölcses
séggel. Egészen Istenre bízta magát,
mínt a legnagyobb mísztíkusok, s az vé
gül is nem hagyta el őt magas korában
sem. Nagyon hosszantartó súlyos agyér
elmeszesedés éveiben már semmi mas és
senkí más - egyedü'! Ö világított ne
ki. ..

IJJAS ANTAL

Jankl a gyilkosságról beszél, és más
gyí lkosságokr-ól ; egyről, amilkor békés
beduinokat lőnek agyon, abban a hi
szemben, hogy fegyvert csempésznek,
pedig csak egy zsák szénát visznek az
öszvérükön. De mindegy széna, vagy
fegyver. Folyik valami ősi szernet-sZJe-'
rnért; ez az a "ikeret" Halil Dzsauarís
halála körül, "melyben a gyilkosság
egyszerre magától értetődő lett, eltűnt

belőle minden megrázó és rendkívüli.
Sokat gyilkolnak mcstanában - gondol
ja Avraham - maguk a britek nagyobb
pusztítást végeznek. mint a bubópestis.
Az erőszakos halál kezd megszokottá
válni, Igazán jellemző erre a világra az
a rövid hír, mely néhány hónapja je
lent meg az újságokban: ,A brit ítélet
végrehajtó, Captaín Ford, huszonegy na
pos szabadságra utazoet.' Mirrt egy pék
ség, mely sajnálattal értesíti vevőit az
ideiglenes üzemszünetről.'

Hát ilyen vílág ez. Hátterében egy
egy szörmyű láng, vagy lángnak az em
léke izzik: hitlerizmus, lágerek. Mint
egy az elvadulás előtörténetének [elzésé
re. A nehezen megszelídített földeken
érik a paradacsom. nő az uborka, sar
jlad a lucerna. De a növények, levele
it már gonosz szelek tépkedi'k, Avraham

\ Bogatir békés, legföljebb csak az örök
családi pörlekedéstől ideges házába egy
éjszakán, Avraham "hét napjának" első

éjszakáján beront egy fegyveres fiú,
nyiliván az Eoel tagja; Avraharn ebrejtd,
magánál tartja, úgy tüntet ti föl, míntha
a munkaközvetítő küldte volina hozzá
munkásnaík, Hét napig él nála Dávid. Ez
alatt a hét nap alatt Avraham megjár
ja Jeruzsálemet, hogy híi-t vigyen Dá
vid szüleinek; közben azango,lolk letar
tóztatják, egy arab nyomozó Ikiis2'Jabadít
ja, a várakozás óráiban megtudja. hogy

*KardlOs G. Györr-gy: Avnaham Bogatir' hét napja. (Magvetó, 1968.)
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Dávidot körözik. Jeruzsálemben pedig,
ücapcsolatoa kerülve egy Iázálornszerű

éjszakán az Écel egyik parancsnokságé
val azt tudja meg, hogy Dávidnak mind
egy, az angolok kapják-e el, vagy ők a
terroristák 'Végezneik vele, mert egy akci
óban nem hajtotta végre a rábízott föl
adatot (önhibáján kívül: csődöt '1nOO
dott a gépisztolya). Avraham azt gon
dolja: "Az egész világ, egy Hyen kis
fiúra vadászik. Mi lesz ezzel a szeren
esetlen, szomorú kis bóherrel ? És mi
ért kell nekern minderrőltudJnom, te
jó isten, most itt van rajtarn ez a te
her, amilkor úgyis tele vagyok rakva,
mint egy teve..."

De a történelem nem nem, kineik
memnyi van már a vállán; válogat~s
nélkül, valetában rakja a terheit, Mliérlt
rejtette el Avraham ezt a gyereket, vál
lalva a tett minden veszélyét? Mim-az
adott pillanatban nem a veszólyt latol
gatta, hanem az embect dátta, afkin se
gíteni ,kelL Miér't tette, 00 egyébként
nem cinkoskodik az ÉClel'le11 - kérde
zi tőle azon a jeruzsálemi éjszakán is
a rnegszálloct parancsnok A szót senki
nem rnondja ki: emberségből. Ha már
már az ajkukon van: sietve másról kez
denek beszélni. "Maga jó ember" - da
dogja Dávid Avrahamnak. Avraham
dühös, szíokozódik, a narancsfák. nyesé
sét kezdi magyarázni. Ezek az ernberek
váratlanul útvesztőbe kerülitek; egyetlen
forraluk van a labirintusban : az ember
ségük. Akár az angolok alázzák meg
őket, akár az Ecel fenyeget. Nyers, da
rabos, mély eprkus méretű emberség.

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Arthur Miller legújabb darabját, me
lyet 1968 februárjában mutattak be
"The Price" (Az ár) címmel a New
York-í Broodwayn, s tizenkét hónapig
le sem vették a míisorról, most London,
Párizs, Belgrád, Róma és Leníngrád
után nálunk is bemutatta a Vígszínház.
A magyar fordító - Vajda Miklós, akit
színvonalas munkájáról jól ismerneik
Miller magyar kedvelői - az "Alku" cí
met adta a darabnak; a címváltoztatást
a magyar "ár" szó több értelmüsége in
dokolta.

Az "Alku" cselekménye a hagyomá
nyos milIeri problémakörben mozog.
Másfél évtized után találkozik Victor és
Walter, a két testvér, a lebontásraítélt
apai ház padlásszobájában, ahol Solo
mon, az öreg zsugori becsűs alkudozik

Trágya szagú, S'z)f,tikozódó, szemérmes,
megrendűtő.

De az író mindebbőí semmit sem ma
gyaráz; mégcsak célzást sem tesz rá.
Ábrázolja, beérve erunyivel: az ábrázo
Iással, Nimes is szüksége kommentárok
ra, jellemekhez fűzötlt széljegyzetekre:
nyugodtan bízhat az ábrázolása erejében.

A téma tele buktatókkal: titkos szer
vezetek, terrorcselekmények, gyilkossá
gak - mindez detektiv-Izgalmakra csá
bít. De Kardos Györgyöt nem az izgal
maik érdeklíík, nem a cselekmény eset
leg kíaknázható romantíkája izgatja,
nem a rendkívüli, a rikító. Hanem eb
ben az egész forgatagban az ember, II

jeUem. Nem "Palesztina 1947 nyarán",
hanem Avraham Bogatír ebben a Pa
Iesztinában, ezen a nyáron. ELZJért olyan
hiteles történetileg is : mert nem
"könyvből" írja ki, nem riportokból á<1
Iítja ÖSS2Je a történelmet, hanem embe
reiben éli, embereivel életi, a maguk
szintjén és méreteiben.

Ami egyúttal azt is jelenti : IkirtrünS, fe
gyelmezett regény az Avraham Bogatir
hét napja; érett, eszközeinek teljes bir
tokában lévő művész munkája, Egyet
len öncélú, önmagáért és önmagában hi
valíkodó mondaton, [elzőn nem kaphatni
rajta, egyetlen leírása sincs magáért. a
leírásért, egyetlen "festői" tája erről a
romantikusan festői tájról; mlnden az
ábrázolás hitelét szolgálja, azt a valósá
gat, amely azért végül mégiscsak az írói
teldtalálatok remekléseiből gazdagodák
olyan tapinthatóan hitelessé,

RÖNAY GYÖRGY

az apa után maradt bútorokra. Victor
huszonnyolc éve rendőr-őrszem, bár an
nak idején kitünó képességekkel kezdte
míiszaki tanulmányait, de amikor apja
tönkrement, vállalta a pénzkereső sze
repét, hogy ~átyja, Walter tanulhasson,
aki azóta befutott, neves orvosprofesz
szor lett. A megérkező Walter m~ azt
is elrabolja Victortól, amije volt: bebi
zonyítja, hogyapjuknak igenis volt pén
ze, s Victor áldozata lényegében egy fél
reértésen alapul. Ki a felelős és miért?
A hajdani indulatok, események, benyo
mások, kimondott és kimondatlan sza
vak már nem bogozhatók széjjel; a két
testvér nem lelhet többé egymásra. El
válásuk végleges, jóllehet Esther, Victor
felesége egész idő alatt azon erőlködik,

hogy "helyreállítsa" köztük a sohasem
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volt har~óniát, hisz az igazi ellentét
mélyebben húzódik: Walter elsősorban

karrierben gondolkodik, Vtctor viszont
erkölcsi tisztességben.

A darabnak világszerte jó volt a kri
tHeai visszhangja; a londoni "Observer"
kritikusa például "Az ügynök halálá"
hoz hasonlítja az "Alku"-t s megállapít
ja, hogy az 1,Az ügynök halála" óta
Millernek ez a legerősebb darabja, mely
bizonyítja "írói magáratalálását" . A mi
színházi életünkben is kétségkívül ran
gos színházi est mégis kétkedő gondo
latokat kelt a kritikus ban; épp a szín
vonal, mely mégsem társul az igaz:i mű

vészet hatóerejével, a dráma, mely a
legizgalmasabb percekben sem hat a je
lenlét hitelével, jelzi a leginkább, hogy
mélyebb, komolyabb baj, ha úgy tetszik,
válság húzódik meg az általunk hagyo
mányosan szinháznak tartott színház
ban, mely lényegileg e művészeti ág Er
zsébet-kori formáinak megmerevedését
jelenti.

Az "Observer" kritikusa nyomán ben
nem is jelidéződött "Az ügynök halála",
melynek csak pesti előadását ismerem
(s vajmi nehézszínhazról beszélni csu
pán a darab alapján), de ez "Az ügynök
halála", melyben még Timár József ját
szotta az ügynököt a Nemzeti Szinház
színpadán, alapvetően más és jobb szín
ház volt, mint az "Alku" vígszinhazi
előadása. Nem mintiia "Az ügynök halá
la" annyival jobb darab lenne, hanem
mert abban az előadásban épp az volt
meg, ami ebből hiányzik. Igaz, Timár
József játéka egyszeri áttörés vólt azon
a falon, mely egész színházi kulturán
kat ma az iga.zi színháztól elválasztja:
Timár a saját halálát játszotta, "élte le"
a nézők előtt, s az ő Willy Lomanjára
valóban érvényes volt, amit még ő maga
nyilatkozott a premier előtt: "Wíliy Lo
man ügynök, koiierébeii árumintákkal,
agyában az álomvilággal, mellyel ügy
nököl. Az ügynök, akit halálba kerget az
illúzióTe és a valóság könyörtelen ellent
mondása, s akit minden előadáson úgy
öl meg a színész, hogy halhatatlanná
teszi." be ez a végzetes ellentmondás az
illúziók és a valóság között attól vált
hitelessé, a néző által is tapasztalható
vá, attól jelent meg a szinpadon, hogy
Timár József elégett, elpusztult, a halál
ba rohant minden este.

Ilyen hitelesítő színészi alakítás níncs
az "Alku"-ban, nem is lehet, hisz nyil-

. vánvaló, hogy Timár játéka megismétel
hetetlen és sajátos ,;l.'életlen" volt, egy
nagyszerű, tragikus találkozás a szerep
pe,l. Viszont mert .nincs Timár József,
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óhatatlanul előbukkannak a Miller-da
rabból olyan árulkoáó jelek, melyek
nem Maler tehetsége, inkább a jelenle
gi színjátszás, szinházi kultúra ellené
ben tanúskodnak.

Miller kitünően, szellemesen építi di
alógusait, talán egyik darabjában sin
csenek ilyen mesterien egymásra épülő

párbeszédek, shakespeare-i pontossággal
körvonalazott jellemek, melyeknek egy
egy félmondatból már elénk vetülnek, s
Miller jó dramaturg is, jól építi fel a
drámát. Mégis főként a második felvonás
ban, mikoT a néző már kissé otthono
san ériz magát a darabban, számtalan
olyan kulisszatitok tűnik elő, melyeket
Maler gondosan takargaini ezereine. Eb
ben a darabban, az az érzésünk, a szí
nész nem nyújthat mást, csak utaláso
kat tesz a drámára, tneiu nem itt a szí
nen, hanem valahol másutt, máskor ját
szódott vagy játszódik. A színészek egy
re inkább élő bábuk lesznek, akik jelzik,
illusztrálják, "eljátszák" hogy milyen is
lenne a színház, ha lenne.

Jól sejti a néző, hogy a darabban azért
csetlik-botlik ez az öTeg Solomon nevit
becsűs, hogy valamiképp a zsugori apa
visszajáró szelleme is legyen; de ahe
lyett, hogy valóban az lenne, erre csak
rájövünk, mintegy meglessük az író szán
dékát. A második felvonásban ráadáS1l1
rosszul is lesz, kiviszik a másik szobá
ba, azért, hogy a k"éf testvér fölidézhes
se a múltat. De elkerülhetetlen, hogy ne
ébTedjen a nézőtéren valami idegesség,
amíg Victor és Walter a múltat elemez
getik, hisz az öreg, szívbeteg apa-becsűs

a másik szobában esetleg haldokUk: óha
tatlanul az az érzésünk támad, hogy az
igazi dráma ott a másik szobában folyik.
Igaz, erre nyílván eszébe jut a nézőnek,

hogy másík szoba nincs is (micsoda il
lúziÓ1'ombolás ez egy olyan darabban,
ahol nemcsak a fölhalmozott bútorok
mennyiségére, stílusára, "összhatására"
ügyeltek, hanem arra is, hogy a szek
rényben ruhák lógjanak stb.). S erről

már az is esz,?be juthat a cseppet gondol
kodó nézőnek, hogy Salamon sincs, azt
csak Básti játssza, azaz a szinész úgy
csinál, mintha lenne Solomon. S mind
járt meg is nyugodhatunk: nem kell iz
gulni, nem történik itt semmi baj. S va
lóban nem is történik. Csupán jelzést
kapunk arrol, hogy a két testvér sohasem
fog egymásra találni, amit lényegileg a
darab elején is tudtunk.

S ha e szavak túl keménynek tűnnek,

hadd állapítsuk meg, hogy az "Alku" en
nek ellenére - ezen az utalásos színhá
zon belül - jÓ. rangos, élvezetes előa-



dás. Mint fentebb mondottuk, épp a ní
vó, a színvonal az, ami elgondolkoztat
:1?L a kritikust. Mert számtqlan más szín
házi est félresikerültsége indokolható a
darab gyengeségével, amin nem SOKat
korrigálhat rendező és színész. De ez a
"jó" színházi est valami olyasmit jelez,'
amin el kell gondolkodnunk. Talán azt,
hogy a színház "válsága", melyről a
század eleje óta annyi szó esik pro és
kontra, s amelyet alapjában véve sem a
"nagy reform", a "rendezői színház"
képviselői sem tudtak megoldani, azzal
függ össze, hogy az európai civilizáCió
strukturális átformálódása lényegileg
érintetlenül hagyta a Shakespeare ide
jén kialakult színházat, s ma a színmű

vészet belső, művészi tön,ényei sürgetik
egyre inkább a "forradalmat".

Kapás Dezső rendezésével épp a fen
tiekben polemizálunk. Kapás interpretál;
s meg sem kísérli, hogy vitába szálljon
Millerrel, ami talán eg'lletlen lehétősége

lett volna. Ugyanezt érezzilk Drégely
László díszletein; Kemenes Fanni jelme
zei az adott keretek közt jók, találóak,

KÉPZŐMŰVÉSZET

Budapesti Kiállítások. A Lenin-díjas
szovjet festőnek, az 1899-ben született
Alekszandr Dejnekának munkáit láthat
tunk ez év tavaszán a Műcsarnokban : a
tárlatra a rnűvész 70-ik születésnapja all
kalmából került sor.

Dejneka első munkáí a 20-as évekből
valók. Ezek közül a legismertebb a
"Pétervár védelme" című monumentálís
hangvételű festmény (1928), amely a po
litiikai mondanávalö és a !korszerű ki
fejezésmód eggyéforrásának szép példá
ja. Kevésb?' isilkeres rnű az ,.Új műhely

építése" (1926). amelyen a szerelőcsar

nok, a techntkat berendezések Fernand
Léger-ro emlékeztető nagyvonalú, konst
ruktívísta szellemű megfestése és a szé
les nevető münikásnők alakjának natu
ralízmusa stiláris ellentmondásban szen
ved.

A művész a 30-as évek elején a mez
telen emberi alak felé fordul. Megfes
ti egy kisgyermekét magához ölelő

"Anyia" nagyszerű félaktját C1932). majd
egy hároműgurás "Labdázó meztelen lá
nvok't-at (1933) és az 1933-as "Fürdőző

nők"-et. A fiatal, szép emberi testnek
erotikus fülledtségtől mentos, emlékeze
tes ábrázolásaí e művek.

A harmincas években Deineka Fran
ciaországban és Itáliában utazgat; tanul-

bár szintén utalásszerűe'K. A legjo5b
alakítást Básti Lajos nyújtja Solomon
szerepében; rég láthattunk ilyen szépen
kidolgozott, nemesen megformált Básti
szerepet. ci a legé15bb figura a ;átékban,
lendületet, karaktert, ízt visz bme, külö
nösen az ellső felvonás ban, melyben szin:.
te mindvégig a szinen van; ő adja meg
az est atmoszféráját, s talán nemcsak
dramaturgiai kérdés, hogy épp BásU, a"z
az Solomon kimenetelével kezdenek fosz
·ladozni illúzióínk. Mellette Tomanek
Nándor játéka érdemel külön figyelmet:
Tomanek jól jellemzi, egyéni színekkel
rajzolja meg Victor t, hangsúllyaJ és
gesztusokkal, szinte észrevétlenÜl formál
va meg. benne az amerikai kispolgárt, a
rendőrőrszem teherként hordott "ha
tóság.i közeg" jellegét s az ezzel felese
lő meditatív beállítottságot. Bánki Zsu
zsa és Szakáts Mik.lós gyenge. BánKi
Zsuzsa kűZönösen zavarólag hat, ő még
utalásokat sem tesz. Szakats MiklÓs
megkísérli, de mintha nem lennének
megfelő eszközei hozzá.

pALYI ANDRAS

mányútjaínak emléke néhány nem nagy
igényű vázlat ("Beszélgető olasz papolc",
"Szajnaparti bukínisták" stb.) Egyedü)
az "Egy párizsi nő portréja" (19,33)
emelikedik 'ki a művész Nyugat- és Dél
Európában készült dolgai közül.,

A 30-,as évek 'Végén, a 40-es években
Dejneka is kénytelen engedményeket
tenni a zsdánovi művészetpolitíka kí·
vánalmainak "Moszikva környéke" és
"Este" című munkáí Edví Illés Aladár
és Glatz Oszkár; tetszetős, konvencioná
lis, a kispolgári ízlést kielégítő képeit
juttatják eszünlk1be. Azonban ezeknél! is
elhibázottabb . festrnénye az 1947-es
"Don-Medence", amelyen j'elen van szín
te mindaz, ami a szociahista realizmus
fogalmát annakidején díszkredítálta.

Ebben az időszakban keletkezett egyes
munkáiban mégis megnyilatkozak a mű

vész talentuma: ilyen a drapp koloritú
"Hidroplánok" és az 1947-es "Leégett fa
lu". Ez utóbbi olyan mű, amely a szülő

haza és az orosz nép iránti mély szere
tetet, fiúi hűséget nem ecsettel festett
szólarnokkal, hanem magas rendű mű

vészí eszközökkel, drámai hevülettel fe
jezi ki.

*
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UgyancSéllka Műcsarnokban került
sor - április közepéri - Kokas Ignác
Munkácsy-díjas festő, Krnetty János és
Bernáth Aurél egykori tanítványa ki
állLtásának megrendezésére.

Németh Lajos - "Modei'n magyar
művészet" című kltűnő könyvében
azt állapítja meg az 1926~ban született
Kokasról, hogy,;az új generáció élve
naiába emelkedett művész munkássá
gát szonorílkus, érzelemsugárzó színek,
mély szímbolíka és elrnélyültség" jel
lemzi. A hivatalos kultúráíís szervek is
megkülönböztetett megbecsüléssel visel
tetnek a festő iránt: munkáínak zömét
Ikülönböző állami intézmények vásárol
ták meg, s a tavalyi Velencei Bíenná
Iéra a magyar festők munkái közül
egyedül (l) Kokaséit vitték ki.

A tárlatot (két ízben is) végignézve,
nem tudtuk szívünkbe zárni a müvész
széles ecsetvonásoIkkal (vitathatatlanul
bravúrosan...l megfestett, főként a zöld
és barna színek változataira épített, mo
rioton IkolOiritú munkáit, Görög mítoló
giaí ("Orpheusz") és bibliaí témájú fest
ményeí ("A tékozló fiú") kétségtelenül
a festő java dolgai közül valók, de ha
arra gondolunk, hogy más modern ma
gyar művészek mítológtaí tárgyú mun
lcáí (Czóbel: "A múzsa", Ferenczy Bé
ni: "üanae", Borsos Míklós: "Orpheusz")
a gondolatoknak és emócíólcnak mekko
ra gazdagságát hordozzák és sugározzák,
aikkor Koleas "Orpheusz"-a nyomban
másodIagossá válik.

Az "Utazás az alvilágba", a "M,ennY€l
madár", a "Napbélyegzett" és "A nap, fi
ai" círnű festmények - mint a címek
is jelzik - vizíonáríus-mí tíkus szándé
ksuik: a szándék és a művészi megvaló
sulás azonban - hogy Bernáth Aurélnak.
KOIkas mesterénck egy kedves kifejezé
sével éljünk - nem "kattan őssze" a
képeken.

A kiálított rmívek közőtt :szerencsére
olyanok isalkJadtak, amelyek nem okoz
tak csalódást -, így egy puritán "Cs'end
élet lámpással" és egy megtört tekinte
tű "Lear király."

Kokas rajzaiból, vázlataiból semmit
sem tartalmazott a kíállftás, ami sajná
latos, hiszen a néző ezek segítségével ta
lán közelebb férkőzhetett volna e - so
'kaik ál.tal rendkívül ibehetsrégűnektartott,
véleményünk szerírit viszont [ócskán
túlérrt,ékelt - festő világához.

•
A Műszaki Egyetem budai (Hess And

rás térí) diákotthonában - S. Nagy Ka
talin rendezésében - a közelmúltban
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kiállítás nyílott négy fiatal képzőmű
vész, valamaní Bálint Marianne, Bálint
István, Tábor Adám költők, Metz Be
atrix és Morlín Alkos építészeik munkái
bóL Az európai ésa magyar rnűvészet
avantgarde hagyományaiJhoz (,konstrulkti
vízmus és szürrealízmus) kapcsolódik e
kilenc fiatal ember, akik - mint a Ika
talógus utoszava joggal mondja - ko
moly szándékú, igéretes együttest"" aI
kotnak. A kíállítás festményot közül
Donáth Péter "Táj 1." című kompozíci
ója, valamint Kováts Albert "A !kör" 'és
"Übü király" című munlkái voltak a leg
jeIentősebbek.

* * *
Körner_ Éva Derkovits-monográfiája.

A magyar művészetí irodalomban nem
újkeletű jelenség a Derkovits-életmű
iránt megnyilvánuJó megértés és tisz
telet. A Nyugat Iképzőművész,eti rovat
vezetője, Bálint Aladár már 192,2-ben
így Irt az akkor- még rnindösszr, 28 esz
tendős festőről: "Művei már teljesen
Ielkészűlt rruűvészt reprezentáínak, aki
erös kézzel, biztos ízléssel és alapos tu
dással fejez] ki festői élményeit. Szí
Iárd rajz al,apépítmén\yén nyugszanak
markáns Jorrnái, sméIy színek tűze süt
kii e formáJkból. A rnozgás ritmusa ma
gátóI értetődő termés'zetességgeI kapcsol
ja egybe figuráit. É,rzései a monumentá-

"lís festői Sltílus felé telrelik őt. .." Még
1944-ben, történelmünk e sötét eszten
dejében sem szünetelt a kombattáns szo
cialista Derkovits Gyula oeuvre-jének
érdeme szerínu méltatása; Kopp Jenő
Derkovits-könyvecskéjében (amely pon
tosari negyed századdal ezelőtt jelent
meg a "L'Art Hongrois"-sorozatban) e
máig is érvényes jelemzés olvasható:
"Derlkovits érett stílusát vizsgálva; an
n~k legfőbb, alapvető tulajdonsága, hogy
abkotásaíban nem csupán esztétikat ki
elégülést keres .. Éleúműve a müvészet
belsö kérdéseinelk megoldásán túl embe
ri hitvallás is, almely -megtag,adva
minden játékos öncélúságot - utat mu
tat a jövő fejlődése keresőímek."

Az eddig is terjedelmes és értékes
Derkovits-írodalom továbbá gyarapodását
jelenti Kőrriar Éva műtörténész 350 011
dalas, négyszáznyolcvan (!) festmény- és
rajz-reprodukeíóval kísért monogr-áfí á

jának publikálása (Corvina kiadó, 1968).
Huszadik századi magyar művészetről íly
bőségesen dokumentált élet- és pálya
rajz még nem látott napvilágot: de a
küdföldí művésZJetIi könvvkíadásnak is be
csületére válna ez a kiadvány, hiszen pl.
AIf,réd H. Barr i,Matisse His Art and



His Publ:ic" círnű műve (New York,
1951) - a legjobb Matisse-monográfiák
egyi~ - sem tartalmaz ennyi Iképmel
lékletet. ..

Korner Éva sok fontos és meggyőző

en alátámasztott megállapítást tesz Der
kovits életének stációuról, a mester elő

deiről (Daumíer, Cézanne, expresszío
nistálk), azokról a sZiálakról,aJluelyek
őt a kül- és beluölda ikOTtársalkhoz (Grosz,
Maseroel, Urtz) fűzik, a művész négy al
kotói lkoI'szakáTól (ezek vközül a harma
dik és a negyedik túlzás nélkül lkLas:z
szikus rangúnak nevezhető...), esztéti-
kai és poritikai szerrűéletéről. '

A könyvből az is kitűnik, hogy oár a
gyakorta emlegetett Derkovits-e-József
Ateila párhuzam találó és jogosult,
azonban nem hagyható figyelmen kívül
a Kassák-i-Derkovits parallelizmus sem,
hiszen - a Ikét nagy alkotó személyes
kontaktusán túl - Derkovits művészete

több ponton vakon Kassákéval. (Gon
doljunk csak az "AngY{lJlföld" című 1928
ban írott Kassak-regény kilakoltatási je
lenetére és Derkovits két évvel később,

1930~ban festett" ,,KilaJkoltatásii végzés"
cílffiű remekművérc.)

Körner könyve - rnínt ezt már művé-

. szetí és irodalmi folyóírataink, llapj1ainik
recenzíói, Fülep Lajos, Perneczky Géza
és mások írásai egybehangzóan leszögez
ték - az újabb magyar művészettőrté

net-írás kimagasló kvalitású terméke.
Ha akad iis a könyvben egy-két megkér
dőjelezhető megfogalmazás, eZJeik a mű

lényeget nem érintik. A 77. oldalon pl,
azt olvasssuk. hogy a lB/19-es, forradal
mak bukása után "minden szellemr al
kotóerő elmenekült" Magyarországról.
Igaz, hogy sok kíváló ívó és rnűvész

emigráoióba '\'OIJiUlt (Kassák, Hatvany
Lajos, Berényi Róbert stb.) de Bartók,
Kodály, Medgyessy, Ríppl-Rónaí, Eg:ry,
Móricz, Krúdy, Babits, Kosztolányí, Füst
Milán s legkülönb művészeink, íróink
~özüíl még sokan mások itthon marad
tak; az idézett állítás tehát súl sommás.
A 20. oldalon azt taiájuk, hogy a fiatal
Derkovitsot megbízták "egy kellemetlen
bérmumkával: a Pandűmoriiurn círnű li
tográfiad-sorozat megrajzolásával." Tu
dományos miűről lévén szó,. nyugodtan
Iközölni 'lehetett (vagy írrkább kellett)
volna az olvasóval, hogya fiatal, nyo-

morgó rnuvesz egy obszcén grrarfilkiai so
rozat készítését volt kénytelen elvállal-
Illi.

*
Csorba Géza Modigliani-tanulmánya.

A Corvina kiadó "A művészetí kis
,kÖUlyvtára" sorozatának egyik Iegújabb
és Iegsíkerühtebb kötete Csorba Géza
mütörténésznek - Manet-val és Baude
laire-rel roglalkozö tanulmányok szer
zőjének - kis Modigtíaní-könyve,

Csorba monográtíája - amely (And
ré Salrnon életrajzi regényét Ieszárnítvaj
az első önálló magyar nyeívű kiiadvány
az Ecofe de Paris olasz származású mes
'teréről - bemutatja Amadeo Modigliani
festői, rajzelói és szobrászatí munkás
ságát, s a művész rövid, hányatott, ke
serves életét. AkJönyv:ecskéből kivilág
lik, hogy a mester - aiki firenzei tarsóz
kodása során bensőséges barátságban ál
lott Giovanni Papinivel - színte kizá
rólag figurális festő volt: csendéletet és
enteriört egyet sem festett, táj- és vá
rosképet is csak kettőt vagy hármat.
Munkáí női ak.tok és pon!ll1é1k -, első

sorbari barátainak: Brancusí és Lip
hitz szobrászokrrak, Seutine festőnek.

Max Jacob és .Jean Cocteau költőknek:
arcrnásaí.

Modíglíaní alkotói hagyatékának ér
tékélésében a müvészetí irodalom nem
egységes. A nagytekintélyű angol znűtör

ténész, Si:r Herbert Read például má
sodrangú rnűvésznek te!ki1ntiModigIianit,
alkiook stílusát - Read szerint - "jel
legzetes maníerízmus'' és. "kiDinomult
mesterkéltség'y jellemzi. Más esztéták és
művészetí íróik: viszont - így Pfannstíel,
Gotthárd Jedlicka vagy Claude Roy 
a századelő legjobb és legegyéndbb al
kotóí Iközött jelölik !ki a livernói szü
letésű mester helyét. Úgy véljük, nekik
van igazuk.

Csorba lszépen elemzi Modígliani szín
skáláját, a rnüvésznek a narancssárga,
piros, szüd~skélk színek irúrrti vonza}

mát, festményeinek lineáris jeltlegiét és
kompozícióiruak kecses ritmusát, artisz
tikumát. A .kőmyvecske erénye a frázi
soktól és szupenlativuszoktól VlaJÓ tar
tózíkodás -, kár volt viszont a mester
1917-es kiállítását az elterjedt, de nyel
vünknek díszére nem váló "t'endezvény"
szóval megjelölni. D. L

Csak gondolkodó embereknek lehet a szemükre vetni, hogy nem gondolkoznak.
StanislawJerzy Lec
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ZENEI JEGYZETEK

(Bach: János-passiója a Zenea!wdérni-'
án.) "Régóta és intenzíven foglalkoztat
a nagy Bach-míívek előadási gyakorlata
- írta a koncert műsorfüzetében Lehel
György, aKi a János-passiót vezényelte
ezen adélelőttÖn. - Mikor először a
11pcsei Tamás-templomba léptem,
megdöbbentett a templom, és a zené
szek, énekesek elhelyezésére szolgáló
kórus kicsinysége. Szinte elképzelhetet
len, hogyan szólalhattak meg a monu
mentális Bach-művek alig néhány éne
kes ajkán, muesikue hangszerén. Azután
arra kellett gondolnom, vajon a művek

monumentalitása feltétlenül az előadó

apparátus monumentalitásában rejlik?
Vajon Bach nagy karműveinek belső

egyensúlyát, polifóniájának áttetsző tisz
taságát nem az olyan méretű együttes
.szolg.álja legjobban, amilyenre megír
ta őket? Okvetlenül modorosság-e vissza
térni a kor előadóapparátusának mére
teire és monumentalitást a remekmű

re bízni? Tekintsék ezt a mai előadást

a fenti kérdések hangos kimondásának."
Persze ki lehetne egészíteni ezt a na
gyon is korszerű gondolatmenetet an
nak megjegyzés.ével, hogy Lehel György
választott apparátusa, a Liszt Ferenc
Kamarazenekar, a Zeneművészeti Főisko

la Kamarakórusa is sokkalta nagyobb
/ volt, mint i:l. Bach korabeli együttes. Ma

ga a törekvés azonban feltétlenül figyel
-met érdemelt, s megvalósításának igé
nyessége, meg az elragadtatott tapsok
mind azt bizonyították, hogy Lehel
György a helyes mego.ldást választotta,
amikor a megszokott hatalmas együttes
helyett sokkal kisebbre bizta a remek
mű tolmácsolását. Ily módon sikerült
életre keltenie a János-passiónak azt a
mély bensőségét, lelki tartományát, me
lyet a hatalmasra méretezett előadások

olykor homályban hagynak "koncertesí
tenek". Templomi hangulat uralkodott
ezen a délelőttön a Zeneművészeti Főis

kola nagytermében, mert az előadás áhí
tatot, elmélyültséget tükrözött, befelé
fordulásra, elmélkedésre késztetett. S
annyi sok zajos siker után valahogy jól
esett a lélek bensőbb világába húzódni,
olyan zene hangjainál készíteni számve
tést, melyvalósággal erre van rendelve.
Az az "Egész" teljesedett itt ki, melyre
Furtwiingler céloz Bachról írt tanulmá
nyában: az egész, amely egyszerre és
egymás mellett lehet lírai, epikus de
drámai is, és épp ezért teljes. Olyan ez
a passió, mint egy eleven óramű, amely
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hihetetlen finomsággal é.~ pontossággal
méri a megmérhetetlen időt. A mester, a
szerényen, áldatlan perpatvarok között
élő, a megélhetés gondjaival küzdő lip
csei kántor egész világot épített a kö
rülötte lélegző valóság fölé. Aki oda fel
kapaszkodik, sokkalta messzebbre lát.
mint az imént, s olyan új összefüggések
re lel, olyan üzenetek visszhangzanak
lelkében, melyek már ama bizonyos túl
dlág intései. "MennyiTe át tudta élni
ez az ember Krisztus szenvedéseit!" 
kiált fel csodálkozva Furtwiingler. De
hisz épp ez teszi két passió ját olyan
egyedülálló, bámulatos remekké. Ez az át
élés, amely nemcsak egy történelmi ese
ményt, egyszeri történést lényegített ze
névé, hanem történelmi távlatokat, évez
retiek várakozását sűritette a partitúrá
ba. "A benne. lévő Magasztossal való
szoros kapcsolata - írja a nagy karmes
ter -, ami másnál nyilván kimerültsé
get, lankadást, önmaga idő előtti el~
mésztését eredményezte volna, Bach sza
mára egyre megújuló és fokozott erő

forrása lett. Ezért látjuk benne mi, mai
ak, a legnagyobb muzsikust, a zene Ho
méroszát, akinek fénye bevilágítja az
európai zene egét, és akit - bizonyos
értelemben - máig sem múlt felül sen
ki." A derűs [toméroszi ég, az új össze
függéseket felvil/antó, az isteni világ
rendbe nyúló emberi gesztus sugárzott
a mű megszólaltatásából. Ritka szép
előadás volt, mely elsősorban Lehel
György érdeme. De nagyszerűen szere
pelt a Párkai István vezette énekkar is,
mely kristálytiszta intonációjával, érzé
keny szineivel nagyszerűen pótolta a
a megszokott "hatalmas" hanghatáso
kat, hibátlanul játszott a már sokszo»
méltatott kamarazenekar és gyönyörűen

énekeltek a szólisták, akik közül ezút
tal is László Margitot és Réti Józsefet
kell elsőnek kiemelnünk, anélk.ül, hogy
megfeledkeznénk Melis György nemes
pátoszú Krisztusárói, Szirmay Márta
szép altáriájáról és Dene József ígére
tes szerepléséről.

(Mozart: Requiemje) Amikor Margittay
Sándorral. a kitűnő orgonaművésszel

beszélgettem, karmesteri szerepléseire
emlékez've megkéfdeztem tőle, »ezénuel
ni szetet-e jobban, vagy orgonálni.
Gondoltam, habozás nélkül az utóbbi
mellett tör majd lándzsát, de legnagyobb
meglepetésemre ezt válaszolta: "Negyed
százada játszom, a karmesterseu pedig
csak később left osztályrészem. Itt még



80k meglepetésre' számítok." A megle
petést azonban ezúttal inkább a közön
ség kapta: Margittay ugyanis remek
hangversenyt vezényelt, s ha az első

szám III választott Beethoven-nyitány
tempója tarán kicsit visszafogott volt is,
8 ha a Gergely Ferenc által kiválóan
tolmácsolt Bossi-orgonaverseny nem el
sőrangú alkotás is, a szünet után Mo
zart Requiemje annál izzóbb érzéseket
kavart fel a hallgatóságban. Margittay
Sándor ugyanis e csodálatos muzsika
gyakran reitoe maradó arculatát tárta
fel. Az előadási gyakorlatban gyakran
előfordul, hogy a Varázsfuvola derűs,
napfényes vidékéről közelítenek a Re
quiemhez. Pedig mennyivel illőbb itt
Don Juan iszonyú zuhanását idézni ma-.
gunk elé amit a Requiemben enyhit a
felemelkedés bizakodó vallomása. Egé
szen más dolog Requiemet írni valaki
nek az emlékezetére, mint Verdi tette
Manzoni halálakor, s megint má.~ átelni
önmagunk halálát - mint Mozart - és
azt önteni zenébe. Itt nincs helye sem
milyen felesleges gesztusnak: a haldok
ló már új összefüggéseket lát meg, új
hangokat hall, s az idő sietteti, hogy
mindazt amit lát, hall, papírra vesse.
Vajon mi mással magyarázhatnánk a
Dies irae félelmetes, dübörgő rohanását,
mint ezzel a fojtogató idő-élménnyel?

Nem a haldokló könyörgése visszhang
zik-e például a Salva mé elhalkuló kö
nyörgésében? Sokkal több szó esik a
Requiem "titokzatosságáról" mint arról
a nagyon is személyes, nagyon is élő

vonatkozásról, mely Mozart életének leg
utolsó vallomásává tette. Ott él ez a
vallomás a Lacrymosa meg törve e,lröp
penő fenséges búcsúfohászában, melynéZ
salaktalanabb muzsikát keveset ismer a
zenetorténet.

Margittay Sándor ezt az "emberi" ré
teget emelte ki a Requiem megszólalta
tásakor, és épp emberi hangjával sej
tette meg emberfölöttiségét. A halálos
ágyán fekvő ember számára megszűnnek

a titkok, a kétségek pedig bizonyossá
válnak. Ez a megtaláZt bizonyosság is ott
él Mozart Requiemjének hangjaiban, s
ezt is megerezhettük Margittay tolmá
csolásában. Szépen. segitette elképzelé
seinek megvalósításában a Hangverseny
zenekar és a Budapesti Kórus (karigaz
gató: Forrai Miklós). A szólóénekesek
is megbízhatóan szerepeltek. Az előadás

igazi szépségét és nagyságát ezúttal még
is a karmester biztositotta, aki a mú
teljessségének értelmezését valósította
meg. Azt a teljességet, melyről oly szé-

pen írt az épp huszonöt eszendeje halott
debreceni költő, Gulyás Pál Mozart ha·ng
jainál című költeményében: Te hallgat
tad a füvek közt az éjt / te hallgattad
Styx ligetén a nádszáHt, I te a holdból
hoztad le a reményt / s hallod a Föld
malomkő,-mozdulását.

(Lemezf.igyelő.) Meglehetősen gyéren
csordogál mostanában az új lemezek pa
takja. Egy Liszt-lemez és a Musica ri
nata sorozat legújabb darabja - mind
össze ennyi a termés. - A Liszt-kiad
t'ányon Németh Gyula vezényli a Hang
versenyzenekar élén a Les Préludes-öt,
a Spanyol rapszódiát, s 'két Magyar rap
szódiát. E műveket al.igha kell méltat
nunk, hiszen a legnépszerűbb alkotások
közé tartoznak. Feltétlenül örömmel kell
üdvözölnünk hazai lemezen való megje
lenteiésilket, hiszen a magyar Liszt-kul
tusz jóvoltából autentikus tolmácsolás
ban hanqzasuik fel. Talán egy helyen ra
gadta el Németh Gyulát a harsányság
iránt érzett hajlandósága: a Les Prélu
des-ben. Csepp örömet sem kelt viszont
a szemlélőben a címlap, mely sziklás vi
déket ábrázol égbetörő faórtá"so7ekal.
Liszt újrafelfedezésének idején felesle
ges romantikus vonásait így túlhangsú
lyozni. (LPX 11 341)

A Musica rinaia sorozat a Hanglemez
gyártó egyik legjelentősebb vállalkozá
sa, hiszen olyan műveket oesznek lemez
re, melyeknek k~ziratát a Széchényi
könyvtár kottatárában vagy más hazai
könyvtárakban őrzik, tehát világszerte
ismeretrenek. Pedig érdemes megismerni
őket, ezt bizonyítja ez az új lemez is,
melyen Albrechtsberger B-dúr oraone
versenye, Szonátája és Rössler-Rosetti
D-dúr fuvoZaversenye szerepel. Alb
rechtsoeraer orgonaversenye a legértéke
sebb a három mű közül, nem véletlenül
volt kiváló orgonaművésze korésuik> (Éle
te egy szakaszában Győrött is orgonált.)
A zenetörténet eddig jobbára csak: mint
Beethoven ellenpont tanárát említette, e
művei azoban nyilván a zeneszerzőt is
új megvilágításba á-llítjá7e. Segít ebben
a kitiinő zenei kivitelezés is: Sándor
Frigyes vezényli a Filharmóniai Társa
ság zenekarát, Lehotka Gábor játssza
az orgonaszólót a pannonhalmi Boldog
asszony-kápolna hangszerén, melyről Dr.
Szigeti Kilián irt értékes ismertetést a
lemezborttón. - Rössler, Rosetti, Haydn
és Mozart kortársa volt, akkoriban si
keres zeneszerző. D-dúr fuvolaversenyé
nek kéziratos kottája 1952-ben került a
Végh-család hagyatékából a székesiehér
vári István Király Múzeumba. A zene
kari szélamokat Szebenyi János, a kitű-
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nő fuvolaművész rekonstruálta (ő játsz
sza a művet e lemezen is) és látta el ka
denciáival. Érdemes volt lemezre venni:
finoman hangzó, nagy mesterségbeli tu
dással megirt alkotás. Ennek a kiadvány-

FILMEK VILÁGÁBÓL

Feldobott kő. Irta: Csoóri S., Kósa ~'.,
Sára S.; ,kiép: Sára S.; zene: Szőllősi A.,
rendezte: Sára Sándor; főszereplők:

Balázsovits L., Bihari J., Todor Todorov.
Fídrnművészeínket gyakran fuglalkoz

Itatja a leszámolás gondolata az elmúit
évtizedek történelmével. Sára első nagy,
önálló játékfilmjében ez a történelmi
vísszapíllantással egybekötött óvatos
számvetés lényegében a személyes él
ményeinek tükrében jelenik meg. De
nemcsak az epikai szerkesztés épül öné
letrajzi elemekre, hanem a képi megje
IJ.enítéslben is eddigi alkotásait idézi föl:
a Tisza-parti csónakjelenet, a vízparti fák
látványa például a Sodrásban-t, a távol
ba vesző tanyavilág, a láthatár szélén
mozgó alakok képe a Tízezer napot, az
erdei cigányok jelenetében pedig kis
:llilmjét, a Cigányokat.

Ennek a leszámolásnak kia:laJkult a
maga állandósult, bevalt mintája : a
szereplők egy részellibbnyire meghur
colt, hitében bizonyos fokig csalódott
ember1,2 ; a konfliktuskidolgozás érde
kében bemutatnak néhány rendíthetet
len, esetleg nyugtalan, vagy éppen v:itá
zókedvű jellemet,3,4 néha azonban csak a
közömbös, eseményeket elviselő nép van
a hát1Jérben. 5 'I'öbbnyíre nem hiányoz
hatnak azok sem, akik míndent elronta
nak, mert belső meggyőződés nélkül,
Iegfeljebb szemforgató őnostorozással,

engedelmesen végrehajtanak minden
utasítást, ahelyett, hogya jövőre gondol
va hősként föláldozva magukat, útját áll
nák a hibáknak. A korral még haladni
is kíváno rendezők frisebb kellékeket Ils
fölhasználnak a "mai fíataíok" képé
ben.e, 7 Ez a technika többek között
azon a sza:kálrras dramaturgiai koneep
cíón alapszi1k, hogya film alapja a kon
fUJm.us. 8 Ebben a konfÜiktusban persze
a szereplők a rendező elképzelte tudatos
akarati tevékenységet folytatnak, azaz
mínden megmagyarázható, mert a po
zitív hősöket a negatív hősök akadá
lyozzák és fordítva. A hagyományos

nak igen ízléses a kivitelezése, szép cr.
borító megoldása, s technikai szempont
ból is kitűnő. (LPX 11349)

RÓNAY LASZLÓ

lkon:lJli'ktus-reaHzmus így önmagát iga
zolja.

Sára tehetsége nem szorulna rá a konf
iliktuseszmény irányvonalára. Művé

szetére a tényszerű, s egyben szerkezet
gazdag képi látásmód jellemző. Azok a
- részben eddigi alkotásailj; is idéző 
képsorok, melyekből érezhető, hogy a
későbbi epikai szerkesztésd elképzelések
től függetlenül születtek meg, alkotják
a fi,l<m geríncét ; például a cigányok éle
te az erdőben, a tanyaközpont fölava
tása és himnusz a filrnvetítés a ván
dormozíban, a sz~ker.ekel!1 ülő mozdulat
len paraszti alakokkal az alkonyodó
háttérben, stb. Ezek a képek Sára életé
nek film jéhez tartoznak, ahhoz a sajátos
életfilmhez. melyet önmagáról többé
kevésbé minden ember a lelkében hor
doz. Meggyőző hatásuk ti tka is éppen az.
az eredetiség, hogy Sára a lelki szemei
elől a filmvászonra transzponálja öket.
Ennek az áttételnek a közvetelenségét
nem zavarja meg még semmi külső meg
fontolás, hípotétíkus agymunka, és dra
maturgiai torzítás. Ezeken a képeken a
világ a film forunanyelvében adott világ,
és a formanyelv határa egyben a gon
dolhatóság határa is: azaz a maga mód
ján hamisítás nélkül tel,jes.

A mély belső érzékenységgel megalko
tött képsorokat Sára a hagyományos
realizmus eszközeivel kapcsolta össze.
Keretjátékot készít hozzájuk, melyben
egy fiatal, filrnrendezőnek készülő fiú
apját az ötvenes években mondvacsínált
ürüggyel évekig nem eresztik szabadon,
a fia nem mehet hosszú ideig a főisko

lára, hanem földmérőként dolgozik, s.
közben tanúja lesz annak, hogy a föl
háborodo1lt parasztok a szövetkezetesí
tési politika hibái míatt agyonvernek
egy l~]kies, eszményekben gondolkodó'
emberit. A fillm végén a fiatalember;
most már rendezőként, erről készíti el
filmjét.

A konfliktuseszményen alaJPuló hagyo
mányos cselekményszerkezet idegen a-

!Nyár a hegyen, 'KeireSZ'te!l6, 3Fa[a,Jt, 'Próféta Vl()ltá!l szívem, "T1zezer nap, "Holdudvar, 'ŰIlI!lJep

napok.
lLawscm, J. H.: FliIlJmdrIamaJtu.rgia; Bp. 1962. 84. o1Jd.
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'nyagként fogadja be a rendező eredeti
képi látásmódján alapuló részeket. Az
utóbbiaik ugyanis a filmszerű fogantatás
következtében - a manipulált történet
tel ellentétben - konkrétek. s a tények
világához tartoznak. Gondol1,uruk csak a
nevüket küíönbözőképpen mondó ma
gyar és cigány parasztokra, a begyűjtése

ábrázoló korabeli filmhíradók kincstári
optímízmusára, a kopaseranyírt cigány
nők kimeredt szemére... Ezek valóban
Sára szándékai szerint "az embert kérik
számon" a történelemtől. A bennük
megvalósulófilmformanyelvben, az ar
cok, a jellemek különböző rttrnusú be
mutatásában, a parasztok mozdulataí,
ban, az ember és a természet Sárára
jellemző organikus látványában szem
lélm tudjuk a világ tényleges szerkeze
tét. Azt, amit áH.aJ.ulkelmond, más
képp nem is ilehet kifejezni, ez a film
formarnyelvén a ténveketcábrázolja,

Ezzel szemben a gondosan kidolgozott
realisztikus történeti keret semmit sem'
mond a ténylegességről, még .ak'kor sem,
ha sikerül Iogíkusan megszerkesztení,
vagy ha véletlenül éppen meg is történt
egyszer, Ugyari hányféle logikus törté
net mondható el? A "Távol Moszkvá
tól", az "Elfújta a szél" vagy a "Tuskó
Iábú újra 'kopog" megannyi logikus tör
ténet. Az is előfordult; hogy gyárígaz

,gatók feleségül vettek gépírókísasszo
nyokat. Ezekből a Iogíkákból, azaz a
"gondolat" külső formájából nem követ
ikeztethetünk mindig a tényekre, mert a
külső, logileus forma néha egészen más,
a gondolattól és a tényektől független
célok szerírrt készült. Az ilven történe
tek inkább a szándékról .árulkodnak:
ideológiai szelgálatuk van, egyfajta hi
potézistámaszok a művészetben. Fölve-

hetnek ugyan tapaSZltaJatilag isiigazol
ható Ismereteket, rendszerímt a racioná
lis látszatkeltés kedvéért. Ilyenkor sem
vadamí művészí fölismerést fogalmaznak
meg, hanem meggyőződést, akarati dön
tést, mely nem tartozik az igaz vagy Ja
1jéV'eskiategóriájába.

Lehet, hogy Sárát befolyásolta a Tíz
ezer nap és a Sodrás ban konzervatív
rendezői szeokesztése (mindkét filmnek
ő volt az opsratőrje), s ezért nem vál
Ialkozott arra, hogy Inkább valamilyen
nagyobb elkötelezettséget biztosító több
szörös körüljárási technikát allkmmaz
zon, mellyel egy kérdés a maga főlold

habatlan egyediségében jobban ábrázol
ható lett volna. Karel Kachyna filmje
például (Szekérrel Bécsbe), melynek stí
Iusához valahol Sára kissé közelebb áll,
egészében ilS ilyen tényszerű, és a válta
kozó szemléletelonek jobban ellenálló
alkotás (gondoljunk csak a partrzánok
jelenetére a cseh filmben).

"Szamon kérilk tőled a történelmet, s
igazuk lesz ..." - monologízáí filrnjé
bern. Kerettörténetének megszerkesztésé
ben végülis ennek a koncepciónak az ál
dozata lesz. Eszerint ugyanis az ember
megítélésében az a Iegfontosabb, hogy
mílyen kollekltív állásfoglaa.áSit van a
magáénak. A kőzös döntés Iehetőségét

sugalló logíkus cselekményvezetés (a
mese), és az összekaocsolt szép, ésmű
vészileg hiteles részletek szigorúbb tár
gytlagossága azonban két külön világ.
Az UiUóbbia1kiból ugyanis csak azt érez
zük, hogy az egyénnek önmagáből ki
indulva kell eldöntenie, mi a jó, mert
az egyes .téil1yekből következő kérdésekre
nincs kÖZlÖS megoldás. Sárarész:letekiben
megnyilvánult tényföltáró művészetében

ez a maradandó.
UNGVARY RUDOLF

A TUDOMÁNY ÉS AZ ISTENHIT

-összeegyeztethetőségének problémájál-ól írt .cíkket Lugosfalvi Ervin a Világosság
áprilisi számában: "Tudomány és Istenhát - megjegyzések a hazai katolíkus sajtő

néhány megnyilatkozásához" círnű tanulmányában, írásában optírnlsta és kevésbé
optímísta álláspontot különböztet meg a katolikus oldalon. Optimista (sót szinte

-naívul optimista) áiláspontot foglal el szerénte az; Új Ember és a Vigilia írásainak
zöme. Velük szemben a pesszímízmust e sarok írója képviselné. E nézetének ahi
támasátására Lugosfalvi Ervirn a múlt évben megjelent "A keresztény ember kül
detése a vílágoan" című könyvemből idézi az alábbi mondatokat: ".. a mai vi
lágban sokszor nehéz összeegyeztetnd a tudományt a hittel. A mai tudomány ered-
ményeít és magatartásadt nem lehet szintézisbe hozni a hittel és teológiával ...
Rengeteg olyan adatnak, eredménynek,iSlJIleretnek jutunk a bírtokába, amelyet
képtelenek vagyunk feídolgozni ; helyére tenni és összeegyeztetni." A cikk a to

'vábbiakban adós marad annaik bizonyításával, hogy míént lenne ez a néhány rnon-
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dat pesszimista, vagy akálr csak kevésbé optimista a szóbanforgó kérdésben. Hi
szen nem am álliItom veH.ilk, hogy a hit és a tudomány összeegyeetethetetlen, ha
nem csaJk azt, hogy nehéz szintézisbe hozni öket, még pedig nem is annyira ob
jektív, mint inkább s2JUbjeiMáv okoroból.

Könyvemben, néhány oldaHal az idézett rész előtt, részletesebben is foglal
kozom ezzel a kérdéssel. A tudomány mai követelménye túlságosan magas, az el
járásdk szerrölött bonyolultak s a problémák sokkal szerteágazóbbak, semhogy
egyetlen ember válaszolhataia minden felmerülő klérdésre. A részletproblémákat
csak úgy lehetne megoldand, ha valakii egyformán otthon Lenne valamennyi ide
vágó tudományban, ez azonban képtelenség. A szakemberneik ma azzal Ikell meg
fizetnie 'az aránylag SZŰIk. területen valló jártasságát, hogy lemond a többi szakte
rület megismeréséről. Éppen ezért senki sem álljthatja, hogy csak ann/ak lehe; lelki
ismeretes liite,aik;i képes összeegyeztetni a hit és a tudomány minden részletkérdé
sét, lévén, hogy éppen olyan szakember a paleontológiában, mint a dogmatikában,
a fizikában, a kémiában és a szocíológiában s ráadásul még Aquinói Szent Tamás
és az egész modern filozófía is a kisujjában van. Ez a megfontolás íratta le velem
azt a mondatot, aJmilt Lugosfalví már nem idéz, és ami így szól : "A mai világ plu
ralizmusa a megismerés terén is jelenrbktez;iik,"

A tudományok pluraJllzmusa a modem Ioglkának azon a belátásán alapul, hogy
a harmadtk ,)úzáráSlánaJk elve nem alkalmazható megkülönböztetés nélkül. Abból
a tényből, hogy két ismeret !között nincs sónt'éz,is, nem következik Iogűcai szükség
szerűséggel, hogy ellentmondás lenne közöttük. A nagykorú tudományos gondol
kodás nem helyezkedhet a gyermekes "vagy-vagy" álláspontjára.

Ennyit Lugosd'alviErvin eíkkének engem személyesen érintő részéről, Nem
szerétném azonban szó nélkül hagyni a magyar kaitJoliiklis sajtót bíráló írásának
követJlrező mondatát sem: "Egyetlen tudományosan korrekt írást sem olvashattunk,
mely bizonyitaná a tudomány és istenhid harmóniáját és segítené a gondolkodó
embert abban, hogy ismét hinni tudjon." (Kíemelések az eredeti cikíkben.) Allt kell
hinnem, hogy Lug<JSfa'lvi figrelmét elikerülooa Teológia 1968-as évfolyamá
nak 4. számában Szetmay András: "Tudomány és valláshit" cfmű tanulmánya,
valamánt ugyanennek az évfolyamnak 3. számában e sorok írójának: "Hogyan be
széljünk IS'!lenról?" eímű tanulmánya, ameil.yben a többek között azt is kifejtette.
hogy fizikai törvényelklki~ nem bizonyítható sem a világ teremtettsége, sem pedig
ennek az ellenkezője, Mint ahogy az anyag örökkévalósága mellett felhozott meg
maradási törvényekbőlsem következik "logikai szükségszerűséggel az anyagi világ
örökkévalósága és teremtetlensége". Persze nem csak otrt található ilyesmi. A V'igi
líában is több tanulmány mutatta ki - meg nem cáfolt tudomériyos korrektséggel
-, hogy az újkori tudományosság egyik legtermékenyebb gondolata, a fejlődés

elmélet nem hogy megíngatná, hanem inkább megalapozza a 'I'eremtőbe vetett
hitet, mível a fej,lődés fogadma nem anyagi örökkévalóságot, hanem Ilrezdó és vég
pontot foglal magában (Vigiilia, 1965/7; 1967(1; 1967/5; 1968/1; 1968/3).

EgyebeikJben teljesen egyetértek Lugosfaívi berelező mondataival arra vonat
kozóan, hogy a párbeszéd "részletfeladaiként az igazság elfogulatlan keresését, egy
más nézeteinek megismerését és bírálatát is magában fog'lJalja". Ebben a szellem
ben íródtak a fentiek is.

NYlRI TAMAs

Bea biboros személyes használatú bret'iáriumában halálakor egy kis cédulát
találtak, amely az 1968. szeptember 29-i dátumot viselte. A cédulára ez volt feÜrva:
,,1) Isten akaratát cselekedni, úgy ahogy a konkrét körülmények megkövetelik.
2) Szívélyes személyes imádság (szentmise, szentséglátogatás). 3) Önzetlen seot
gálata mindenkinek. 4) Igyekezni mindenkinek örömet szerezni."
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"A HUMANAE VITAE ÉS A LELKIPÁSZTORKODÁS"

"A morálteológus szavai - Iefkípáse
tort utasítások a születésszabályozásról"
címmel számol be a Wiene'l' Ki'l'chenzei
tung arról az útmutatásrél, amelyet az
osz1Jrák püspöki kar nem s~kal VI. Pál
pápa házassági encíklikájának megjele
nése után helyezett kilátásba és amely
most készült el. Az útmutatás az osztrák
papság számára szolgál Malpvebő elígazí
tásul agyaikorlaU Ielkdpásztorkodás te
rén.
'Az osztrák püspökök által jóváhagyott

utasítás címe: "A Humanae Vitae és a
Ielkipásztorkodás'' - írja a bécsi lap. Az
útmutatás szerzőie dr. Karl Hörmann
bécsi egyetemi professzor és morálteoló
gus. Az első fejezet címe: "A ilreiresztény
házasság", és a házassággal kapcsolatos
egyházi tanítársokat foglalja össze. A kö
vetkező fejezet címe: "Felelős apaság
anyaság". Itt szószerint OIlvasható: "Az
emberi élet továbbadása, amelyre a há
zasság hivatott, csak a felelős apaság
anyaság keretében valósítható jól meg.
Hiszen nemcsak arról van szó, hogy em
berek lépjenek be a létbe, hanern sokkal
inkább még airról is, hogy életüket em
berhez méltéan tudják ikibontailroztatlni."
Bűnös dolog kényelemszeretetből és az
áldozattólvaIó visszariadásból Jernon
dand a gyermekről. Ha azonban a házas
társak a fogamzásszabályozás mellett
döntötrek, akkor Iel'kiismeretesen meg
kell még az\ is viZJSgálniok,mtlyen úton
szabad járniuk, hogy ezt a célt elérjék,
a jó cél ugyanis nem szentel meg mín
den eszközt. "Lényegében attól függ mín
den, vajon egy fajta intézkedés (manípu
láció) megfelel-e a helyes önszeretetnek
és felebaráti szeretetnek."

Azzal. a kérdéssel kapcsolatban, hogy
igazolható-e az olyan beavatkozás, amely
nek célja a terméketlenség elérése, ezt
írja az utasítás: "Úgy Iátszhk nem sdke
rül olyan módszert felmutatni, ameilynél
ha tíszseletteljes szerétet szempontjából
vizsgáljuk, ne mutatkoznék valamíféle
hiányosság." Az ilyen jellegű kérdések
megítélésére azonban nem az egyházi ta
nítóhivatal képviselői i1letétkesek, ihanem
a szakér'iók. Azok a házastársak, akik··
úgy érzik, hogy helyzetükJbölnincs ,,'kii
út", Ilyen esetben, "ha sürgető a .döntés",

azt az utat választhatják "amelyen vé
leményük s:lJertnt legkevésbé sértik meg
a szeretetet", Természetesen kötelessé
gük, hogy a jövőre nézve jobb lehető

ségek után kutassanak.
Hormann professzor megfontolásainak

lényeges pontja az. a megállapítás, hogy
némely problémát az encíkíbka "nem
világított meg elegendőképpen", továbbá
az encikililk:ánJak "némely bízonyításí el
járása nem tűnik eléggé részletesnek és:
kielégítőnek" s így j0ggélll váI1hatjuk,.
hogy "a folyamatban 'lévő vita arra ve
zet majd, hogy az egyházi taní,tóhivaJ1JaJ:
némely pontban dífferencíábtabb megál
lapításra jut". Ilyen "még nem eléggé
megvilágítobt" kérdések között sorolja
fel Hörmarm professzor a többek kÖ2JÖtfl
a következőket' is:

Gyógyászati beavatkozások csak a test
és a test egészségének megmentésére '
megengedettek-e, vagy alkalmazhatók a
lelki egészség érdekében is?

Igazolhatók-e olyan bea't'atkozások,
amelyeknek céjla a terméketlenség elő

idézése?

Az ember szempontjából mi tekinthető

"természetesnek" és mi a természet "hi
ányosságának", amely utóbbit valamí
lyen beavatkozással meg lehet szüntet..,
ni? Vajon például "te'l'mészetes"-e a szop
tatási idő alatt jelentkező terméketlen
ség és elmaradása csupán ~viZizácí6&

károsodás-e?

A beavatkozás csak akko'l' megenge
dett, ha az élet és egészség megóvása
szempontjából szükséges, vagy akko'l' is.
ha "az egész személyiség javát" mozdítja

. elő.

Hörmann professzor végül anni3Jk a
reményének ad kifejezést, hogy .,a~
dések és javaslatok révén, amelyeiket a
leNdpás:lJtorok és munkatársafk, sőt ma
guk a házas emberek ~(>réből juttatnak
majd ell az egyház főpásetoraíhoz, továb
bi haladás érhető el ezen a téren".

Eddig a Wiene'l' Kirchenzeitung cikke,
amelyet teljes egészében szőszerínt; idéz
tünik.

D. K.

A ha'l'móniát kereső embernek van érzéke a szetit iránt.
Le CO'l'busier
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