nyeímesebb vagy gazdagabb otthonra
gondoljunk. Ne egészséget, esőt vagy
szép időt kérjünk, hanem feledkezzünk rajta a föltámadás szépségéoen
és a mennyország gazdagságáhan megjelenő Aldozaton. Résztvenni az Úr
Jézus testében és vérében annyit jelent, mint résztvenni a szépségoen és
dicsőségben, amelyet e
test és vér

magában hord és amelyet velünk megosztani akar.
Ha most resztveszünk az istentiszteletben, amelyet közöttünk az örök Ige
bemutat, nyugodtak lehetünk, hogy
ezzel már meg is kezdődött számunkra a részvétel a Második Isteni Személy végtelen, örök, égi istentiszteletében.

NAPLÓ
A LEGÚJABB EGYHAZDOKTOR. MiIloor eljutott hozzánk a hír, hogy
XXIII. János pápa 1959. március 19-én kibocsátott apostoli brévéjével Brindisi
Szent Lőrinc kapucinus testvért egyházdoktorrá nyilvánította, sok avatatlan
ernber méltatlankodva kérdezte: "Hogyan, hát annyira leszállott az egyházdoktori cím ázsiója, hogy már közönséges kolduló barátoknak is osztogatják?"
Akik azonban jártasaobak a hagíografiában, vagyis a szentek élettörténetében,
azok jól tudják, hogy kevés szent szolgáJt Irá jobban a magas kitüntetésre, mint
éppen Brindisi Szerit Lőrinc. Mert íme, ő eszményi mértékben egyesítette magában az egyházdoktorság három alapvető kelléket: az igazh itűsóget (doctrína
orthodoxa), az életszentséget (sanctitas vitae) és a kiemelkedő tudást ·(eminens
eruditio). De más vonatkozásban is korának legkülönb egyéniségei közé tartozott ő s közéleti. politikai, diplomáciai, sőt hadi szereplésével kitörölhetetlenül
beleírta nevét a vége felé siető XVI. és a kezdődő XV II. század történetébe.
Az új egyházdoktor 1559. július 22-én adélolaszországi Brmdistben született. Eredeti nevén Russo (Rossi) Julius Cézárnak hivták. Szerzetbelépése alkalmával azonban családi nevét szülővárosának, keresztnevét pedig a keresztény ókor híres vértanújának, Szent Lőrinc diákonusnak nevével cserélte fel.
Apai és anyai ágró'! egyaránt jómódú és tekintélyes családból származott.
Szülei, a helybeli minoriták segitségével, nagyon gondos vallási nevelésben részesitették. Bizonyság erre a "kis angyal" név, mellyel kortársai a vonzó meg[elenésű ifjút illették. 14 éves korában magasabb tanulmányok végzésére Péter
nevű nagybátyja velencei házába került. De itt csak két esztendeig időzött,
mert 1575. február Ifi-én régi vágyat követve a kapucinus rendbe lépett, mely
épp az időben indult el Európa-, majd valamivel később világhódító útján. Alázatosságára jellemző, hogy egyszerű szolgáló testvérként kérte felvételét és
csak elüljáróinak határozott parancsára fogott hozzá a teológiai tanulmányok
végzéséhez..
Felszenteltetése után (1583) először a páviai egyetemi ifjúság lelki gondozásával bízták meg. Ez a munkakör nagyon ínyére volt neki, de nem sokáig
maradhatott benne, mert elüljárói már négy évre rá, 28 éves kora ellenére
velencei guárdíánná (1587), újabb négy év múlva (1590) pedig toszkánai, illetve velencei provinciálíssá nevezték ki (1593). És amint egyszer belekerült a
közbizalom sodrásába, nem volt többé megállása. Az 1596. és 1599. évi egyetemes
káptalanok generálisi tanácsossá, definitorrá, 1602. május 24-én pedig egyhangú lelkesedéssel generálissá választották. Tíz évvel később (1612) rendtársai
újból felajánlották neki a legfőbb rendi vezetést, de ő másdrányú elfoglaltságára való hivatkozással elháritotta magától a nagy megtiszteltetést. A definitori tiszttől ellenben élte fogytáig nem tudott megszabadulni. Sőt egyidoben a
genovai provínciálisságot is vállalnia kellett.
Igy Lőrinc atya működése legszorosabban összeforrott rendje történetével.
Hogya kapucinus rend a diadalmasan kibontakozó katolikus ellenhatás korában olyan páratlan népszerűségre és elteriedtségre jutott, azért elsősorban őt
iUetí az elismerés. A középeurópai fészekrakás meg egyenesen az ő személyes
műve volt. A bécsi, gráci, prágai és münchení kolostoroknak ő vetette meg az
alapját. Pedig a vállalkozás nem volt könnyű, A szekatlan ruháju és szakállas
barátokat elŐSZÖIf mindenütt ellenszenvvel és bizalmatlansággal fogadták.
557"

Lőrinc atya azonban nem ismert meghátrálast. Amit egyszer a fejébe vett,
abból' egy tapodtat sem engedett. Különösen, ha rendi érdekekről volt szó,
nem riadt vissza semmi áldozat vállalásától. Mint újonnan megválasztott generális, köszvenyes lábbal és időről-időre kiújuló epekőbántalmakkals hozzá túlnyomólag gyalogszerrel jáirta be az összes olasz, spanyol, francia és német
rendhbakat és míndenütt személyesen nézett utána a regulák megtartásának.
Assisi Szent Ferenc szellemében főleg a Szegénység úrnő jogainak megóvására
fordított nagy gondot.
Kolostorépítő és látogató útjai többek közt arra is kitűnő alkalmat nyujtottak Lőrinc atyának, hogy méíyebb bepillantást nyerjen kora vallási és politikai viszonyaiba. Különösen a müncheni megtelepülés bizonyult ebben a tekrintetben rendkívül termékeny hatásúnak. Az előkészítő tárgyalások során
ugyanis sikerült Lőrinc atyának közelebbi kapcsolatba kerülnie Miksa bajor
herceggel, a német ellenreformáció legtevékenyebb vezérével. Fejedelmi barátj,a megbízásából ismételt ízekben tárgyalt a római, bécsi, prágai és madridi
udvarokkal. Legfőlbb célja a katolíkus világ egységének helyreállítása és megszílárdítésa volt. Hiszen akkor már kézzelfogható jelek mutattálk, hogy a katoIikus és protestáns ellentét fegyveres kirobbanása közvétlenül küszöbön áll.
Lőrinc atya ösztönszerűen megérezte a készülő veszedelmet és minden tőle telhetőt megtett elhárítására.
Lőrinc atya azonban nemcsak a tárgyaló asztaloknál, hanem a harcterekén
is kivette részét a katolikus érdekek védelméből. Ezt annál inkább említenünk
kell, mivel háborús szereplésének színhelye éppen Magyarország volt. Ismeretes,
hogy magyar földön már 1593 óta állandó csatározások folytak a török hatalom megtöréséért és az ország felszabadításáért. A küzdelem azonban, részben
a töröktúlereje, részben pedig a császári hadvezetés ügyefogyottsága miatt nem
hozta meg a kívánt eredményt. Csak az emberek pusztulta/k és az anyagi javajk fogytak míatta ijesztő mértékben.
Az 1601. év kiszemelt fővezére, Mercoeur Fülöp lotharingtat herceg először
Buda várát kívánta megvívní, utána pedig Székesfehérvárt és Nagykarrizsát
akarta sorra keríteni. A bécsi haditanács nagyhatalmú urai azonban elvetették
ezt az épkézláb tervet és Buda mellőzésével csupán Fehérvár és Karrizsa párhuzamos ostromát voltak hajlandók engedélyezni, Tették pedig ezt azért, mível Kanizsa ostromának vezetését már előzőleg a 24 éves Ferdinánd főherceg
neIk, a későbbi II. Ferdinánd császárnak, igérték oda. Ezzel természetesen
együtt járt az amúgy is kísszámú császári haderő kétfelé osztása. Fehérvár ostroma Buszwurm Hermann tábornaknak jutott osztályrészül. A tábornok serege
míndössze 28.400 embert, túlnyomó ~zben német és vallon zsoldosokat számlált. Köztük volt Lőrinc atya is, rnint apostoli tábori lelkész. Soknyelvűsége
ikülönösen alkalmassá tette őt az erősen kevert összetétélű haddal való érintkezésre, Megérkezése után első dolga volt, hogy lelket vert a túlnyomó török
haderő míatt aggályoskodó vezérekbe és katonakba. Elgylébként a maga személyét illetőleg semmiféle kívételezést, vagy kedvezést nem fogadott el és viszont
semmi fáradalom alól nem vonta ki magát. így a Sziget nevű külváros ellen
intézett éjje1'i támadás alkalmával közember módjára kilenc órán át gázolt a
derékig érő sárban és latyakban. (Szept. 13.) Nem kevésbé hősies magatartást
tanúsított a Mocsár és Rácváros nevű külvárosok, majd a tulajdonképpeni vár
megvívásánál. (Szept. 20.) Igazi babérait azonban csak ezután, a csókakői megerősített tábor' ellen intézett támadás visszaverésénél (okt. 13.) és a Sárrét mentén vívott döntő csatában aratta. (Okt. 15.) A háromszoros túlerővel szemben
kívívott diadal valóban fényes volt. Kétségtelen, hogy kivívásában Lőrinc atyának volt :IDrésze. Kezében magasra tartott feszülettel, ajkán Jézus! Jézus!
csatakíáltással mlndenütt ott volt látható, ahol a harc legihevesebben tombolt,
Az egykorú l:stvánffy Miklós, a "magyar Livius" nagy történeti rnunkáíában
így emlékezik meg róluk: "A felfeszített Ktrisztus keresztjével a kezében emelt
hangon harcra bátorította a keresztényeket és mit sem törődött a körülötte
röpkedő golyókkal." A szent által használt feszületet jelenleg Innsbruckban
őrzik.

A sárréti győzelemmel véget is ért Lőrinc atya háborús szereplése, Rövid
ideig, rníndössze néhány hónapig tartott, de ezen rövid idő alatt, Kapíszrránóí
~58

Szent Jánoshoz hasonlóan, kítörölnetetlenüd beírta nevét nemzetünk történetébe.
Súlyosan vétenénk azonban a történeti igazság ellen, hogyha szentütnk
magyaoányú, egész Közép- és Déleurópára kiterjedő közéleti szereplése mellett
hallgatással mellőznők nem kevésbé !kiterjedt tudományos működését. Mert ő
tudósnak is kora Iegkíemelkedöbb egyéniségei közé tartozott. Saját kezeírásában reánk maradt írodalmí hagyatéka, melyet ez idő szerint a velencei loapucinus kolostor levéltárának legféltettebb kincseként őriznék, összesen 2231 oldalt tölt ki rendkívül apróbetűs, rövidítésektől hemzsegő írással. A gazdag 00gyáték újabban - éppen az egyiházdoktorrá emelés előkészítéseként - nyom;'
tatásban is megjelent. (Laurentíi a Brundusio opera omnia. 13 k. Padov:a,
1928-1944.)
Hogy az ilymódon közkinccsé lett munkák értékéről a kevésszámú beavatottak már régebben is mílyen kedvező véleménnyel voltak, mutatia a boldoggáavatás alkalmával tett hivatalos cenzori nyilatkozat: "Szerzőjük megerdemelné, hogy az Egylház szent doktorai közé iktassák." Ennyiben tehát a mostaní rangemelés századok vágyát töltötte be.
Az új egynázdoktor munkáí tartalom tekintetében nagy változatosságot
mutatnak. Vannak közöttük dogmatikus, exegetikus, apologetikus és szerzetesfegyelmi vonatkozásúak. Tudományos érték dolgában "A lutheranizmus leáJbrázolása" (Lutheranismí hypotyposís) című hatalmas monografia 'képviseli a
legmagasabb színvonalat, A bámulatos szorgalomrnal, éles logikával és cáfolhatatlan dialektikaval felépített munka méltó párja Bellarmin Szent Róbert
világhíres "Vitatkozásainak" (Disputationes), A mai olvasó számára azonban
többet rnond a szerzö kimerítő Mariologtája (Discorsi sopra la S. Vergíne),
melyben Mária szeplőtelen fogantatása és mennybevitele mellett már egyetemes kegyelernközvetítésének .tételét is hangoztatja. Tehát nemcsak hű maradt
a ferences Mariologia tanításaíhoz, hanem azonfelüíl bizonyos fokig a l\1áriadogmák fejlődésének útját is kicövekelte. - igy A MODERN HITTUDOMANY IRANYVONALAIRÚL ír érdekes összefoglalótanulmányt Bogdan Kupis a Kierunki cimű lengyel katoliku« ihetilapban.
Attekin~hető képet nyújt azokról ,az irányzatokról, törekvésekről, \Szempontokr
ról, ameluek: a XX. század hittudósainakmunkásságában a :modern gondolko,
zés nyomán kiplakultak, bemutatja, hogyan mennek elébe amooern ember
szellemi, lelki >szükségleteinek, hogyan ,felelnek a ké1'désekre, Iamelyeket koTUnk >szellemisége felvet.
A tanulmány la jelenlegi hittudomány egyik leg.alapvetőbb jellemvomá:sát .a
publicisztikai beáUítottságban látja, 'amely legerősebben az ún. kerygmatikus
theológiában jelentkezik. Ez az utóbbi évtizedek eL$ő nagy ,kísérlete: :szQ;kítani
:a skolasztika fogalmaival és 8émáivaJ, szorosabb :kapcsolatot teremteni a rnw~
dern gondolkodással, meg,kísérelni hídat építeni a dogmák és a mai ember
mindennapi élete között. Manifesztuma J u n g m a n n osztrák teológus "Die
Frohbotschaft und unsere Glaubensverkündigung" című könyve. (Regensburg
1936.) Tétele: a dogma ismerete a teológus számám alap; célja: hirdetni a
kerygmát, a jó örömhírt. Az irányzat követői sajátos új gyakorlati teolőgiát
kívánnak kialakitani, természetesen egybehangolva a hagyományos hittudo;mány igazságaival.
Legsikerültebb kisérlet a kétféle teológiai irányzat egybéhangolására K.
R a h n e r háromkötetes műve: "Schriften zur Theologie". A magisztrális mű
negyvenöt teológiai értekezé.sből áll. Az elsőben, amelyet lenyűgöző erővel írt
meg - Rahner felvázolja azt a hittudományt, amely leginkább megfelel a XX.
század emberének és ezen felül kifejti, hogyan lelhet megragadó módon közvetíteni számára ,a teológiát, melu nemcsak orthodox, hanem egyúttal élő is, mílyen kérdéseket kell tárgyalni, milyen sorrendet kell megtartami a szent tanítás kifejtése közben. Sikerült a lényeg és struktura teológiáját szintézisbe hoznia az existencia teológiájával, vagy másként az absztmkt teológiát az üdvözülés történetével, az Istenről szóló értekezést a megváltásról szóló traktussal, a
dogmatikus teológiát a morális teológiával, a dogmát a gyakorlattal.
A jelenlegi gondolkodás másik olyan kategóriája, amely a teológiábam hatott és tért hódított: a historícizmus. Ez azokban a törekvésekben nyilatkozik
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meg /,eginkább, ame~yek cé~ja.: visszatérni az eredeti forrásokhoz, a Szentíráshoz és a szent hagyományhoz. A Szentíráshoz való visszatérés ezelőtt hatvan
esztendővel indult meg és rendkívüli eredményeket hozott.
Kesésbé ismeretes az "új teológia" másik nagy eledménye és egyúttal forrása: az őskeresztény hagyományoJchoz való visszatérés. Az "új teowgia"
elnevezéssel a háború után kezdték meghatározni és körvonalazni a teoWgiai
rejormtorekoéseket. Legkiválóbb képviselői a francia jezsuiták: Henry d e
L u b a c és Jean D a n i é Lo u. oi. kezdeményezték 1942-ben a "Sources
chrétiennes" (Kereszténység forrásai) sorozat kiadását. Kezdetben csupán arról
volt szó, hogy az olvasó k szélese'bb körében népszerűsítsék az egyházatyák mű
veit. A szaktudományos tÖTekvések csak később léptek: előtérbe a kiadássa l
kapcso wt ban. Ma a "Sources chrétiennes" sorozatot az egyházatyák legjobb kir
adásai, a bécsi és a berlini mellé ~ehet állítani. A háború alatt megjelenteket
kivéve, a sorozat minden kötete tartalmazza az eredeti szöveget, a telies néha túlságosan bőbeszédű - francia fordítást, bevezetést, a kommentárokat
és név, illetve tárgymutatót. A kiadott kötetek száma meonauuiia a félszázat és
előkészületben van az eddig még sehol ki nem adott és úgyszólván nem ismert
arab keresztény szövegek kétkötetes kiadása.
Az újjáéledt patrisztika célja mindenekelőtt az egyházatyák tanításában
ioauüt kerygma, örömhír kibontása, az evangéliumi kinyilatkoztatás tanbeU és
lelki gazdagságának [eitárása, az őskeresztény közösség vallási élményének felidézése.
A historicizmus, mint modern gondo~kodás egyik kategóriája, arra készteti
a hittudóst, hogy fog~alkozzék a történelem vallásos értelmezésével, hogy kidolgozzaa tÖTténelem teológiáját. A történeti teológia nem "általában" fogwlkozik
a történelemmel és az emberrel, ellenkezőleg, a váLtozás a kibontakozás és a
fejlődés kérdéseit a konkrét történelmi-szociális feltételek között ragadja meg,
a történelem, a hagyomány, a korszellem, a szellemi és anyagi kultura átta;
~étrehozott környezet figyelembevételével.
Ebbena szellemben fejti ki hatását a hittudományra a jelenkori gondolkodás két további Icategóriája: az evolucionizmus és a konkretizmus.
Az e vol u c i o n i z m u s feladata megteremteni a kapcsolatot a hittudomány és természettudomány között. Taláwan állapította meg valaki, hogy katolikusok és evolúcionisták között különbséget tenni csak hatv,an évvel ezelőtt
lehetett. Ma a teológusok többsége az evolúció mellett áll ki és azt hirdeti,
hogy lehet ualaki. evolúcionista anélkül, hogy materialista vagy ateista következtetéseket vonna le belőle.
.
Katolikus teológusaink között az egyik leghíresebb evolúcionista a nemrég
elhunyt francia jezsuita T e i l h a r d d e C h a r d i n atya volt. Atvette a jelenkori tudomány minden eredményét és'többkötetes művében, a "XX. század
Summa Theologicajában" sajátos szintézist hozott létre a hagyományos teológia
és jelenkori gondolkodás között. Múvét a teológusok egy része lelicesedéssel;
másik része tartózkodással fogadta. Nehézségeik és ellenvetéseik abból erednek,
hogy a következetes evolúcionizmus messze elkalandozik a természettudományok területén és túl szoros kapcsolatot teremt a kultúrtörténet, a bölcselettörténet, a vallástörténet és a dogma története között. A teológiában is lát változó
elemet, amely alkalmazkodik a kor konkrét szellemi igényeihez. H. B o u i II a r d
atya ezt így~fogalmazza meg: a teológiai igazságban van egy álwndó, változatwn elem és a teowgiai igazság ennek a belső változatwnnak a megőrzéséért
öltözik külsőleg új meg új ruhába. Csupán a fogalmak megújhódása - a régiekhez analóg módon, de nem azokkal ellentétesen - tudja megőrizni a változatlan igazságot.
S ez az, ami a legnagyobb tartózkodást kiváltj,a. Kü~önösen a "Humarnt
generis" enciklika megje~enése óta (1950) nyer [okozottabb hangsúlyt, hagya
hagyományos skolasztikue terminológiát, amely néha alkatrésze maoának a dogmának, nem lehet elváWsztani a jelen, vagy bármely eljövendő század teowgiájától. Az enciklika éppen az evolúcwnizmus kérdésével foglalkozó teológusok
felé tartalmaz komoly figyelmeztetéseket. Magának a fejlődés elméletének, illetue tényének értékelésébe nem bocsátkozik, hanem rámutat azokra az esetle-
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ge& veszélyekre, következményekre, amelyeket az evolúcionizmus átvitele a dog~
matíkus és morális teológiába általában előidézhet.
Az evolúcionizmusról szólva érdemes megemlékezni azoknak a katolikus,
illeive keresztény természettudósoknak a magatartásáról, akik arra torekedmek,
hogy megteremtsék magukban az összhangot a tudományhoz való hűségük és
spirituális világszemléletük között. Csupán két szerző nevétemlitjük itt: L e c o m t e d u N o ü y-ét és C h a u c h a r d-ét. Azt lehetett vOllnavárni, hogy a
teológusok kapva kapnak az általuk kifejtett gondolatokon és felhasználják
azokat apologetikus cétokrs, Azonban nem igy történt.
.
Ez a tartózkodás főként abból a meggondolásból fakad, hogya teológiát
nem lehet hozzákötni semmiféle tudományos rendszerhez. A tudományos [ogal1Tl.4k változnak, karunk tudományos világképe más, mint a száz év előtti
emberé, és száz év múlva talán semmiben se hasonlit majd a mienkre. Ragaszkodni régi fogalmakhoz, megrekedni a. "tegnapi" apologetika argumentumaiban,
ameluek azon alapultak, hogy kikeresték a lukakat a tudomány lezárt rendszerében és hogy oda igyekeztek belenyomni a csodát, a természetfelettit, abszoluturnot - ma már értelmetlen; s arra sincs szükség, hogy új "tudományos"
(azaz ae ún. tiszta tudományok eredményeire Úímaszkodó) apologetikát épitsünk fel.
A k o n k r e t i z m u S mindenek előtt a dogmatika, a marális, a fundamentális és az apólogetika átrendezésében nyilvánul meg. Ebben mintha a
teológia theocentrikus beáHítása átadná helyét a christocentrizmusnak. Az ilyen
fajta teológia megteremtésének gondolatát negyven évvel ezelőtt vetette fel
M a r m i o n atya. A christocentrikus marálíst Ma u s b a c h dolgozta ki. Ahelyett, hogy az egy Istenről szóló elvont értekezéssei kezdené a teológia kifejtését, a megtestesült Isten, Jézus Krisztus konkrét, történeti személyének taglalásából indul ki.
Itt kell. megmlíteni a mariológia addig nem ismert fejlödését és a teológia
mariocentrikus beálZításának kísérletét. A felületes szemléZő előtt úgy tűnik
fel, mintha a mariológia kiépüléseeHentétben állana a christocentrikus teológia kibontakozásával. A valóságban azonban másképpen van. Nem lehet elképzelni igazi marwlógiát, mely ne a christológiára és az eceZesiológiára tá1JULSzkodnék. A mariológiában találja meg a maga legteljesebb gyakorlati alkalmazását a Icerygmatikus teológia is, amely szorosan egybe akarja kapcsolni a
Mária-ti.szteletet a dogmával és így áHítja Máriát a keresztény élet központjába.
A konkretizmus hozta létre a földi valóságok teológiáját és annak sajátosságát: a munka teológiáját.
Arról, hogy az anyagi világnak is része van a megváltás művében, már'
Szetit Pál szólott. Az Apostol e oondotatáro már a háború előtt figyelmeztetett
az ismert teológus, M a l a v e z. Azt állítja, hogy a világ áHandó fejlődésben
van, és ez a fejlődés, mint olyan, integrális része a misztikus Testnek, a teljes
Krisztusnak. Ennek a gondolatnak a kifejlődéseként indult meg a kereszténység és az ideigvaló konkrét valóságok viszonyának elemzése. Különösen G.
T h i l s louvaini teológus foglalkozott ezekkel a kérdésekkel a "Théologiedes
réalités terrestres" c. művében. G u a r d i n i n e k, a neves német teológusnak
abból a megállapitásából indult ki, hogyamegtestesülés nem absztrakt valami, hanem hozzákapcsolódik a történethez, az időben való, ideiglenes földi valósághoz. A földi valóságok világa mintegy kiterjesztése, meghosszabbodás,a az
embernek és az emberen keresztül részt vesz a megváltás ökonomiájában. A
hittudománynak érdekZődnie kell a földi valóság iránt abból a szempontból is,
hogy az az emberen keresztül hogyan viszonylik Istenhez, és nemcsupán abból
a szempontból, miként sérti meg az ember általuk a morális törvényeket.
A földi valóságok teológiáj,a elválaszthatatLan a történelem teológiájától.
Egyes hittudósok a mikéntet emelik ki, ahogyan a kereszténység a viliágban
megtestesül, mások a kereszténység eschatologikus jellegét hangsúlyozzák. A
kettő együtt mondja ki a teljes igazságot. A kereszténység vallás, és miln/!
ilyen, eschalologikus beállítottságú. De midőn kiemeljük a kereszténység e vonását, nem feledkezhetünk meg a megtestesmés szerepéről sem. Ugyanakkor
szem előtt keti tartanunk a kereszténység transzcendens voltát a történettel
szemben. A két sík: a vallásos és az ideig való, kölcsönösen hat egy7l'l&ra.
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Hatnak. ané~kü~, hogy e~vesztenék a moaúk: sajátos jellegét. Amint E. M o u n i e r
tatálóan megjegyezte, az egyháznak ahhoz, hogy hasson a civilizácíóra, nem
kell elfordu~nia a maqa ~e~ki céljától. Az egyház, ané~kül, hogy politikai, vagy
társada~mi rendszer lenne, erjesztője a haladásnak. Az Istenről, az ember végső
cé~járó~ szóló tannak meg kell talá~nia a haladás eszközeit is,- amelye célhoz
vezet.
A munka teológiája a földi valóságok általános teológiájának legbővebben
kimunkált területe. R o n d e t francia teológus tanu~mányát kell kiemelnünk
legjellemzőbb példájaként: "E;~éments pour une théowgie du travail". Rámutat
arra, hogy a munka teológiája már az Oszövetség könyveiben feltűnik. A teológiában ismert "creatio secunda" (második teremtés) fogalmára támaszkodik.
Az Isten mindent megteremtett és fenntart, vagyis bizonyos tevékenységet,
munkát végez. Az ember munkája a teremtés kezdetétől fogva benne volt Isten
terveiben. Terhesnek az eredeti bűn következtében érezzük. A kereszténységben ezen felü~ a munka a cselekvő felebaráti ezeretet parancsa.
A s z o c i o log i z m u s és s z u b j e k t i v i z m u s, a modern gondo~ko
dás e további kategóriái ugyancsak kifejtették hatásukat a teológiában.
A katolikus hittudományt nem egyszer bírálják, különösen morális vonatkozásban, hogy nem számol a szociológia és mikroszociológia legújabb megá~
lapításaival; hogy úgy látszik, mintha nem törődnék a hatássa~, melyet a környezet gyakorol az ember cselekedeteire és nem venné figye~embe a mélypszihológia kétségtelen eredményeit. Az eddigi kazuisztikával teli morMis mondja e bírálat - mintha nem lett volna tökéletesen tudatában, mily szerepet játszik az ember mindenkori elhatározása - az emberé, akinek a konkrét
helyzetben döntenie kell "mellette" vagy "ellene", végre kell hajtania valamilyen cselekvést vagy tartózkodnia kell attól. A szituációs etika ezeknek a meggondo~oknak nyomán a~akult ki.
A szubjektivizmus befolyása a teo~ógiában az antropológiai kérdések felvetésében és az Istenrő~ szóló traktátus olyan megfoga~mazásába1!- jelentkezik,
mely az ember és az élő transzcendens Te viszonyának elemzéséból ,indul ki.
Az u n i ver z a l i z m u s t kell végü~ említenünk, mint a modern gondolkodás olyan kategóriáját, mely szintén hatott a teológiára.
Az univerzalizmus gondolata hatja át a misztikus Testről szóló egész tanítást, az ecclesiológiát és a laikátus teológiáját. Az univerzalizmus a forrása az
ökumenikus mozgawmnak, melynek célja: közeledést keresni az egyes keresztény vallások között, és a legújabban megindult mozgawmnak is, mely a kereszténység és az orthodox zsidóság közeledésén kíván munkálkodni. A misztíkus Test teológiájával szorosan összefügg a haladás teológiája. Az ecclesiologia
tárgyköréből különleges figyelmet érdemel C o n ga r tanu~mánya a változatlanról és a változóról az egyházban és az egyház reformjáról.
A laikátus teológiáját érdekes alkotással gazdagitotta a fentebb idézett
német Rahnernak a világiak aposto~kodásáról szóló műve. Rahner először is
a laikus, a világi ember, az egyház világi tagja fogalmát tisztázza, akinek a,
hozzátartozás alapján joga és kötelessége aposto'kodni. Utána kiemeli a világi
apostol nagykorúságát, időszerűségét napjainkban és majdnem nagyobb hatást
tulajdonit neki, mint amit az Egyház hivatalos apostolkodása ki tud fejteni. A
pap ugyanis hivatása folytán meg van fosztva egyes alapvető vonatkozásokban
az élette~ való kapcsolatoktól. Persze, a pap hivatása szent és pótolhatatlan. A
pap tartja kezében mindazt, ami szent, ő látja e~ a felügyeletet mindannak a
forrásai fe~ett,amit a laikusnak a világba kell belevinnie. A világi ember
ésa pap nem versenyeznek egymással a maguk apostoli és missziós munkájában. A papság és a hívek közötti konfliktus az apostolkodás terén elkerülhető,
ha pontosan megállapítják az egyiknek is, a másiknak is a tevékenységi körét,
ha a papság nem ~ép fel ott, aho~ az felesleges és a világiak nem tévesztik el
szem elől, hogy papság nélkül nincs egyház. (Sinkó Ferenc)

AZ OLVASO NAPLOJA. Mit akart mondani Mándy Iván kísregényével, a
Fabulya feleségeivel? Egy anekdota jut eszembe, André Boll érdekes könyvében, a L' Art, cet incompris-ban olvastam annakidején. Egyszer egy bájos- társaságbeli hölgy azt kérdezte Sbravinszk tól, a muzsikustól:
í
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- Mondja, kedves Mester, mire gondolt, amikor ezt a remekművét írta?
Mire a zeneszerző kereken így válaszolt:
- Semmire. Zenét csinál tam.
MiJt akart Mándy Iván? A maga módián o 18 "zenét csinált". Meglátott
~y alakot, összes [ellegzetességeível, s ezt ábrázolni akarta a maga teljességében. Azt akarta, amit minden igazi regényíró és novellista akar. Megvalósítani
azt, amm, úgy érzi, írói "üdvössége" múlik: hiteles valóságot teremteni a mű
ben, autonóm életet az élet elemeiből.
MeIl'I1: 'iW<izi írónál a tőblbi mind másodrendű. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az írónak nincs világnézete, nem lehet világnézeti mondandója, EIIIenkezőleg: nagyonis kell, hogy legyen; világnézet nélkül alkotni: ez kész paradoxon. De az ígazi író nem azért ír regényt vagy novellát, hogy a világnézetét kifejtse; .azért ír, mert van bizonyos kényszerítő erejű Iképe, látomása a
világról: a dolgokról, eseményekről, emberekről, amit ki kell fejeznie, amit ábrázolnia kell, amit meg kell mentenie, művé rögzítve, a rnulandóságtól, A kép,
az ábrázolás azután, mint kép, mint ábrázolás, mond is valamít ; ha jó, aikkor
ken, hogy mondjon valamit. De amit mond, azt nem úgy mondja, mint egy
vezércfkkvagy egy értekezés, hanem a saját nyelvén.
Hadd idézzem Erdős László egy most megjelent cikkének egy részletét. Ezt
Í1rja: "Az író általában nem szokta itéletét szavakba és pontokba összefoglalni ...
Es ha alkalomadtán van is az írónak egy vagy több úgynevezett szócsöve, hitvány írás az, melynek tartalma nem több, mint amit szócsövekkel ki lehet
fejezni. Egy regényben például rendszerint csak ábrázolt jelenségek és azok
SOTTeI1dje, jellemek és azok kapcsolatai, egymásra utaló sorsok és e sorsokról
való elmélkedések, stb. találhatók, s míndezek értelmét nem az író kimondott
szavai, hanern a regény egésze teszi világossá. Az íróiitélkezés magaban az
ábrázolás rnódjában nyilvánul meg" ...
Azt hiszem, nem megyek tovább rossz nyomon Erdős László szerint sem,
ha az ábrázolás módjában való ítélkezést így értelmezem: a regényben nem az
írónaik, mínt a cselekményen kívülálló, a cselekményt csak .Jevetítő" személynek .kell kimondania az itéletet, hanem magukinak az alakoknak kell ítélkezniük, kimondott szavak nélkÜlI is, önmaguk fölött, a sorsukban - kicsit nagyképűen azt mondhatnárn: regénybeli "vég:wtükben". Az itéletnek általában
(mert kivételt egyáltalán nem tűrő szabályok a művészetben nincsenek) ilyen
közvetett módon kell "elhangzania" - de ez a közvetettség a regényerr belül
maga a tiszta közvetlenség: nem kívülről jön, hanema Iregény autonóm világában történik, és abból szervesen következik, De úgy gondolom, az sem helytelen (bár nem föltétlen érvényű) megállapítás, hogy az itéletet ugyan az Í'l"ó
fogalmazza meg, de fölolvasnía, "hatálY'ba Iéptetníe" már nem neki kell, hanem - az olvasának. Persze ehhez jó író kell, aki a magáiban megfogalmazott itéletet ábrázolása művészi hitelének erejével szuggerálmi tudja; de jó olvasó is kell: olyan, akli tud hallgatni a műre és nem beszéli már eleve túl azt,
amit a mű a maga nyelvén mondaní akar neki.
Dehát akart egyáltalán rnondaní valamit Mándy Iván a Fabulyával ? Akart;
s mit akart? - Fabulyátakarta mondaní, s benne és rajta túl egyáltalán a
,,faJbulyimnust", ami élősdiség is, felelőtlenség is, üzletezés ís, pénzharácsolás
is, de ta maga módján költészet is, írodalom is - valami felemásság, koravénség és visszamaradottság, rideg részvétlenség és fázósan önző részvét-igénylés:
egyszóval az, ami Fabulya, S azt hiszem, nemcsak egy Fabulya van. Különböző
egyéni variációkban. a fajta jellegzetességeit több vagy kevesebb élességgel képviselve, s tha szerencsére nem is valami ijesztően nagy számban, de azért mégiscsak vannak fabulyák.
Perem-figurák, olyanok, mint egy különös iakvárium furcsa alj tenyészete.
Az eszpresszó, ahol a regény a két "előadó", Zsámboki és Turcsányi beszélgetéséből kialaJkrul, valóságos fabulya-telephely, Vízalatti világában be-beúszík egyegy már jól !kifejlett, vagy éppen csak fejlődésben lévő Lalbulya, esőköpeny
kopoltyúit mozgatva szív néhány kortyot a presszót betöltő híg-nyálkás elemből, fölszed táplálékul néhány morzsát vagy pletykát, aztán elevez. Ezek többnyire kis halak; egyik-másik néha hirtelen meghízik valami zsírosabb falaton.
fickándczní kezd, tágabb vizekre kalandozik, egy időre nyoma vész; majd visz563

szatér. soványan, leégve, megtépázottan. ..Az igazi Fabulya óvatos, ő könyvei
közé húzódva bölcsen és megfontoltan, ízről-ízre haladva, a feleségeit emészti.
Neki saját külön akváriuma van, saját eledellel.
Könnyű volna ezt az egész faJbulya-világot finnyásan elhárítaní azzal, hogy:
ilyen nincs, ezt az irá csak úgy kitalálta. De nem így van. Ez a világ is létezik Es nem véletlenül létezik. Mándy Ivánnál nem is lóg. a levegőben; világosan és félreérthetetlenül "helyhez kötött". Ez a "hely": az a hatalmas apparátus, amely a modern ember szórakoztatásáról gondoskodik, Mándy Iván fabulyái a Rádió: körül úszkálnak ; de 'bizonyára megvannak a maga fabulyái a
Televíziónak és a filmnek is. Valahogyan olyasformán. ahogyan megvoltak fél
vagy háromnegyed századdal ezelőtt az újságírásnak. A Rádiónak például vannaik a magra sajátos. technikai jellegéből folyó rnűfaji szükségletei; szükségletek, melyeket megszab a hallgatók mínősége is: másként kell ismertetni valamit
felnőtteknek és másként gyerekeknek; rnindehhez pedig embereik kellenek,
olyanok, akik értik a dolog műfaji követelményeit, akik gyorsan dolgoznak,
akik - s ezt minden rosszalló él nélkül mondom, 'hiszen vele jár a dolog sajátos természetével, és önmagában véve semmi rossz sincs benne - "tudják
az ipart", Nos, Turcsányi és Zsámboki :körül ez a világ hullámzik az eszpreszszóban ; míg ők Fabulyáról beszélgetnek, addig egy szomszédos asztalnál éppen
"földobnak" egy jelenetet, egy harmadiknál meg talán egy még néger-sorban
sínylődö kis fabulya stilizálj a át elgy ügyesebb nagynak a hangjátékát.
Persze ezt is többféleképpen lehet venni. Van, aki boldogan lubickol benne,
mert már elért valamit; nem is áll meg itt, hanem tovább akar menni, előre.
Annakidején a nagy újságírók is rendszerint a "slapajságon" kezdték. Aztán
van, aki megreked. S van, aki az egészet olyasminek érzi, hogy széklábakat kell
faragni a szép, telt, karcsú szobrok helyett - .mint egy kicsit Zsámboki is. De
azért egy kis fabulyaság őbenne is van, s éppen ez a magamagát sem kímélő
irónia óvja meg Mándy Ivánt .attól, hogy kisregénye regény helyett regényesitett pamflet legyen. Nem azt mondja: látod, Fabulya, ilyen vagy te! - hanem
ezt: látjátok, ilyenek vagyunk mi.
Nem valami eszményi figurák, az kétségtelen. Sérültek is, fanyarole is;
könnyelműek is, kicsinyesek is. Ez a fabulya-tenyészet majdnem haláltánc ; az
lenne, ha a fabulyákban valamivel több moralítás és ernberség volna. Mi van
ebben a Fabulyáoan ? Mi van a boldogtalan Turcsányí mimduntalan összetörő
arca mögött ? Mi van a "kissé sértett arcú, pufók" Zsámbokiban ? S a többiekben, sodródó kis nőkben, üzérekben és fezörökoen, az Átjáró hibrid alakjaiban? Azemlbennek sokszor az az érzése, hogy csak kóc, forgács, fűrészpor.
Csak vannak, vannak, ide-oda vetődnek, de nem élnek igazán.
Mít akart mondani az író? Úgy gondolom, ezt - éppen ezt. Egyetlen ítélő
szó nélkül kimondta az itéletet.
Nem kívánom túlértékelni ezt a kisregényt, nem akarom "naggyá" magasztaln; azt, amit az író maga sem szánt annak; viszont azt sem kívántam számon
kérni rajta, amit az író nyilván nem is akart belé rakni. Pontosan csaik ennyit
akart; s amennyit akart, azt pontosan, jól sűrítve meg is csinálta. Megragadott
egy figurát, megfogott egy életformát; ezt is, azt is pompásan ábrázolta, abban
a groteszk fekvésben, aminek mai prózánkban, azt hiszem, ő a legjobb mestere. S az a sajátos. jellegzetesen mándys, filmszerűen "neorealista" modor és
technika, aminek az ő nyomában hovatovább egész iskolája támad, még egyetlen nagyobb prózájaban sem következett olyan természetesen magából a témából, mint itt: nem "technika", hanem magának az ábrázolt világnak az érverése lélegzés-rttmusa. Azt mondhatnám: nem Mándy ír tgy, hanem ez a világ
él í~y.
A Fabulya feleségeí jó könyv (meg kell [egyeznem, hogy semmiképpen sem
gyerekek kezébe való könyv). De aligha az a pont, ahol Mándy Iván meg akar
állni. Kiérlelt magában és magának egy bizonyos modort és szerepet, egy kissé
talán túl is hangsúlyozza olykor a karikaturisztikus felé. Az emberekiben azonban alighanem több van annál, amennyit a görbe tükör mutat. Ez egy-egy vonást félelmesen ki tud emelni, le tud leplezni; el tud árulni egy-egy rejtett
hasadást, félszegséget, torzulást, De egy valamit a Iegurgalrnatlanabb görbe tükör sem tud megmutatni. ffigy kicsit félve írom le ezt a közhelyet: az ernber-
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szívét, Azt, ami egy Turcsányí groteszkill rángatódzó arca, félszeg naívsága
'mögött van: az ember rejtettbe1ső világát, azt, ami felé a csehovi részvét tapogatodzik. Az emberek nemcsak furcsák, nemcsak groteszkok, nemcsak bábole
- még a fabulyák sem. Emberek is. Mándy Iván azt szereti bennük, ami
hogy úgy mondjam figura. Szeretném, ha egy kicsit jobban szeretné bennük
- az embert is.
Csunyák és korniszak? Elhiszem. De nemcsak azok. Csúnyaságukban. komíszságukban szépek és jók is. Egy kicsit föltétlenül szebbek és jolJbak annál,
amilyennek Mándy Iván szigorú szeme általában látja őket. (*)
FERENCZY BE:NI KIALLfTASA. E:lő szobrászaink legkiválóbbjának, Ferenczy Béninek Nemzeti Szalon-beli kiállitása régi adósság letörlesztése, a magyar képzőművészetnek hosszú idő óta egyik legnagyszerűbb, legemlékezetesebb
eseménye. Tóth Arpád verssoraival, amelyek egy Babitshoz írott költeményből
valók, méltóbban tudjuk kifejezni ünnepi és megilletődött érzelmeinket a Ferenczy-művek láttán, mint saját szavainkkal: "Kik összegyűltetek ma e teremben / S .kikeket meleg fényével átitat / Csodákra váró, méla mélyű csendben /
Aszívekből kigyúló áhítat / ... Legyetek üdvöz egy nemes rvarázsló, / Egy tiszta költő arany szigetén."
Ferenczy Béni 1890-ben született Szentendrén, ahol édesapja, Ferenczy Ká.roly, a magyar festészet egyik legnagyobb ali1!kja, 1889-től 1892-ig tartózkodott.
Ferenczy Károly mindhárom gyermeke művész lett, és közülük csak a legidő
sebb - Valér - tartozik a kevésbé jelentősek közé. Béniikertestvére, Noémi,
európai színvonalra emelte a magyar gobelinművészetet, Jean Lurcat mellett e
nemben századunkban ő volt a legkiválóbb.
Ferenczy Béni gyermekkorát Nagybányán töltötte. Első nyilvános művészi
jelentkezése is itt volt, 1912-ben, a nagybányai művészek kiállitásán. A század
elején huzamosabb ideig Párizsban tartózkodott, Bourdelle tanítványa volt.
Ugyanakkor megismerkedett a Matissekörül csoportosuló fiatal művészekkel,
akik akkor kezdtek az ismeretlenség homályából kiemelkedni. Megfordult Gertrud Steinnek és fivéreinek híres' otthonában is,ahol az" új író- és művészgene
ráció rendszeresen találkozott.
A formai kísérletezések a fiatal Ferenczy Bénít ,is vonzották. Egyik ilyen
munkáját megmutatta öreg mesterének, Bourdelle-nek, ,aki a következő véleményt nyilvánította: "Ha így folytatja, fiatal ,barátom, lesznek, akik megcsadálják, talán hamar korai hangos sikerekhez jut el ezen az úton, de ez nem a
3zobrászat útja. Ezek a formák üresek. Igaz, hogy ötletesnek látszanak, de ez
még nem szobrászat, és az ötletesség nem mindig a tehetség jele. Azért, mert
valami nem emlékeztet semmi másra, ami eddig volta művészetben, azért az
még nem értékes. E:n azt ajánlom, hogy híven tanulmányozza a természetet,
és ugrások nélkül haladjon a fáradságos, de gyümölcsöző úton, amelyen a
nagyok - Puqet, Carpeaux: és Rodin - haladtak. Per aspero, ad astra".
Az ifjú művész nem fogadta meg nyomban a bourdellei szavakat. Új :mestert választott, Archipenko, az orosz kubista szobrász személyében. A kubista
stúdÍJUmokat nem tekinthetjük meddő szakasznak Ferenczy Béni munkásságábOJn, művészete ezáltal is gazdagodott, főként szerkezeti biztonságban. Archipenkónál ismerkedett meg Apollinaire-rel, a lirikussal, akinek egy meghökkentö
előadását a szobrászat fejlődéséről végig is hallgatta. De a kubizmus csak rövid - bár tanulságos - stáció volt Ferenczy fejlődésében. Inkább a Cluny-i
múzeumban rajzolgatta. a gótikus szobrokat, sokat járt a párizsi Notre Dame-ba
is. "Magam is leborultam a párizsi Miasszonyunk szobra előtt a Notre Dame
templomban, annyi más fiatal francia diákkal együtt, akiket ott áhítatos imá>'
ban elmerülve láttam térdepelni." A legmélyebb hatást "az égi zenét suttogó"
Chartres-i dóm épületének,szobrainak és színes üvegablakainak csodás összhangja gyakC1Tolta Ferenczyre. "Ha párizsi élményeimet úgy nézem, hogy mi
hatott rám leginkább, mi volt a tanulság, amit onnan hoztam, úgy azt kell
mondamom, hogy Chartres". ("Csillag" c. folyóirat, 1956. évi 9. sz.)
Az első számottevő Ferenczy Béni-munkák - fafaragások, Szt. György kis
bronzszobra, nővére arcmása, egyéb portrék, rajzok - a lO-es években születtek. Az 1919-es forradalmi idők eseményeiben szerepet vállalt a művész. Más565

fél évtizedig tartó emigráció után a 30-as évek második felében tért vissza hazájába. A felszabadulás után egy ideig a képzőművészeti főiskola tanára vott:
Ferenczy Béni nemcsak kiváló szobrász és rajzoló, de kitűnő iró is. A
"Vigilia" 1955. évi márc.-í számában jelent meg "Egy kis vallomás a könyvekről" c. írása, beszámoló azokról az olvasmányokról, amelyek életre szóló élményt hagytak lelkében. Több más lapban is jelentek meg írásai (Magyar Mű
vészet, Csillag, Művelt Nép), mindegyik a nagy kultúrájú és mélyen gandolkodó elme megnyilatkozása. Mint könyvillusztrátor is jelentős, Thomas Mann,.
Vasco Pratolini (Szegény szerelmesek krónikája), Krúdy Gyula (A vörös postakocsi, A kékszalag hőse) és más szerzők könyveit díszítette szép rajzokkal.
Egyházművészeti munkái közül a kiállításon hármat láthattunk, a korai
Szt. Györgyöt, az 1949-ből való Kis Szt. Antalt és egy körtefa Feszületet, amelyet 1951-ben faragott a mester, Nagy Páduai Szt. Antal szobra a pesti Bakácstéri templomban, Lisieuxi Szt, Teréze a Szent István Bazilikában látható. Keresztelő Szt, Jánost és a térdepelő Jézust ábl'ázoló kompoziciója a belvárosi
plébániatemplom keresztelőmedencéjét ékesiti.
A muvész alkotásai legnagyobbrészt kisplasztikák. Számára, a legnagyobb
magyar szobrászok egyike számára sajnálatos módon nem adatott meg, hogy
művei közterekre kerüljenek. Néhány elkészült nagyméretű szobra, mint a
Petőfi (1948) és az "Olő női akt" (1956) remélhetőleg felállításra kerül.
Szobrai jelentős részben női aktok. A 30-as évekből való az "Asszony felemelt karokkal", a lehajoló "Atalante", az "Odaliszk", a "Lépő nő". A 40-es
évek első felében született a "Zsuzsánna", a "Fésülködő leány", a "Pihenés",
"Fiatal leány fürdőköpennyel", "Vénusz", "Paraszti VénuszI'. A 40-es évek má>sodik feléből való az "Evokáció", a "Lábfürdő", a "Vetkőző nő". A mozdulatok
természetessége, a testtartás keresetlensége, a magabiztos nyugalom, a fiatal
leányalakok hamvas bája vagy az érett női szépség ünneplése jellemzi ezeket
a szobrokat, Női aktjaiban nincsen semmi triviális és izlést sértő, mindegyik
alak árkádiai derűt, harmóniát és emelkedett költészetet sugároz. Szobrai nem
irodalmias ötletek plasztika-ellenes megoldásai, mindenkor az emberi test felépítésének és egyensúlyának törvényszerűségein épülnek. Helytállóan írja Kassák e művekről: "Ferenczy szobrai nem hasonlitanak és nem emlékeztetnek,
hanem vannak és élnek".
A 20-as évekből való az ólomba öntött "Magvető", amely illusztratív jelleg nélkül képes kifejezni az emberi munka küzdelmességét és a paraszti élet
panasz nélkül tűrt nehézségeit. A fából faragott "Anyaság", a bronz "Szerelmespár", a fa tömbjéből elénklépett zömök "Két nővér" egy-egy nagy emberi érzést fejeznek ki. Mindegyik rendkívül összefogott, szűkszavú alkotás. Kicsimu
méretűek, de hatásuk ban monumentálisak. Ha közelről vesszük szemügyre a
Ferenczy-szobrokat, a [eliilet gazdag megmunkáltságában gyönyörködhetünk.
A gyermektest és a gyermeki arc is foglalkoztatja a mestert. A Miklós c,
fiúakt esetlen, kamaszos bájjal áll nyurga lábain, Fruzsina - egy pki leányka
- gyermeki ámulattal, oldalt billent csodálkozó fejjel nézi a világot. Visszatérő
téma a játszó fiúk, erről szobor, érem és rajzok is készültek..
Portréi közül legszebbek Noémi, azután felesége és Louise de Vilmorin, a
kitűnő francia költőnő arcmása. Arcképeiben nem elégszik meg a külső, testi
hasonlatossággal, a lelket és szellemet is meg akarja örökíteni. "A portrét, mint
művészi alkotást csak úgy tudom elképzelni, ha egyszerre ketten vagyunk benne
jelen, a portré mintaképe és aki ezt amintaképet a. művészet nyelvén meoiogalmazza," - mondotta a művész. Egy "hűséges" portré mesterember kezéből
becses lehet a családtagnak, de semmitmondó az utókornak. Ferenczy Béni
munkája, az "F. kisasszony" viszont - finom vonásaival, kedvesen mosolygó
arcával, amelyet dús hajkorona vesz körül - beszédes műalkotás lesz· késő
korok művészetszerető emberei számára is. Ugyanez vonatkozik azokra a Fe-'
renczu-szobrokra is, amelyek kiváló művészeinkről, iróinkról készültek. (Bajor
Gizi, Ferencsik János, Németh László, Pilinszky János, Juhász Ferenc.)
Ferenczy életművének mind mennyiségben, mind minőségben tekintélyes
részét alkotják az érmek és a rajzok. Beck Ö. Fülöp nuomdakain haladva a
magyar éremművészetet az üzleties sívárságból kiemelte, - plakettjeit, csakúgy, mint egyéb ,munkáit a külföld is megbecsüléssel tartja számwn. ROJjzai.
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lágy, gyengéd vonalaikkal, bámulatos mesterségbeli elmélyültségre valló elő
adásinódjukkal, idillikus-bukolikus hangul.atukkal a legszebb grafikai lapok
közé tartoznak.
Ferenczy Béni művészete egyszerű, nyugodt, élettel telített és hatalmas.
Tanult a görögöktől, a renaissance-mesterektől, a kubistáktól és nem utolsósorban Maillol-tól, aki ugyancsak az asszonyi test zseniális ábrázolója volt. De
ha több forrásból is táplálkozik Ferenczy Béni művészete, életműve mégsem
eklektikus vagy másodlagas, mert csak inspirációt vett át más koroktól és
művészektől, de SOSem kész megoldásokat, mint ezt Péter András is lesz ögezte Ferenczy Bénível kapcsolatosan. A XX. száZll1d szobrászata - ha van is
néhány nagy mester - nem olyan értékű, mínt a modern festészet. Ennek oka
nyilván az, hogy a szobrászok - kevés kivétellel - vagy megállattak lezárt
stHusirányzatok eredményeinél, vagy az eredetieskedő modorosság vakvágányára futottak. Ferenczy Béni - Odüsszeusz ként - megmenekült a művészetét
fenyegető veszélyektől és csábításoktól, és most itt áll előttünk félévszázados
életműve gyönyörű kiteljesedésben, "egy nemes varázsló, egy tiszt,a költő" dús,
pazar gazdagságú, magas esztétikai rangú termése. (Dévényi Iván)

V,IETNAM KULTURAJA. Közelmultban Magyarországon járt a Vietnami
Demokratikus Köztársaság művészegyüttese. A bécsi VIT-re utazó küldöttek
a Csajkovszkij-park szabadtéri színpadán mutatták be művészetük legjavát a
budapesti közönség előtt. Ez a látogatás egybeesett az Észak-Vietnam önállóságát elismerő genfi egyezmény megkötésének ötödik évfordulój ával. A fiatal
köztársaság népe azonban nem ekkor, hanern szeptember 2-án, - a felszabadító
harcole megindulásának napján, - tartja legnagyobb nemzeti ünnepét.
Napilapjaink tudósításaiban ismételten előfordul egy-egy Vietnamot érintő
politikai, vagy kulturális hír. Mindazoriáltal szellemi és vallási életükről még
míndég keveset tudunk.
Eppen ezért fölkeres tük Nguyen-Dinh-Cant, a Vietnami Demokratikus Köztársaság magyarországi nagykövetségének sajtóattaséját,hogy a tőle kapott
tájékoztatás alapján megfelelő képet nyerjünk honfitársai kulturájáról, s az
ott élő katolikusokról.
Mindenekelőtt azután érdeklődtünk. vajon milyen fő irányelvek vezérlik
a kormányzat kultúrpolitikáját ?
- Vietnamban minden, - tehát a kultura is, - az ujjáépítést szolgálja, válaszolja Nguyen-Dinh-Can. Az ország egyesítésének gondolata hatja át a
nép egész életét, s a művészek alkotásait. A köztársaság új művészete a fegyveres küzdelmek közepette alakult ki. Létrehozói és terjesztői, - írók, költők
és képzőművészek, - az ellenállási harc katonái voltak. Alkotásaik a nép érzelemvilágát, munkáját, vágyait tükrözik.
Vietnam oktatási rendszeréről a következőket mondotta:
- Az oktatás irányitója a Népművelési Min isztér iurn. A gyermekek hattól tizennégy-tizenöt esztendős korig általános iskolába járnak. Ezután kerülne!k, - érdeklődési körülenek megfelelően, - gimnáziumokba, s innen felsőbb
fokú tanintézetekbe.
Vietnamban hat főiskola működik, ezek mezógazdaságt, politikai, kö;igazgatási, műszakí és egyéb tárgykörök szerint különülnek el egymástól.
Minthogy az oktatás leglényegesebb szempontja. ho jy a mult káros szellemét teljességgel száműzze. az oktatásban résztvevő pedagógusokat is ennek
a törekvésnek kell áthatnia. A főiskolák régi, francia tanerőiből átvettük és
foglalkoztat juk míndazokat, akik készek az együttműködésre, s szaktudásuk
legjavát a fejlődő köztársaság szolgálatába állitják. Gondolok itt elsősorban
matematika, fizika és kémia-szakos tanerőinkre.
Orrvendetes jelenség, hogy - mint mínden munkaterületen, úgy a pedagógiában is, - mind töJ:)b és több né él az egyenlőség-adta lehetöségekkel, s foglalja el az őt megillető helyet. A nők elhelyezkedésének megkönnyítésére a kormányzat bölcsődéket és óvodakat létesített. Ezenkívül a lakosság öntevékenyen
is segíti a kormány törekvéseit: falvakban öt-hat nagymama társul, s vállalja
a dolgozók gyermekeínek napközi felügyeletet, gondozását.
Mílyen Vietnam vallási élete?
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- Az állam minden felekezet számára biztosítja a legteljesebb vallásszabadságot. A katölíkus papság és hívek túlnyomó többségben a felszabadító
harcok idején határozottan haladó magatartást tanúsított. Több pap belépett az
ellenállási mozgalomba. Ma pedig tevékenyeri kiveszik részüket az államvezetésbőlIs.

Ami a papképzést illeti, ez a míssziós-papok feladata. Az általuk fenntartott - s az állami iskolával egyenrangú - iskola növendékei kiskorukiban kerülnek oda, s később maguk döntenek, vajon éreznek-e hivatást az egyházi
szolgálatra ? Ha igen, semmi akadálya továbbtanulásuknak. Ez színtén a
mísszíóban történik. Hla pedig nem, úgy a legkülönbözőbb hívatáskörökben .
nyitva áll előttük a világi boldogulás útja.
A katolikusokon kívül Vietnamban még buddhisták és kaodeisták is élnek.
A kaodeisták voltaképpen több vallásból alakították ki a magukét. Hatalmas
szemetImádnak istenükként. Szertartásailcba, felfogásukba keresztény és buddhista motívumok vegyülnek. Öltözetük is különleges: tetőtől talpig hófehérben
járnak. Igy messze fölismerni őket mind Vietnam, mind Kambodzsa, Laosz és
Szíárn utcáin.
Nguyen-Dinh-Can fényképeken mutatta he a különbőző, - művészi kiképzésű egyházi épületeket. Elsőként a hanoi-i római katolikus katedrálist, majd az egy-oszlopon álló és a hétemeletes buddhista pagodakat.
További kérdésünk a katolikus sajtóra és általában a katolikus művé
szetre vonatkozott.
- Az egyes felekezeteknek kiterjedt irodalmi, művészeti életük van. A
köztársaságban több katolikus és buddhista folyóirat jelenik meg. A katolikusok hivatalos hetilapja a Chinhnghía, magyarul Igazság.
A templomi szertartásokat orgonával és népénekikel kísérik. Egyházzenészeik, - az államnak: is megbecsült zeneművészet, - önálló alkotásaikkal is
gazdagítják a vallásos zenekincset.
Ha már a zenére terelődött a szó, vajon mermyíre hatotta át az európai
zene az ősi, népi motívumokat ?
- Van egy új irányzat, de ez, - mint művészetünk mínden ága, - az ősi
hagyományokból merít. Népi hangszereink mellett zenekaraink, zenészeink előtt
a medernek sem ismeretlenek, s azokat fel is használják Iegújabb műveíkben.
Vannak-e zeneiskoláik ?
- Vannak. A zenészképzés állami és magánlskolákíban történik. Utóbbiaixban a napi munka befejeztével, az esti órákban, igen sokan tanulnak.
Ezután az énekesképzésről.s a balettművészetről kérdeztük.
- Énekesképzésünik kialakítása most van folyamatban. Női és férfi szóIistáink több országban, így legutóbb Magyarországon is, szép sikerrel szerepetrek.

A vietnami balettet szoviet, kínai és koreai mcsterek irányításával Iej lesztjük tovább. Mozgásművészetünkősi táncokra épült, s jellegzetesen vietnami.
Erről magunk is meggyőződhettünk. A hazánkban járt együttes a lepke-,
csengettyűs-, kaíap-, barnbusz-, és napernyős-táncokban. a férfiaknak; s a csinos és törékeny táncosnőknek színte leheletszerűen fínom rnozgásával, a legmagasabb igényeket is kielégítö művészettel sugározta felénk a többezeréves
kultura magávalragadó szépségeit,
Milyen Vietnam színházi élete?
- A felszabadulás után három színházttpus honosodott meg. Elsőben az
előadott darabok a feudalízrnus maradványait ostorozzák. Másodikiban általános emberi bárgyúságokat állítanak pellengérre, Ebben a típusban nagy közkedveltségnek örvendenek Moliere művei, elsősorban is a Fösvény. Végezetül
a harmadikban előadottak a hazaszeretet, táj, család, munka és szerelern köréből merítenek.
A színészeket főiskolán képezik. A jelentkezőket általában 15-16 éves korukban választják ki. Elengedhetetlen követelmény, hogy az illetők szépek
legyenek. Emellett pedig [ótulajdonságokkal rendelkezzenek és kerüljenek rnínden káros szenvedélyt,
A színművészettel kapcsolatban meg kell emlékeznünk a kínai példákori
alapuló maszkművészetröl. Itt egyes formák egész jellemeket jelképeznek, Igy
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pl. a lefelé hajló bajusz a papucsférjet. a fölfelé kunkorodó az alamuszít á!\}rázólja. A .hös mindenkor erős testalkatú, dús szőrzetű, csillogó szemű férfi.
Irodalmi életükről, képzőművészetükről is tájékozódtunk.
- Itt is érvényesül kulturpolitíkánk vezérgondolata. az ujjáépítés. Természetesen nem szabad valami sematikus, vezércikkízű. jelszavaJkkal megtömködött irodalomra gondolni. Amit íróink leírnak, maguk is átélik, közvetlen
közelről tapasztalják. A szocialista realizmus szellemében létrejövő alkotásaik
alapja: a nép míndennapí élete.
A Vietnami Irók Szövetségének 1958-i kongresszusa határozatot hozott,
melynek értelmében, - egyéb művészekhez hasonlóan, - az írók és költőlk is
kötelesek hat hónapot kétkezi munkával eltölteni, hogy így maguk is részesek
legyenek míndabban, amit ábrázolnak. Tehá't nemcsak "kirándulnak" az életbe, nem is az Íróasztal mellől "tapasztalják", hanem benne élnek. Ez azután
egész rnűvészetükben érezteti jótékony hatását.
Ilyen szempontok figyelembevételével egyetemeken képezzük újságíróinkat
is. Külön a külföldi tudósítókat, s külön az egyéb, speciális érdeklődésű munkatarsakat.
Iróink, költőiJnk művei elsősorban a sajtóban látnak napvilágot. SokalI1CUlatú saitönk illusztrálására talán elég megemlítenem néhány folyóíeatot r a
párt hivatalos lapját, továbbá a Hanoiban megjelenő Új Időket, leülöntéle szakmai lapokat, a Szakszervezeti Közlönyt, az -Irók Újságját, a Nők Lapját, egy
ifjúsági lapot, a Néphadsereg Lapját, és így tovább. Ezenlkívül, mint már említettem, a különböző hitfelekezetek heti és havi folyóiratait. Többnyelvű tájékoztatókat is kíadunk, a különbözö országok számára.
Legnagyobb élő költőink egyike To-Huu. A Magyarországon járt művész
együttes egyik vezetője volt Luu-Trorig-Lu, akinek dalait széltében-hosszában
ismerik, szeretik és éneklik. Ismert élő költőnk Xuan-Dieu.
Prózaíróink közül Thep-Moh és Nguyen-Dinh-T'i nevét említem.
SokanidézVk a XIX. században élt Nguyen-Du és Ho-Xuan-Hueng lírraj
költeményeit.
A felszabadító háború eseményeinek, népünk életének képzőművészeti dokumentumai kőzül említésrernéltóak van-Hien, Nguyen-do-Curig, Sí-Hgog, VaJ[].Giao festményei, továbbá Kim szobrászművésznő, Can és Van-Dy alkotásai.
Ton-ngoc, a kiváló festőművész, Dien-Bien-Phunál halt hősi halált.
A demokratikus kormányzatnak azt a törekvését, hogy népünket rnűvelt,
könyvolvasó néppé tegye, széles körben kiépített könyvtári hálózat segíti elő.
A hanoi-i központi könyvtárnak szarnos fiókja van, ezenkívül mozgó-, üzemi-,
és kulturhází-könyvtárak állnak az érdeklődök szelgálatára.
Művészeink, tudósaink a Tudományos Akadémia keretében tőmörülnek.
Több tudós folytat külföldi kutatásokat, Pl. a Szovjetunióban, az atomerő felhasználása terén. Magyarországon tizenhat ösztöndíjasunk tanul, ezidén pedig
két magyar diák utazik ösztöndíjjal Vietnamba.
Három nagy múzeumunk közül az elsőben a feudalizmus emlékeit Játhatják a látogatók. További kettőben pedig a felszabadulástól napjainkig 3L ellenállási mozgalom és az ujjáépítés dokumentumait gyűjtöttük össze.
Nagyarányú fejlődésnek indult a népmüvészet, A kézműipar, a híres lakkfestészet, fa- és csontfaragás, selyemhímzés, a sokszínű és fantáziadús porcelán
és kerámia, mind-mind Vietnam ősi kulturájáról tanúskodik.
Rádió, televízió, film ?
- Mindenfelé hangos bemondók közlik a lakossággal a legfontosabb tudnívalókat. Ezenkívül mindenki olcsón hozzájuthat ·fülhallgabós rádlókhoz. F1a1valeban hangszórók közvetítik a rádió műsorát, melyet este 7 óra, - tehát a
munka befejezése - után a falvak népe a ház elé, vagy az útszélre télepedve
hallgat végig. A 17. szélességi foknái külön adásokat sugároznak Dél-Vietnam
felé.
A televízió egyelőre még kezdeti, kísérletí állapotban van.
A rádió mellett fontos népnevelési eszközünk a film. Az üzemekben rendszeres vetítéseket tartanak, s ezen a dolgozók olcsó helyárakért tekinthetik meg
a Iegújabb filmalkotásokat. Emellett természetesen önálló fílmszírsházaínk ís
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vannak. Ezekben a vietnamiakon kívül főként a Szovjetunió, s a népi demokratikus országok filmjeit mutatjuik be.
Hanoiban- most fejezték ibe a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt filmstudió építését.
Az itt ábrázolt kép korántsem teljes. De felfelé mutat és elgondolkeztat..
Nguyen-Dính-Can ugyanazt mondja szavakkal, mint a hazánkban sikeresen
szerepelt művészdelegáció a zene, ének és tánc eszközeivel: a Vietnami Demokratíkus Köztársaság népe őrzi ősi kultúráját, s jövőbe tekintő hittel építi
szabad életét. (Balássy László)
BERNARD SHAW A ZENEROL. Van a zenében valami kifejezhetetlen,
dolog, ami az ember legrejtettebb énjére rezonál. S a legérdekesebb
s legizgatóbb feladatok egyike a zenekritikusé, aki tudományosan kísérli meg
visszaadni ezt az öntudatlan belső reflexíót. Az érzést már P r o k los z
is
megfogalmazta az O r a t i o d e i n c a r n a t i o n e D e i c. V. századból származó munkájában, amelyben szenvedélyesen szép szavakat írt a zsoltáréneklés
felemelő hatásáról. A zenekritika tudománya azonban sokkal később, sokkal
nehezebben vajudta ki önmagát valahonnan az irodalom méhéből. Emlékezzünk
csak Aischylos és Sophocles tragédiáira:kifejezetten irodalmi szövegek énekeszenés deklamácíókkal ötvöződnek.
Irodalom és zene testvéri közössége vezet végig George Bernard Shaw egész
pályáján is. Mint zenekritikus kezdte működését és innen pártolt a színházhoz,
de nem hűtlenül, hanem emlékezve: "Az Ember és felsőbbrendű emberc. komédiának pl. a szövegben még kottapéldákkal is iUusztrált szerves és elválaszthatatlan tartozéka Mozart: Don Juan-ja."
Shaw anyja az angol puritanizmus eszméjének jellegzetes .képviselője 1872ben kénytelen volt Londonba költözni, mert a család nem tudta tovább elviselni a dublini nyomorúságot. A gazdasági felfedezések ugyan elő'l'elendítették
Anglia fejlődését, de nem segítettek például az írek nyomorúságán. Az asszony
énektanárnak ajánlkozott a fővárosban, az iskolák pedig tárt karral fogadták.
A fiatal Shaw - 18 éves lehetett ekkoriban - hamarosan ráúnt a hivatali
munkára és követte anyját. Egészen 1885-ig a kor léhűtőinek példájára mások
nyakán élősködött, kezdeti irodalmi kísérletei hét év alatt összesen öt font hasznot hajtottak a konyhára.
1888 körül a S t a r c. hetilap zenei kritikusa lett. Maga így meséli el a
dolog történetét: "Ebben az időben, 14 évvel Lenin előtt én már Marxot olvastam és a szocializmust prédíkáltam minden utcasarkon és minden egyéb alkalmas fórumon Londonban és vidékén .•. a szerkesztő pedig nem volt hajlandó
írásaimat közölni ... Ahhoz túlontúl jóindulatú volt, hogy felmondjon nekem
és én sem akartam állás nélkül maradni, így hát azzai segítettem ki sZCJrult
helyzetéből, hogy megkértem: adjon' hetenként két hasábot zenei jegyzetek
számára."
Igy született meg a S t a r ostora, C o r n o d i B a s s e t t 0, kinek neve
hamarosan fogalommá vált - és bizony eléggé félelmetes fogalommá - zenei
kÖTökben. A hajlamot és zeneértést anyjától örökölte, gyermekkorában már
teljes operákat fütyült végig az alkonyodó utcákon; magától elkezdett zongorázni és mindjárt a Don Juan nyitányával kezdte. Ebből az emlékből táplálkozhatott Mozart iránt érzett olthatatlan rajongása: Jaj volt annak az énekesnek, aki
nem az ő elképzelései szerint énekelte valamelyik áriáját, bár kétséaes, hogy
elképzeléseit valaha is valamelyik opera valóraváltaná. Maga is érezhette ezt,
mert a Wo r l d c. lapban 1891-ben így fakadt ki nagy keserűen: "Gyermekkorom óta keresek egy kielégítő Don Juan előadást; végül is azonban arra a
meggyőződésre jutottam, hogy Mozart ideje alígha jön el az én életemben."
Persze ebben van valami túlzás is, hiszen a korban nem kisebb énekesek' szerepeltek az operaszínpadon, mint Maria Malibran, világhírű spanyol alt-énekesnő és Victor Maurel, francia baritonista, akinek elméleti munkássága nagy léptekkel vitte előbbre azoperaéneklés technikáját.
.
Mai szemnek hihetetlen, milyen fejlett volt London zenei élete abban a
korban. Szinte mindennapra jutott egy hangverseny, és micsoda hangverseny!
Nem kisebb egyéniségek hozták lázba a zenerajongókat, mint Sarasate, a legnagyszerű
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nagyobb hegedűművészek egyike, Brahms (akinek Shaw kérlelhetetlen ellenfele), Joachim,a legnagyobb zenepedagógus, Paderewski, aki Liszt után a zongora királya volt és sokan mások, akikre manapság csupán a porosodó lemezarchivumok emlékeznek.
A magyar olvasókat büszkévé teheti az a tudat, hogy a kötet egyik legmelegebb1wlngú ismertetése szól R e m é n y i r ő l, kitűnő hazánkfiáról, akinek
hegedűjátéka előtt még az örök bíráló is meghajtja az elismerés lobogóját.
" ... az élet intenzitása hangban - és ez sarkalatos pontja a hegedűs erőteljes
ségének - az elképzelés eredetisége és frissessége és a megingathatatlan hit
abban a sajátos módban, ahogy ezt csinálja, ezeket tekintve Sarasate néha nem
több Reményi mellett közönséges muzsikusnál". És tegyük még hozzá: Sarasate-t a kor zenekritikája Paganini utódjaként tartotta számon.
W. H. A u d e n úgy emlegeti Shaw-t, mint a világ legnagyobb zenekritikusát. Az ilyen nyilatkozatokban mindig van valami túlzás, viszont a G r o v e l e x i k o n azon állítása, mely szerint "Shaw egyike volt az igen kevés kiemelkedő zenekritikusnak, legalábbis Angliában", minden bizonnyal hitelt érdemel.
Annál kevésbé nevezném őt a világ legnagyobb zenekritikusának, mert például
nem is olyan sokkal előtte P é t e r f y J e n ő is írt legalább olyan nagyszerli
esszéket a zenéről.' Két$égtelen, hogy Shaw jobban értett a zenéhez, véleményem
szerint azonban Péterfy jobban érezte.
Shaw legnagyobb érdeme az a felfokozott hivatástudat és tudatosság, amelylyel zenekritikáit írta. Nem véletlen, hogy a British Museum hatalmas termeiben egyszerre bújta a Tőkét és a Tristan vezérkönyvét. A zenét mindíg a
szociális eszmék szolgálatába akarta állítani, annak szemlélte, aminek a valóságban kellene lennie: az élet jobbá és szebbé teoinének, Zenekritikusi attitüdjére nagyon jellemző az a nyilatkozat, amelyet egyik életrajzírójának mondott
el: " ... a:z; emberek a maguk bizonytalan módján úgy beszélnek rólam, mintha anarchista, fasiszta vagy félnederes volnék. Egyík sem vagyok, hanem mindennek az ellenkezője: mindössze és néhány igazán gyakorlati reformot óhajtok,
amelyek minden tisztességes és okos ember számára lehetáoé teszik, hogy tisztességesen és okosan élhessen és ne kelljen végigszenvednie azokat a nagy
igazságtalanságokat és apró tűszúrásokat, amelyek lépten-nyomon érik."
Ezért kell megbocsájtanunk esetleges botlásait és igazságtalanságait. Egyiket sem a rosszindulat szülte, hanem ezek csupán a hivatását szerető ember
tévedései. Még a félresikerült írásoknak is megvan az a zamatuk. amely Shaw
egész működését jellemezte és amelyre C h e s t e r t o n azt a szellemes megállapítást tette: " •.• olyan, mint a feketekávé, felizgat és gondolkodásra ingerel, de nem részegít meg."
Külön fejezetet érdemel Shaw Wa g n e r - k é p e. Nem hiszem, hogy azóta
is akadt volna valaki, aki szellemesebben és igazabban elemezte volna a nagy
német zeneszerző működését és jelentőségét. Egyik tanulmányában valóságos
hitvallást tesz a korszak-formáló wagneri elvek mellett. "Amíg az ember nem
tud együtt gondolkodni, együtt érezni Wagnerrel ' - amíg tehát nem rendelkezik elsőrangú filozófiai elmével és rátermettséggel és nem tudja maga kitölteni
azokat a hézagokat, amelyeket a zsenik önkénytelenül is üresen hagynak, hiszen élénk képzelő-erő fűtötte szenvedéllyel gondolkodtak - , addig ne fogjon
Wagner fordításához." Shaw nagyon is megértette Wagnert, amikor a zseni által üresen hagyott, - de kitöltendő hézagokról ít. Hogy mennyire így van, azt
éppen Wagner egyik írása igazolja: "Miért is nincs máig német dalmű? Nyilván túlságosan tudákosak vagyunk, hogysem élő alakokat tudnánk megteremteni ... Ahelyett, hogy egyetlen merész és magvas ecsetvonással odavetnénk egy
egész érzelmet, felaprózzuk az összhatást kicsinyes pepecselgetéssel." Azt hiszem, nem kell ezeket az elveket sokáig magyarázni. Azt fogalmazzák meg
nagyszerű tömörséggel, ami a zenehallgatás magvát adja: az érzelmi együttélést,
azt a képességet, hogy valaki nemcsak hallgatja a zenét, hanem érzi is, hatására világot formáló erőt érez magában és ezt kisugározza környezetére is.
A zenekritika elkerülhetetlenül szubjektiv tudomány. Természete, hogy tévedésekkel járhat. Maga Shaw is olykor-olykor brutálisan téved, elsősorban a
barokk zene megítélésében. Ezt írja egyhelyütt: " ... a János-passiót gondosan
próbálták és oly jól adták elő, amennyire csak azt a rendelkezésre álló anyag
571:

lehetővé tette. Ez a mű ugyanis Bach képzeletének néhány különlegesen köz;napi szárnyalását tartalmazza. Feltételezem, az egész világ tudja, hogy a nagy
Máté-passióhoz viszonyitva majdnem triviális." Bizony ezek a sorok. inkább
azokra a korabeli kritikákra emlékeztetik az olvasót,amelyek a német mester
zenéjét kakaskukorékolásstü hasonlították össze. Nem is beszélve arról, hogy
véleményem szerint a János-passió mély áhítatát azóta sem érte utol zenemű,
mert lehet, hogya Máté passió pompásabb, de mi, keresztények nem ezt követeljük egy passiótól.
Mindezt egy most megjelent könyv alapján mondottuk el, aminek címe
George Bernard Shaw: A zenéről. Liebner János jó és szellemes előszóval segítette az érdeklődőket. (Rónay László)

A SZENT ISTVAN TARSULAT úJ KIADVANYAl. Az elmúlt két esztenértékes művekkel gyarapodott a hazai teológiai irodalom. Radó Polikárp
"Az egyházi év" c. 1957-ben megjelent 227 oldalas kötete az egyházi év keletkezése és kivi:rágzása történetének megvilágítása után ádvent első vasárnapjától kezdve végigmegy Isten esztendején. karácsonyamegváltás előkészítésének
liturgikus ciklusa, a husvéti ciklus tárgya a megváltás végrehajtása, a két ünnepkör közöttí idő az évfolyas vasárnapjainak az ideje. Az úr Jézus ünnepei, a
Mindenszentek és Halottak napja mellett az Istenanya ünnepeivel ismerkedünk
meg, az utolsó, 33. fejezet pedig a rózsafűzért, "a litungikus cjklusnak könnyen
érthető, mindig kéznél lévő összefoglalását" tárgyalja.
A történeti háttér, a gondolatvilág, a szokások, a magyar sajátosságok ismertetése, a szerző fordította himnuszo k és a lelkiségünket elmélyítő megjegyzések nemcsak a szakember, hanem a hívők számára is élvezetessé tesziJk e
könyvet, aki pedig ezen túlmenően érdeklődik az egyházi év iránt, azt a könyv
végén lévő 347 jegyzet kellően útbaigazítja.
"Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai" címen Bánk József munkája jelent meg 1958~ban az Egyházi Törvénykönyv, a Codex Juris Canonici hatályoalépésének 40. évfordulóján (1918. V. 19.). "Az egyházi alkotmányjog az
Egyház, mínt jogi közösség organikus felépítésének és harmónikus tagozódásának a tudományos ismerete." Az egyházi alkotmányjog alaptételei az Egyiház
legjelentősebb jogi tulajdonságai: látható, egy, tökéletes és jogilag egyenlőtlen
[ogú .tagokból álló társaság, societas az Egyház. Ha a modern alkotmányjogi
formákat keressük az Egyiházban, analóg értelemben megtaláljuk benne a rnonarchíkus, a republikánus vagy kollégíális, az arisztokratikus és a demokratikus
elemeket is. Az egyházi alkotmányjog alappillére a pápai primátus és a püspöki hatalom. Az Egyházban érvényesül a területi elv, s ennek alapján az Egyház két főterületre oszlik: a rendes egyházi és a rnissziós alkotmány területe.
E területi tagozódás alól bizonyos szemé'lyi elven felépített közösségek javára
kivétel: exernptio tapasztalható. A szerző a bevezető alaptanok ismertetése után
az egyház! alkotmánytant három részre tagolva tárgyalja: I. rész a rendes egyházi hierarchia közegei, rnelyek rendszerint fizikai személyek, vagyis a primátus és az episzkopátus körül csoportosuló egyházi hivatalok; a II. rész a kollektiv egyházkormányzás: a zsinatok és végül a III. frész a rendkívüli egylházi
hierarchia közeget: missziós alkotmány. Munkáiával hazai egyházi irodalmunk
kítűnően megírt, áttekinthető kézikönyvvel gyarapodott.
Artner Edgár "A keresztény ókor régisége i" c. 256 oldalas műve 1958...ban
jelent meg, s ahogy a zárószóban a szerző írja: "Mi e kis munkánlcban, amely
nagyobb lélegzetű egyházi és dogmatörténetünk egyik könyvének a nagyközönség részére átdolgozott rövid kivonata (az I. könyv: Ókeresztény Egyrház- és
dogmatörténet a vallástörténet megvilágításában 1946~ban jelent meg), síne
ira et studio bemutatunk hitbeli őseink emlékeiből annyit, amennyit csak terüll!k engedett". Az ókeresztény régiségtan a legrégibb kori, a kereszténység első 6-7 évszázadának emlékeivel foglalkozik, teszi kutatása tárgyává az eseményekkel egykorú tárgyakat, a monumentumokat, Maga a munka 11 nagyobb
fejezetre oszliJk, melyből az első kettő az emlékek fajtáit és Ielőhelyeit ismerteti. A 3., 4., és 5..fejezet az Örök Város, a Kelet és a Nyugat ókeresztény emlékeit tácgyialja. A 6. fejezet Emlékeink szellemi tartalma CÍmen művészeti és
dogmatörténeti méltatás és kiértékelés. A szentírási ábrázolások a 7., a Szűz
dőben
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Mária és a szentek tisztelete emlékeinkben a 8. fejezetben kaptak helyet. A
9. káput: Néhány szó legrégibb szobrainkról és iparművészeti emlékeink ről. A
10. fejezet: Byzánci rnűvészet az ókorban, s végül az utolsó, 11. káput Feliratos
eml&einlk tanúsága az ókeresztény korból cimet viseli. Aikötetet hasznosan
egészítik ki a több mint 400 címszót tartalmazó szakkifejezések és idegen szavak magyarázata, az 1200 címszavas név- és tárgymutató, RÓlITIa legrégibb
templomai és környékének ókeresztény temetőit bemutató térkép, a keresztjelek., vadamint a 'katakombai sírformák ábrái. (Kovách Zoltán)
JEGYZETLAPOK. (Pázmány körül.) Mindig meglep, rnekkora erőfölösleg
volt benne. MáJr aihogy föllép, mintha egy személyiben két ernber volna: egy
kifelé harcoló meg egy befelé építő. Magyatri István azt állítja, a katolikusek
felelősek az ország romlásáért ? O rögtön készen áll rá, hogy visszautasítsa,
megfordítsa a vádat. Monoszlai András kicsit nehézkes kezéből kihullik a toll ?
O fölragadja és megfelel helyette Gyarmati Miklósnak. De eleget tud tenni a
magyar asszonyok kívánságának is, akik panaszolják, hogy ,,szőkön és ritkán
találtatnék a mi nemzetünk között keresztény imádságos könyvecske", s van
ideje rá, hogya magasabb lelki igények számára lefordítsa a Krisztus követését,
úgy, ,,mintha először magyar embertől magyarul iratott volna".
Fáradhatatlan; szinte megsokszorozza magát. Egymaga áll, s egy egész front
benyomását kelti. A Kalauz védelmében a jórészt személyes támadások ellen
egész hadseregiként vonul föl. O Pázmány Péter; de ő az a Letenyei István is,
aki Alvinczi Péternek, elég borsosan, egészséget, üdvösséget kíván, mert benne
gyanítja a kassai Lelki orvosság előszavának a Kalauzt csipkedő íróiát; s ő az
a Szyl Miklós is, aki a Csepregi mesterségben a "sócé" Zvonarics Imre csepregi prédikátort keményen "orcázza", amiért a tübingaí Hafenreffer (Hat-félrét) teológiai rnűvének fordítása elé előszót írt, s ebben az előszóban (lesre
veszik Pázmány csavargó Kalauzát, ütik Pázmány Kalauzát, ágyazzák Pázmány
Kalauzát."

Erdemcs egy kicsit megízlelni, hogyan ütík-agyazzák. Ime:
"Mive1hogy nem kevés ideje immár, hogy Pázmány Péter, rendinek hámjálból kíhágván, halhatatlan hamis káromló gyalázattal sok ízben terheli a mi
igaz vallásunkat, jámbor keresztyén doktorinkat és a mi édes hazánkban megöröködött tökéletes Ielkipásztorirukat, kénytelen vagyok vele, hogy az ő megszaladt elméjét, mínt valami megbomlott órát, hamis hírköltésről s bába regéktől megvásott nyelvét s poklos káromlásnak tajtékjával megáztatott ajakit
egy kevéssé megcáfoljam és az ő reánk köszorült csalvetésinek álmából szeros
rövid tapogatással fölrázzam, az ő kajtér szitkainak maszlagos részegségéből
emberséges beszédeknek és igazmondásnak józanságára intésemmel hozzam" ...
Micsoda zsúfolt, vértolulásos próza l De Pázmány sem marad adós ilyesmiért: fántom-fánttal adja vissza, amit kapott. Kényesebb idegzetű mai olvasók
durvárnak találják az ilyen "agyazó" modort; dehát ez volt az akkori idők általános vita-stílusa. Nemcsak nálunk, hanem Európa-szerte, Bolsec vagy Gretzer
sem finomabib Bornemiszánál, Alvinczinál vagy Pázmánynál,
Az ilyen magyarán való odamondogatásnak. csúfolódásnak, nevetségessé
tevésnek egész fegyvertára és "műfaji gyakorlata'' volt. A mai olvasó ezen is.
csodálkozik: hogy ezek a hitük s hónuk ügyéért lángoló, nagytudományú, híveikért hihetetlen munkákra és áldozatokra hajlandó férfiak, miközben árkust
árkus után róttak tele vaskos fóliánsaik között és csak úgy ontották a vitairatokat és prédikációkat, mi mindenre értek még rá s iszonyatos haragjukat
milyen gyermeki játékokban élték ki - kezdve Frusiuson, a tudós, humanista,
kollégium-igazgató jezsuitán, aki borsos epigrarnmákat költ a reforrnátorolcra,
azokig a neves vagy névtelen poétákíg, akik a vitatratok elején vagy végén
hol a szerzőre írnak allógiumot, hol ellenfelére gyalázkodást.
Az imént említett Zvonarícs például nem nyelte le békén a Cepregi mesterséget. "Derék feleletet" adott ,rá Pázmány Péter pironsági címrnel. Ebben
olvasható a következő, nem éppen pallérozottan szellemes, de a kor vastag
ízlésére mindenesetre jellemző epigramma:
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PETRUS PAZMANII
Mit? Busnia Pap ez
A rózsa jó szagot ád, zöld majorárina is, higgyed,
Szekfű, szép liliom, ménta, cífros, viola.
Viszont a csalán, lapu, bürök, torma, beléndfű
Orrodat tekéri. Neveted? Úgy vagyon ez.
Igy Pázmán, nám záp; rút bűzzel fujt, alét (ti. ájít), izzaszt.
Mínt mondasz ? higgyed, RUSNIA PAP EZ kis alak.
Ez a Pázmán - nám záp szójáték közhely. Aki Pázmánnyal összeakaszkodik, nem mulasztja el, hogy záptojásnak ne csúfolja.
Aki úgy véli, Pázmány viszont nem kapható ilyesmke, az téved. Ime az
Alvinczi Feleletének megrostálásából:
"Amely poétanak feslett szidalmait ellenen köszörülted írásodban. mivel
hogy csak esztelen szidalmak mind azok, nem vesztegetek papirost a reájuk
való feleletre. Ugyanis ha ki szitkozádni akar, csak a titulusát és egy vagy két
szót elváltoztasson - (ime a műfaj "poétai receptje") - mínd tereád forrgathatja a verseket. Példád ez legyen, ha tégedet akarnálak rágalmazni, a tető
led énellenem szerzett magyar verseket, melyek a könyv végén vannak, így
fordíthatnám igen könnyen reád:
HQg~a

te nem láttál magyar AL NIAL férfiat, íme
ALVINCZI Péter neve is arra mutat.
Fordítsd ALVINCIT s AL s NIALCIV jő ki belőle,
Olvasd írását, s ezzel is arra mutat.
Semmirekellő tehát, mint NIALt s Alkulesokat. úgy tartsd
Alvínczít s könyvét, aki belőle tanulsz.

Ebből ugyan bocsánatot kérek, hogy ezt így kelle fordítanom, mert tudja
Isten, nem szidalrnadra cselekedtem, hanem csak meg akartarn mutatní, hogy
könnyű eféle apróléket feltálalní, és hogy ne vélnéd nagyelméjű gondolatnak az
ilyen mareonaságot."
'Eféle "marconaságok" voltak az akkori idők vérbő, nagyindulatú embereinek "aprólék" szórakozásai, De nem egészen méltányos dolog mindenestül elmarasztalní ezeket a hitvitázókat azért, mart gorombán társalogtak egymással,
és mert, mint Kosztolányi írta, semmi vitánk többé Gyarmati Miklóssal vagy
Alvinczi Péterrel, s amit Pázmány a diadalban ellenük vet, az ma már közönyösen hagy minket.
Mert az emberi indulat és szenvedély sosem hagyhat közönyösen, S itt a
teológiai viták közben mínduntalan föltör a forróság, bugyborogni kezd a harag; az egymásra hajigált, összetoluló jelzők, gőzölgő szidalrnak, szinte rugdalódro igék mögött rettenetes erők tülekszenek; erek pattannak, halántékok zsíbonganak, Izmok feszülnek meg, öklök rándulnak össze, torkok szorulnak el, gutaütésesen !kipirulnak az orcák és zihálva fúlnak el a tüdők.
Pázmány arrnyíban van fölényben ellenfeleivel szemben, hogy ő megtanulta és tudja fegye1mezni iszonyatos indulatait. Nem kevesebb benne a szenvedély, hanem fékezettebb. Gondolkodásában több a formális képzettség, Ezt ő
maga is tudja. Kiérezni a stílusából, a modorából, hogy tudja; és néha, rníkor
jiazaí ellenfeleit oroázza, egy kis lenézés, egy kis intellektuális gőg is van benne: a jobban képzett elme fölény-érzése - kivált ott, ahol kioktatja őket, hogy
hogyan is kellett volna érvelniük. ha nem té s tova kapdosnak. hanem nyomon
járva, médszerésen gondolkodnak.
Ezeik-a hajdani vallási viták különben érdekesebb, melegebb, élőbb anyag,
mint sokan gondolják. Magyar nyelv, stílus, fogalmazás, mondatszerkesztő gondolkodás a polémiák évszázadja alatt hatalmas fejlődésen ment át. A vitákban
olyan bonyolult, árnyalatos gondolatokat kellett kifejeznie, amelyekre az ilyesmiben pallérozott latin kíválóari alkalmas volt, a magvar azonban még aligalig. Ezek az egymás fejéhez rettenetes gorombaságokat vagdosó prédikátorok
nemcsak ellenfeleikkel tusakodtak, hanem a gyakorlatlan magyar nyelvvel is,
amely utánuk hajlékonyabb, sűrűbb és teherbíröbb lett, mint előttük volt. S
ebben a legnagyobb érdem (de nem az egyetlen l) Pázmányé, aki hozzáídomí-
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torta ezt a dús, vérlbő és indulati fűtöttségű nyelvet a skolasztikus gondolkodás
racionális formáihoz, beletörte az imtellektuális sémák fegyelmébe, valósággal
megjuhászította. anélkül, hogy egyben szegényebbé is tette volna. Hasonlítsuk
össze az ő míndig, legsodröbb indulatában is egyensúlyozott, harmonikusan tagolt mondatszenkesztését Bornemíszának az övéhez képest dzsungelszerű (de
éppenséggel nem másodrendű) prózájával: tüstént példán ígazolhatní a fentieket.
S még valamit - ezt, legalábbis tudtommal, nem igen szekták hangoztatni
a hítvitákkal kapcsolatban. Azt, hogy ezek, noha a középkori egységhez képest
megoszlást, a humanista egységhez képest bizonyos barbárosodást jelentenek:
mégíscsak egy új - másféle - s a humanístánál szélesebbkörű és egyeternesebbenélményí európai közösségtudatot hoztak létre. Egy egész akkorí égetően aktuális tudás- és értesülésanyag hömpölyög ezeikben a művekoen. A protestáns, majd utána a katolilkus reformáció bizonyos értelemben megnyitotta,
vagy ledöntötte 'a határokat a népek közt. Nagyszombatban vagy Debrecenben
- nemcsak tudták (és nemcsak az előkelőek, nemcsak a papok, de a hivő nép is,
éppen a prédikációk s vitaintok révén), mi történt Genfben Servet-vel vagy
Angliában "Bolena Annával", hanem ezek a dolgok színte személyes értékűek
is lettek számukra, Ráeszméltek arra, hogy ami Európa egyik felében történik,
nem közömbös az Európa másiik felében élő emberre. S 'ez a közösségtudat
máJr nem korlátozódott a humanista-eraamísta műveltek körére; sokkal demokratikusabb volt annál, amit a humanizmus kialakított.
Ha valaki egyszer úgy írná meg az emberiség történetét. mint a földgömb
egységének fokozatos megvalósulását. ezen az úton Európa vallási megoszlását
a középkor után, s mindazt, ami vele járt, mégiscsak úgy kellene számontartanía, mínt egy lépést előre.
Látszólag önellentmondás: megoszlással az egység felé; de ez az önmagát
ellentétekben tovább szülő élet dialektikáda.
(Mit érnek a hitviták ?) E régi időkről való régi jegyzeteimhez (két-három
évesek, 311)1)61 az időből, amikor a Magyar Könyvtár Pázmány-antológiáját állítottam össze) hadd fűzzek hozzá, hasonló témakörből, egy kisset és modernet.
Claudel Rögtönzött emlékezéseit olvasom (a francia rádió munkatársának életéről s műrvéről adott imterjusorozatát, mely a magno-szalagok alapján könyvben is megjelent) - s még a szokottnál is fokozottabb érdeklődéssel azt a részletet, ahol a kilencszázas évek elején Suares-zal és Gide-del kezdett Ievéloelí
"hitvitáiról" beszél. Maguk a dokumentumok, a két levelezés, már előbb megjelent; ennek, meg a Riviére-Claudel és a Rívíere-Alaín-Fourníer levelezésnek
alapján ismertet tem annakidején, 1953-ban a Vigiliáiban Claudelt, mint (AlaimFournier szavaival) ,,rettenetes lelkipásztort". Mit mond 1951...b en, 1952-ben az
agg Claudel a saját hajdani apolcgetikájáa-ól ? Mit mond egyáltalán az ilyen
apologetika értékéről, hasznáról, hatásáról? S miért szakadt meg mímdkét
"térítő" levelezése? Szószerint idézem az interjuvoló Jean Amrouche kérdésére
adott válaszát.
"Ezek a megbeszélések, ezek a levelezések, amiket apologetíkusoknak nevezhetnénk: mindez többnyire olyasmi, amit a kőzépkorban úgy hívtak, hogy
quíntaine, míkoris a lovag nekiment lándzsájával egy bábunak. s a bábu engedett neki, de másik karjárval hátulról ugyanakkor jól fejbevágta. S ez így ment
tetszés szerinti időig. A lovag a végtelenségig püfölhette a bábut, a bábu meg
úgy védekezett, hogy hátulról fejbevágta. Circulus vitiosusban folytonosan
ugyanazok az érvek jönnek elő, s ha ez a játék így megy három-négy éven át,
s ugyanazokra az érvekre mindig ugyanazt a választ kapjuk, az ember végülis
ráún a dologra, nem igaz? . " Most egyébként, ha hozzám fordulnak s ugyanolyan kérdésekkel, mint annakidején Suares és Gide, már egyáltalán nem úgy
felelek nekik, mint akkor tettem, hanem egészen másként ... Azt felelem nekik,
hogy jobban teszik, ha szentjeik helyett egyenesen az Úristenhez fordulnak,
Bízonyos fajta módszert ajánlok nekrk: hogy olvassanak el három-négy olyan
munkát, amelyet én igen hatásosnak érzék, vagy pedig egyszerűen menjenek
el a templomba, teremtsenek csöndet magukban és figyeljenek. Ez a módszer,
úgy gondolom, többet ér mindenféle apologetikus érvelésnél. nem ? Végtére a
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Jóisten is tud beszélni! Forduljanak őhozzá, kérdezzék meg őt: bizonyára sokkal jobban fog felelni nekik, mint jómagam."
Arnrouohe egy közbevetett kérdésére így folytatta:
"Olyan naív voltam abban az időben, hogy azt képzeltem. a racionális argumentumoknak egyáltalán lehet valami fontosságuk és hatásuk; holott nem
úgy van.
- Az apologetika területén ? - kérdezte Arnrouche.
- úgy bizony!
- Es azt hitte ...
- No, azért nem kell mindent a végletekig szószerínt venni. Értékük persze
hogy van, de nincs döntő értékük. Egyszóval ezt akarom mondani: ezek az érvek megragadhatnak emberünk fejében s egy adott pillanatban hasznára lehetnek Erre is vannak példáím. De tévedés volna azonnali eredményre számítani."
__
Elgondolkoztató szavak, s elgondolkoztató Claudel egykori sikertelensége
ils. Olyan volt, Szent Tamás Summáiból kölcsönzött vértezetében. mint a mesebeli Erős János. Derékon kapta ellenfelét, bevágta térdig a földbe. Újra megkapta, bevágta deréig. Kimászott? Bevágta nyakig. Az ellenfél azonban megelégelte a mérközést, odébb állt, nem volt hajlandó kiállni többet. Pedig talán
abban az adott pillanatban csak kenyérrel kellett volna kínálni, egy ital vizet
adni neki, rnegsímogatní, vagyegyszerűen csak melléje ülni, némán, hogy ne
legyen egyedül s érezze, hogy szeretík,
Nem azt mondom, hogy nincs szükség hitvédelemre. (Egy bizonyos régi, fölényes modorú, lekezelő hitvédelemre nincs, ez meggyőződésern.) Ervekre érvelkkel kell felelni, de sosem pajzsos-kardos hévvel, amolyan füllevágós lendülettel, ahogy Péter támadt a főpap szelgájára. A póruljárt Malkusra nyilván
jobban hatott az apostol heves apológiájánál az Úr Jézusé, aki "megérintette és
meggyógyította".
Mit ér a legelszántabb apologetika is, ha meggyőzendő ember és gyógyító
Isten közé odaállítja az apologéta (nem is míndig rokonszenves) egyéniségét ?
Igazságainkat mindig el kell rnondanunk, hiszen "egy adott pillanatban hasznossá lehetnek"; de sosem szabad úgyelmondanunk őket, hogy túlkiabáljuk Istent, aki többnyire a szerétet halk gesztusain át szokott az emberekhez beszélni.
Végső fokon úgysem a szavak, hanem mindig a tetteik győznek meg az
igazságról. (r. gy.)
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