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Sík Sándor

"NAGY DOLOG A SZERETET"

"Nagy dolog a szeretet" - trjla Kempis Tamás. "Minden, amit tesztek,
szerétetből történjék" - mondja Szent Pál (1. Kor. 16, 24). :es ugyanő:

"mindennek a szerétetben kell meggyökerezve és megalapozva lennie"
(Ef. 3, 14).

Ezekbe a gyökerekbe ésalapokba szerétnék belenézni, megpróbálni
tisztázni mivoltát, hogy azután kereshessük, hogyan tudjuk beilleszteni
életünkbe. Két oldalról szerétnék feléje közelíteni. Szeretném megköze
líteni a lélektan oldaláról az élményt, amit szerétetnek nevezünk; JaZtán
vizsgálná, hogy mit mond róla a kinyilatkoztatás.

Ha lélektanilag akarjuk elemezni a szeretetet, nagy mesterek gondo
latai járnak előttünk: Szent Agoston, Aquinói Szent Tamás s la későbot

nagyok, jeles modern filozófusok. De talán legnagyobb doktora a szere
tetnek, mert legtöbbet látott benne és Iegtöbbet mond róla: Szalézi Szent
Ferenc. Az ő nyomán és magunkba nézve próbáljuk elemezni ezt a leg
nagyobb emberi élményt.

Mi a szeretet? A fenomenológiai elemzés számára ma is a legalkal
masabb kíándulópontnak kínálkozik Szent Tamás meglátása, amely szerínt
a szeretet valamiféle hajlás, odahajlás (inclinatio), valaminek odahajlása
valamíhez. úgyis lehetne mondani, hogy vonzási viszony két valami vagy
valaki között, kölcsönös vonzás és vonzódás. Ennek a vonzási viszonynak
van egy előfeltétele,amit Szent Tamás hasonlóságnak mond, Szalézi Szent
Ferenc pedig megfelelésnek. Azok közt tehát, akiJk közt sz·eretet jöhet lét
re, előzetesen valami megfelelésnek. egymásrautaltságnak kell lennie.
Egymásrautaltság van például két hasonló gondolkozású ember közőtt

vagy az anya és csecsernője között. Az egymásrautaltságnak mint előfel

tételnek megléte esetéri színte magától jön létre a szeretet első mozzanata,
melyet a szerétet-élmény elemzőí tetszésnek azoktak nevezni, Ez a tetszés
annyit jelent, hogy aki szeret, valami jót fedez fel abban, ami vele meg
felelési viszonyban Vian. Jót lát benne értelme, amit anodern kifejezéssel
úgy mondunk, hogy értéket fedez fel benne. Aki gazdag, szép jellemet.
vagy nagy tudást lát meg valakiben, annak az illető is tetszik. Azt a sze
retetet, amelyben ez a tetszés uralkodik, Szerit Tamás a tetszés szereteté
nek nevezi (amor complacentiae). De ez osak kezdetleges formája a sze
retetnek. Ebből indul ki a második forma, amikor vonzódni kezd az em
ber ahhoz az értékhez, amelyről úgy érzi, hogy az neki jó. Ezt már vágyó
szeretetnek (amor concupiscentiae) nevezi Szent Tamás. Ami nekünk jó,
az vonz bennünket. Vonzanak feléje ösztöneink; a csecsemő ösztöneit
vonzza az a jó, amit édesanyjától kaphat. VonzanaJk feléje érzelmeink,
ahogy azt a férfi és a nő közti szeretet találkozásánál látjuk, ahol az ér
zelmet ragadja meg az az érték, amelyet a másikban lát. De értelmünket
is megragadhatja, például az a tény, hogy valaki tudós, hogy értékes jel
lem. Ez a vágyó szeretet. A szerétet harmadik alapformája, míkor a lélek
úgy érzi, hogy ő tud jó lenni annak, arnihez vonzódik. Ezt többnyére jó
akaró szeretetnek (amor benevolentiae) nevezik a hozzáértök. A csecse
mőt anyjáJhoz az vonzza, hogy ő jó neki; az anyát csecsemőjéhez, ihogy ő

jó annak, Ez is a szeretet egy formája, és itt is végig 1ehetne menni ösz
tönön, érze1men, értelmen. Az anyát ösztön vonja csecsernője felé, Ili sze
relmesembert az érzelem, ,a nevelői étosznak viszont értelmi jóakaró sze
retet a lényege. A nevelő érte1milegis tudja, hogy ő jó a növendéke szá
mára, és tudatosan is az akar lenni. A jóakaró szeretetet Szent Tamás -
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felsőbb fokon - barátsági szerétetnek nevezi, magyar szóval jobb volna
talán így mondand: adakozó ezeretet.

Ez a háromféle szerétet - tetszés, vágyó és adakozó szeretet - nem
föltétlenül jár együtt mindig. Elképzelhető ugyanis, hogy alélek megáll
a tetszésnél, fölfedez egy értéket anélkül, hogy :különösebben vágyódnék
utána. így vannak egyesek az esztétikai élvezettel. Az is lehetséges, hogy
a lélekmozgás a vágyó szerétetnél állapodik meg, vágyódik az után, ami
tetszik neki, amit a maga számára jónak érez, de' nem jut el odáig, hogY'
őis adni akarjon. Megtörténik ez nem egyszer egy férfi és egy nő egy
máshoz vonzó szeretetében. A tulajdonképpeni szerétet ott kezdődik, ami
ikor az ember nemcsak részesülni akar, hanem adni is. Enélkül legföljebb
játékról, flörtről vagy ösztönről van szó, A tökéletes szeretetben együtt
jár a három. A hitvesi szeretetben, vagy a baráti szerétetben van tetszés
az érték miatt,amit megszerettünk, van benne vágyó szerétet is, mert
érezzük, hogy jó nekünk a másik, de azt is tudjuk, hogy mi is tudunk és
akarunk jó lenni hozzá.

A szeretet akkor igazán tökéletes, ha a fentieken kívül egy negyedik
mozzanat is van benne: ha ez a hármas szeretés kölcsönös. A barátsághoz
s a hitvesi szeretethez, a szeretet legmagasabb formáihoz, lényegesen
hozzátartozik, hogy mindegyIik fél tudja, hogy a másik fél részéről is meg
van a szeretet kölcsönössége.

Mindez azonban voltaképpen csak kezdete annak az élménynek, amit
szeretetnek nevezünk. A tetszés után kifejlődő vágy vagy a jóakarás meg
mozgatja a lelket, és elkövetkezik az akaratnak bizonyos mozgása. Sza
lézi Szerit Ferenc írja a Theotimusban:

... a tetszésnek és szeretetnek a ezeretett tárgy felé irányuló lendülete
tulajdonképpen maga a szeretet, de úgy, hogy a tetszés a kezdet, a ~v
megmozdulása pedig amely a tetszést követi, a valóságos igazi szeretet . . .
A szív a 'tetszés hatása alatt kiterjeszti szárnyait, de a repülést a sze
retet végzi. A ezeretet nem má'S, mint a szívnek vonzalma, törtetése, igyek
vése a jó jelé,

Milyen jó felé? A szeretet bizonyos egységre törekszik, kapcsolatba
akar lépni szeretete tárgyával, együtt lenni, sőt eggyé válni vele. A cse
csemő - hogyalegösztönösebb példát vegyük - a szájába veszi azt, ami
tetszik neki, eggyé akar vele válni. Minden szerétet életközösséget akar.
De nem akármilyen egységet, hanem ahol igazi a szeretet, ott a szeretet
két tényezője kölcsönösen át akarja hatni egymást. A jellem alakul a
másik jellemhez. Ebből fakad például a nevelőnek neveltjéhez való vi
szonya: a nevelő a maga egyéniségét akarja ,átadni annak, akit nevel,
a nevelt pedig, ha ideálisan fejlődött ez a viszony, igyekszik azt magába
venni, hasonulni hozzá. Ez néha külsőséges, külső szokások, esetleg furcsa
ságok utánzásában nyilatkozik, máskor lelkiekben. A lélek ilyenkor színte
kilép magából, belefelejtkezik a másikba. De a kétféle szeretet közt, a
vágyó és adakozó szerétet közt a második a több és boldogítöbb. Efelől

már Aristotelesnek sem volt kétsége, Szent Tamás meg ezt mondja a
Summa-ban: "A szeretet mivoltához jobban, elsődlegesebben hozzátar
tozik a szeretés, mint a szerettetés." Mindenkinek megmondhatja saját
tapasztalata: a boldogság, amely nincs másutt, mint a szeretetben, nem
abban áll elsősorban, hogy engem szeretnek, hanem abban, hogy nekem
van kit szerétnem. Ez ill lelke a szeretetnek: a legnagyobb élmény, amely
az ember számára lehetséges, a legnagyobb emberi boldogság, annyira,
hogy aki ezt meg nem érti, boldogtalan torzó marad ezen a világon, a
voltaképpen nem is tudja, mi azboldogna:k lenni.
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Ezzel el is jutottunk a keresztény ezeretet lényegéhez. Ha egy formu
lába kellene foglalni azt, amiben a kereszténység szeretet-tana leglénye
gesebben különbözik a pogány, elsősorban a görög szeretet-tantól, azt kel
lene mondaní, hogy ez annak éppen az ellenkezője. A görög szeretet-fo
galom vágy, sóvárgás, törtetés alulról fölfelé; a keresztény szer-etet fölül
ről tart lefelé. Az értékesebb széll Ie a kevésbé értékeshez. az erős a gyen
géhez, a hatalmas a kiszolgáltatotthoz,az Isten, a Megváltó a bűnöshöz

és vámoshoz. Aki több, az adja oda magát, Szent Pál szerint: "kiüresíti"
magát abban a tudatban, hogy akkor lesz gazdag, mert leginkább ha
sonlít szeretete az Istenéhez. Ez a keresztény szeretet lényege, ez a fölül
ről-lefelé való út, ez a m'iénk. A görög szeretet vágyó szeretet, a keresz
tény adó szerétet.

Megtaláljuk ezt már az ószövetségben is. Az ószövetségben ott van a
haragvó és bosszúálló Isten; de még ott is sokkal inkább a lehajló és meg
bocsátó Isten, aki "megbünteti ugyan az atyák bűneit harmad- és ne
gyedízig", de "megjutalmazza ezrediziglen azokat, akik szeretik" (V. Móz.
5, 9). Mikor a farizeus kísérti az Urat, azt kérdi tőle Jézus: "Mit olvasol
a törvényben, mint főparancsolatot?Ott van Mózes törvényében: Szeresd
az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erőd

ből" (V. Móz. 6, 5).
A felebaráti szeretet parancsa is úgy, amint az Úr Jézus mondja:

" ... mint tenmagadat" - benne van az ószövetségben (III. Móz. 19, 18),
de a magyarázatból kiérzik az emberi íz. Például ahogy Hillel rabbi
mondja: "Ami neked gyűlöletes, azt ne tedd felebarátodnak; ez az egész
törvény, minden más csak magyarázat." Nagyon jellemző ez a negativ be
állitás. Az Úr Jézus megfordítja: "Amitakarsz, hogy tegyenek neked az
emberek, te is tedd másnak" (Mt. 7, 12).

Az ószövetségben megvolt pontosan és szabatosan az Isten-szeretet
és a felebaráti szerétet parancsa. Mégis az ószövetségi emberek áhitata
elsősorban nem a szeretet, hanem a törvény ("igazság") körül és a szer
tartások. áldozatok körül fejlődött ki. Ez az ószövetségi teológia és er
kölcs alapja. A szerétet valahogy a margón maradt, többé-kevésbé a köz
gondolkozáson kívül. A felebaráti szeretet szabatosan meg van parancsol
va, de mindig csak a nép- és törzstestvértértették felebaráton. Az Úr
Jézus viszont azt mondja: "Új parancsolatot adok nektek" (Jn. 13, 14).

Mennyiben új ez a parancsolat ? Öt mozzanatot fedezünk föl rajta,
ami újjá teszi.

Így mindenekelőtt új már azért is, hogy a két parancsot, az Isten
szeretetét és a felebarát szeretetét egybefoglalja: ez nem két parancs.
Ugyanazzal a szeretettel szeretjük Istent és felebarátainkat. Azt írja Szent
János: "Ha valaki azt mondja: szeretern az Istent, felebarátját pedig gyű

löli, az hazug. Mert ha nem szereti testvérét.iakit lát, Istent, akit nem lát,
hogyan szeretheti? És parancsunk van, hogy aki szereti Istent, szer-esse
testvérét is" (1. Jn. 4, 20).

A második újság: a szeretet motiválása, megokolása. Miért kell sze
retnünk Istent és felebarátunkat? Mert az Isten szeret bennünket. Isten
ből indul ki a szeretet, Istenre való vonatkozással kell szeretni őt is, fe
lebarátainkat is. Isten atyánk, szeretni kell, mint az atyát szeretni kell
gyermekeinek; szeretni kell egymást, mint testvéreket. Nem jutalomért,
vagy bajban segítésért, ezek földi érdekek; hanem mert testvérek va
gyunk. És szeretni kell felebarátainkat, hogy az Istent kövessük. Milkor a
szeretet legnehezebb feladatairól szól az Úr Jézus, az ellenség szeretésé
ről, üldözők, rágalmazók szeretéséről, azzal indokolja: " ... hogy fiai le
gyetek Atyátoknak, aki a mennyekben van, és felhozza napját jókra és
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gonoszokra, és esőt ad az igazaknak és hamisaknak. Legyetek tehát tö
kéletesek. mint a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Mt. 5, 45, 48). Ezért és
úgy kell szeretnünk egymást - mert és ahogy az Isten szeret bennünket.
"Ez az én 'parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amint én szerette
lek titeket" (Jn. 13, 34). Ez a mód és ez a minta: "Éljetek szeretetben.
amiképpen Krísztus is szeretett bennünket" (Ef. 5, 2).

Harmadik újság az evangéliumi szeretetben az egyetemesség. Krisztus
Urunk, rníkor a szeretetről szól, tudatosan szembehelyezkedik a farizeusi
tanítással: "Hallottátok, hogy mondatott a régieknek: Szeresd felebará
todat és gyűlöld ellenségedet". (Ez sehol sem mondatik Mózes törvényé
ben; de mondták, tanították a farizeusok és a qurnrániak.) "Én pedig mon
dom nektek ..." Az Úr világosan megmondja, hogy nincs határ; megmu
tatja ezt képben is, fogható módon, az irgalmas szamaritánusról szóló
példabeszédben, a sebesültről. akin nem az ő népe és hittestvére segít,
hanem a gyűlölt, félpogány szamaritánus. Ez az egyetemes szeretet mon
datja Szent Pállal: "Nincs többé sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem
szabad; rnindnyájan egyek vagyunk Krisztus Jézusban" (Gal. 3, 28).

A negyedik újság: ez 'az evangéliumi szeretet-törvény nem egy tör
vény a sok közül: ez a törvény. "Ezen függ az egész törvény és a pró
féták" - vagyis rninden benne van. Erről is szemléletes oktatást ad, ami
kor az utolsó itéletet festi le, ahol egyetlen törvény alapján itél: az ir
galmas szer,etet alapján. "A parancsollat egyetlen célja a tiszta szívből,

jó lelkiismeretből és tettetés nélküli hitből származó szeretet" (1. Tim.
1, 5). A szeretet az egész törvény. Ez persze nem jelenti azt, hogya tör
vlény nem kötelező többé: az Úr Jézus megmondotta, nem azért jött, hogy
a törvényt megszüntesse, hanem, hogy tökéletessé tegye (Mt. 5, 17), töké
letessé pedig éppen a szeretet teszi a törvény teljesítését. Hiszen aki iga
zán szeret, az magától értetődően cselekszi annak akaratát, akit szeret.
hiszen adakozó szeretete éppen ebben nyilvánul meg legjobban. Szent
Agoston nagyszerű mondatát - "szeress és tégy, amit akarsz" -- így le
hetne folytatni: "hiszen a szeretet éppen abban áll, hogy jót akarsz min
denkinek, Istennek akaratát, felebarátod javát". Nincs többé hatszázegy
nehány törvény. Ez a törvény: "A törvény teljesítése a szeretet" (Róm.
13, 10).

Végül, -és vallási életünk szempontjából talán ez. a legjelentősebb

- ez a szeretet-törvény követelés, feladat, program, mondhatnám norma,
amely felé törekedni kell. Csupa olyan követelést állít fel, amelyek meg
valósíthatatlannak látszanak: "Legyetek tökéletesek, mint a ti rnennyei
Atyátok l" Hát lehet ember olyan tökéletes? Bizonyára nem, de törekedni
feléje lehet és kell - amennyire telik tőlünk. Szeretni Istent teljes szí
vedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből - az Úr szinte
nem talált elég szót annak megéreztetésére. hogy egész lényünkről van
szó. Azok a képek, amelyekbe az Úr a szeretet parancsát öltözteti, szin
tén ilyen mindenestől el sem érhető, eszmei jellegűek: ha valaki megüti a
jobb orcádat, tartsd oda a balt; ha el akarják venni II tunikádat, add oda
az ingedet :18. Mindez keleti beszéd, túlzás, a szavakat nem szabad betű

szerint érteni, de a tartalmat betű szerint kell érteni: a szeretetben nincs
határ. Akármit tettél a szeretetben, még nem tettél nagyot: a szerétetben
nincs mérték. Szent Bernát mondja: "A szeretet mértéke mérték nél
küli". Az Úr Jézus azt mondja: ezekre ,a dolgokra egész életeden át kell
törekedned, egészen el nem érheted. Az a nagyszerű benne, hogy százszor
újra meg újra kezdve, mindig előbbre juthatsz. A szeretetet nem lehet
túlozni. Lehet bűnt elkövetni azzal, hogy helytelenül szeretünk, de azzal
nem, hogy túlzottan szerétünk.
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Ez a törvény hogyan dllik bele a keresztényerkölcstaniba ?Eivégből

nézzük a szerétetet úgy, rnint erényt.
A kérdés voltakiépp ez: hogyan értelmezi a szerétetet az Úr Jézus?

Az evangéliumi tanítás szerint a szeretet mindenekelőtterény, vagyis tu
lajdonképpen nem is az egyes cselekedetekről van itt szó, hanem egész
magatartásunkról, életformánkról, habitusunkról. "Második természetünk
ké vált" - azoktuk rnondani olyankor, amikor már könnyedén cselek
szünk valamit, túl vagyunk a nehezén. Ide kell eljutni szeretetünknek.
Persze, ezt nem érhetjük el másképp, rnint egyes jócselekedetekkel, ez
pedig nem születik meg küzdelmek nélkül. Az emberi természet az
ősbűn óta gyenge, tehát küzdenie kell a jóért. Ezért Krisztus követésének
parancsa: "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát" (Mt. 16, 24). A
szeretettel ellenkező ösztönök (önzés, durvaság, irigység, erőszakosságstb.)
megfékezése nélkül nem lehet eljutni a magasabb szeretethez. Ilyen szem
pontból a szeretet sohasem kész, vagyis sohasem lehet abbahagyni a tö
rekvést megszerzésére, A szeretet állandóan fejlődík. Szent Pál imád
kozik, hogy hívei fejlődjenek a szeretetben: "Ezért imádkozom, hogy
szerétetetek mindjobban gazdagodjék megismeréssel, hogy tudjátok vá
lasztani a jobbat ..." (Fil. 1, 4.) Mindig jobbat, egyre jobbat - nem le
het abbahagyni. Tizian mondta, hogy egy képet nem lehet befejezni,
csak abbahagyni. Azt a remek festményt, amelyet a szerétet alkot, majd a
halál pillanatában befejezni a nagy Mester; nekünk dolgoznunk kell
rajta holtig.

A szeretet a keresztény .morális szerint természetföWtti erény, iste
nies erény, belénköntött erény, azaz nem ember műve; Isten műve, Isten
adja lelkünkbe. "A szeretet Istentől van. Aki szeret, Istenből született, és
ismeri az Istent" (1. Ján. 4, 7). Az Isten adja; a Szentháromság örök te
vékenységében ez a Szeritlélek szerepe. Szent Pál mondja: "Az Isten sze
retete kiáradt belénk a Szentlélek által, aki nekünk adatott" (Róm. 5, 5).
Vagyis a szeretet: kegyelem. Azt ne gondolja valaki, hogy akkor neki nem
is kell tennie semmit sem a szerétet megszerzésére. Tennünk bizony kell,
amennyi telik tőlünk, de amit magától tehet laz ember, az kevés. Isten
azonban megtoldja. amit a természet segítségével az ember létrehoz.
Schütz Antal hasonlata szerint olyan a természetes és természetfölötti.
erény bennünk, mint a fa, amelyet Isten beojt természetfölötti ojtvánnyal.
A beojtás után is ápolni, cselekedni, dolgozni kell rajta, mint abeojtás
előtt. Ha szeretetre törekszem, mindent meg kell tennem, ami tőlem telik.
Akkor fog Isten megsegíteni. Elébe kell dolgoznom,és vele együtt kell
dolgoznom.

Az Úr Jézus szava szerint a szeretet a lényeg. Ezen függ az egész tör
vény. A szeretet maga a keresztény tökéletesség. A keresztény tökéletes
ség nem több és nem kevesebb, mint szeretet. ,,,Isten kiválasztott bennün
ket, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk la szeretetben" (Ef. 1, 4). Szent
Agoston mondja: "A Szentírás semmi mást nem parancsol, csak szere
tetet". Kimutatja, hogy minden erényvisszavezethetőa szeretetre; ehhez
teszi hozzá a sokat idézett mondatot: "Szeress - aztán tégy, amit akarsz."

A szeretet úgy, amint a keresztény gondolatvilágban és erkölcsben
szerepel, azon túl, hogy örök boldogságunknak és a földinek is feltétele,
feltétele annak is, hogy emberi módra tokéletesen ki tudjunk fejlődni.

Az embervolt nem tud bennünk teljesen kibontakozni másként, rnint a
szereteten keresztül. A szeretet kinyitja az embert. Amíg az ember nem
szeret, addig be rvan börtönözve az önösség börtönébe, és bizonyos fokig
irreálisan áll szemben a világgal, Minden nagy szeretet egy újjászületés:
mássá lesz az ember, kinyílik a szeme, ha megismer valakit, akit igazán
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szeret, ha megismer egy eszmét, amelynek odaadja magát. Más emberré
lesz, megéli a valóságot. Akkor lesz az ember reális, igazi emberré, ha az
én-en túl fölfedezi a mi-t. De ehhez hozzá kell tenni a keresztény tapasz
talatból még valamit. Föl kell fedeznie, hogy az én és a te mögött, a
"mi" mögött is ott áll az Isten. Én, .a felebarát és az Isten. Ez a teljes
emberség hárornsága. Hányszor látjuk, hogy egy fiatalemberben föllob
ban egy nagy szerelem. Hogy nő ki a lelke, mintha májusi eső öntözte
volna meg a kertet! Feltámad az érzékenység és fogékonyság a másik ér
dekei és értékei iránt. Érzékenység a szerétettel és fogékonyság más ér
tékekkel szemben: művészettel, zenével, a természet szépségével szemben.
Közrehat abban, hogy akiknek soha sem volt szemük a széphez, nem tud
tak élvezni zenét, művészetet, egyszerre meglátják a természet szépségét,
a művészet szépségét. A szeretet kineveli a lélekben azt a képességet,
amely az érzékek valóságán túl lévő valóság felé nyitja meg az utat.
Ahogy Szent János mondja: "Aki szeret, az ismeri az Istent" (1. Jn. 4, 9).
És: "Mi megismertük és hittünk a szeretetben" (1. Jn. 4, 16). A hithez is
kell a szerétet. Nem tudunk hinni, mig be vagyunk zárva magunkba. A
hit a nyitott lélekben születik, és a lelket a szerétet nyitja ki. Az ember
sok dolgot meg tud érteni, de eljutni az egész hithez - ez nincsen szere
tet nélkül. Guardini szép könyvében, amely az úr Jézusról szól, a meg
testesülés titkáról elmélkedvén elmondja: milyen érthetetlen ez, milyen
egészen elkápráztató, hogy lehet ezt érteni? ! Egyszer egy barátjával be
szélgetett erről és az azt mondta: "A szeretet cselekszik ilyen dolgokat!
Soha emberi nagy dolog nem jött létre pusztán gondolkozással. Ahhoz
mindig kellett a szív és annak szeretete."

"Ubi caritas et amor, Deus ibi est" ismétli egy ismeretlen V. századi
költő himnuszának refrénje:

Minket itt Kriszius szerelme összegyűjtött.

Örvendezzünk és Obenne vigadozzunk.
Féljük azért s szeressük az örök Istent
És egymást is megszeressük tiszta szívből.

Hol szeretet s irgalom van, ott az Isten.

Akiben szeretet nincsen: !Semmi sincsen.
Ködben ül az s árnyékában a halálnak.
Mi tehát szeressük egymást. s nappal járjunk,
Világosság fiaihoz ,amint illik.

Hol szeretet ·s irgalom van, ott az Isten.

Szereiet a legnagyobb jó, legnagyobb kincs,
A parancsok teljessége mind ezen függ.
A szeretet tölt be új és régí törvényt.
Magas mennybe a szeretőt elsegíti.

Hol szeretet s irgalom van, ott az Isten.

-
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G Ö l' g é n y i B é l a

A QUMRANI MESSIANIZMUS

Napjainkban hívők és nem-hívők egyaránt foglalkoznak a qumrani
leleteikkeL Velük kapcsolatban különös élességgel lépett előtérbe a kér
dés, hogy volt-e hatása a qumrani messíanízmusnak a kereszténység Mes
.siás-fogalmára ? Katolikus részről mi tagadjuk ezt. A mi álláspontunk,
amelyet bizonyítani is kívánunk, hogy ,a qumraniak, bár az Oszövetség
messiás-eszméjéből merítettek, tisztára természetes síkon maradtak, s így
semmilyen vonatkozásuk sem mutatható ki a kereszténység természetfe
letti "felkent"-jével. Távol állt tőlünk az az egyetemes szeretet, amelyet
Krisztus hirdet: megbocsátja a bűnöket, szenved az emberekért és áldo
zattá válik értük .a kereszten. Nemcsak a qumraníak, hanem a velük egy
időben élő hivatalos zsidóság rnessiás-eszméje is teljességgel nélleülözte
azokat a jegyeket, amelyekkel a kereszténység Messiás-alakjaegésszé vá
lik: a 21. zsoltár és Izajás 53. fejezete szeránt a Felkentnek szenvednie és
az emberiségért áldozatul kell adnia magát.

A "mes.siás" szó görög forma. Származik az arám "mesiha", vagy a
héber "masijah" szóból. Jelentése annyi, mint felkent. Az ószövetségi
Szeritírásból tudjuk, hogy ahányszor "a felkent" szó emberre vonatkozik,
mindig olyan valakit jelöl, akit a felkenés által Istennek szenteltek, s ez
által maga is megszentelődött. A királyt trónralépésekor felkenték, aho
gyan a 88. (89.) zsoltár 21. verse mondja: " ... Dávid .szolgámat szent
olajjal kentem fel őt." Sámuel könyvében pedig olvassuk: "Ezután vette
Sámuel az olajkorsót és ráönté ..." ti. Saulra. (I. Sám. 10, 16.) Hasonló
képpen a könyv 16. fejezetében olvassuk: "Sámuel vevé az olajos szarut,
felkené őt, és ettől a naptól kezdve az úr lelke Dávidra szánt." (I. Sám.
16, 3.) A felkenésben tehát az úr lelkét kapta az, akit felkentek, azaz az
úr pártfogó és segítő erejét. Nem gyakorolhatta az uralkodást a felkent
pusztán a saját, természetes képességei alapján, hanem Isten nevében, az
O megbízásából lett király. Izrael tulajdonképpeni királya Jahve helyet
teseként, helytartójaként szerepel. Személye ezért szent és sérthetetlen.
Dávid megöleti az amalekita férfit, mert az - saját vallomása szerint 
kezet emelt az úr felkentjére, Saulra. (II. Sám. 1, 14.) A felkenés által
valamilyen misztikus viszony jött létre a felkent és Isten között: az isteni
szellem rajta keresztül hatol be az emberi történésbe.

A király mellett a főpapot is felkenték. Címe ezért volt ",a felkent
pap" (Lev. 4, 3). Később minden papot "felkentnclc" neveztek <'Pl. II. Makk.
1, 10). Az írásban a "felkent" szónak sokszor nem reális, hanem átvitt ér
telme is van. Ezzel a szóval azokat jelöli meg az írás,akiket Isten külőnle

ges feladatokkal bízott meg. Ezért mondja Izajás próféta Cyrust az úr fel
kentjének (Iz. 45, 1). Másutt a Szentírás a pátriárkákat nevezi az úr fel
kentjeinek, mert isteni Iküldetést nyertek és szellemi erőt kaptak annak
végrehaj tására.

A "felkent" szó az Ószövetségben főképp az uralkodót, a királyt je
Iöld, Sohasemalkalmazza Izrael jövendő Megváltójára. kivéve talán a 2.
zsoltár 7. és Dániel 9, 25. verseit. Csak a kereszténység előtti második
században nyeri a .messíás" szó azt a tartalmat, hogy a felkent királyi
hatalommal győzedelmes hadvezérként jelenik majd meg.

Miután a felkent szónak a használatban való változásait és tartalmi
jegyeit láttuk, vizsgáljuk meg, hogy Qumranban kit, vagy kiket értenek
,,messiás" alatt, és miből merítették a messiásra vonatkozó sajátos fel
fogásukat.
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Mint mái' folyóiratunkban is sokszor szó esett róla, nagy jelentőségű

felfedezés színhelye volt 1947-től kezdve 1956-ig a Holt tenger vidéke.
Egy zsidó telepnek az emlékeit találták meg Chirbet Qumranban. A lele
tek szerint az ott lakók szerzetesi formában éltek. Nem volt kincsük, sem
pedig vagyonuk, de gazdagságuk a betűben, szellemi értékekben annál
inkább bővelkedett. Kódexeket másoltak, írtak, magyarázatokat adtak. A
különböző környező barlangokban talált kéziratok és töredékek száma
nagyon nagy. Az iratok között szerepel egy olyan tekercs fragmentuma
is, amelynek szövege nagyban hasonlít a Salamon Schechter által 1896
ban Kairóban talált szöveghez, amelyet Damaszkuszi Iratnak neveznek.
Qumranban ebből a Damaszkuszi Iratból hét különböző töredékes pél
dányt találtak. Bebizonyosodott, hogy a Qumrarrban talált szöveg a kairói
"A" szővegnek felel meg, de bővítésekkel. A két Damaszkuszi Irat és a
többi qumrani tekercs összevetéséből világosan kitűnt, amít az egyező

tartalmi és nyelvi sajátosságok igazolnak, hogy az összes iratoknak a
szektától kellett származniok. Qumran volt a szellemi központ, amely a
szekta tagjait ősszefogta, eggyé kovácsolta. Talán évenkint összejöttek
Qumranban a Palesztina különböző vidékein lakó esszénusok, hogy élet
módjukkal, szokásaíkkal Izrael vallási életét megújítsák.

Arride .a szektának, több más kérdés mellett, más volt a messiás-el
gondolása is, rnint a hivatalos zsidóságé.

A rnessiásról szólva meg kell említenünk aztaz iratot, amelyet Szek
takánonnak, vagy Törvénytekercsnek hivnak. Előírásokat tartalmaz ez,
amelyeket a qumrani szektanak meg kellett tartania, hogy ebben a világ
érában, ahol a gonoszság, azaz Beliál fiai uralkodnak, az igazságosságot és
jóságot gyakorolják. Ebben a tekercsben egy érdekes kifejezés fordul elő

a 9. kolumna 11. részében. Mielőtt :azonban az idézettel foglalkoznánk,
nézzük közelebbről a körülményeket is. A tekercs figyelmeztet arra, hogy
a férfiaknak nem szabad a Tóra tanácsától eltérniök, és a régi törvények
től sem szabad elszakadníok egészen addig, míg be nem teljesedik a re
mény: "a próféta, Áron és Izrael felkentjei meg nem jelennek." Megemlít
egy prófétát, akinek megjelenése kapcsolódik a Deuteronomium 18, 15
höz, ahol Mózes mondja: "Prófétát támaszt neked az Úr ... a te testvé
reid közül, úgy, mint engem." A qumrani közösség szem előtt tartotta ezt
a verset, amit a Testimóniák, vagy más néven a messiási floril'égiumok
igazolnak. Ez a. Testimonia-irat az Ószövetségnek néhány részét tartal
mazza, amelyek ,a messiási időkre utalnak. Az Irat a fentebbi idézettel
(Deut. 18, 15) kezdődik, azután azokkal a versekkel (Deut. 5, 22-29) foly
tatódik, amelyek Mózes népvezéri tevékenységéről értesitenek bennünket.
A további idézet (Num. 24, 15-19) a mezopotámiai látnok, Bileam ismert
mondását tartalmazza: "Látom őt, de nincs még itt, nézem őt, de nincs
közel. Csillag támad Jákobból és királyi pálca kél fel Tzraelből . . . elpusz
títj,a Sethnek gyermekeit, de Izrael hatalmat gyakorol." Ez az idézet min
denesetre egy harcias messiás képét rnutatja, Végezetül pedig a Deutero
nomium 33, 8-11 következik, amely a Lévi törzsére adott áldást foglalja
magában.

Nem lehet kétely afelől, hogy az idézetekben egy nagy prófétáról, egy
nagy hadvezérről lés egy főpapról van szó. Az első idézettel a floriIégium
a prófétát emeli ki. Olyan próféta érkezése van megjövendölve, mint Mó
Z·e1S. A 'Testimóniák vagy a florilégium felsorolásában ugyanazt a sorren
det találjuk, mint a Szektakánonban: próféta, Áron és Izrael rnessiása. A
qumrani közősség sem tartotta a Szektakánonban szereplő prófétát mes
síásnak, mert akkor nem említené különálló személyként, hanem csak a
messíások előfutáraként. A próféta, aki az ároni lés izraeli messiást meg
előzi, megjelent-e vajon a szekta életében?
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Érdekes megfigyelés, hogya qumrani iratok sokszor említik Áron és
Izrael messiását, de a próféta szó más iratokban egyáltalában nem fordul
elő, csak a Szektakánonnak ezen a helyén. Ebből arra lehet következtetni,
hogy a próféta tényleg megjelent és a szekta életére is nagy hatással volt.
A Damaszkuszi Irat megemlékezik a tórakutatóról. Ez a "tórakutató" a
szekta részére "bot" volt, ami annyit jelent, hogy törvényhozó. A várt
próféta tehát mint törvényhozó jelent meg és az "igazság tanítója" cimet
víselte, amint azt egy másik qumrani irat, a Habakuk-kommentár elárul
ja. Az igazságosság tanítóját csak a qumraniak nevezték prófétának, mi
vel meghirdette a messiási korszak eljövetelét, és vele együtt a kőzösség

is közelinek látta azt. A szekta éppen ezért költözött ki a pusztaságba. Az
eszkatologikus rnózesí idő megfelel a történeti mózesí időnek, amikor Iz
rael a pusztában vándorolt. A történeti Izraelnek gazdag istenélménye
volt a Sínai hegyen. A qumrani közösség ezt akarta elérni, azért költö
zött a pusztaságba, hogy ugyanúgy találkozzék Istennel. Ahogy Mózes
közvetítője volt a szövetségnek, éppúgy az igazság mestere is, közvetítője

egy másik szövetségnek. A legtöbb író (Milik, van der Woude és Ehrlich)
az igazság mesterét, vagy tanítóját azonosítják a Szektakánon prófétáj á
val, akit a közösség várt. Nem maga a messiás volt az, hanem csak an
nak elgondolásuk szeríntí előfutára.

Barthélémy a Qumran Cave I. című könyvében, amely HZ első bar
langban talált töredékeket és töredékes műveket tartalmazza, nyilvános
ságra hozza a Gyülekezet Rendjét. Az irat két kolumnát foglal magában,
amely Barthélémy szarint a Szektakánon végére került és annak mintegy
függelékét alkotta. Barthélémy meg van győződve arról, hogy ezek a szö
vegek a qumrani közösség egy más fázisát tükrözik, mint a Szektakánon.
A Szektakánonban alkotott törvény csak a yahad részére áll. Ez a töre
dékes irat pedig az egész Izraelre - melyet edah-nak mond -- vonatkozik.
A yahad, amelyet Barthélémy közösségnek nevez, alá van vetve annak,
aki a nagyok fölé van helyezve (I. QS. 6, 11, és 19.). A Gyülekezet Rend
jében azonban "Izrael közösségének fejedelme" szerepel. Barthélémy a
közösséget és a gyülekezetet egy mozgalom eredményének tekinti, ame
lyet a Makkabeusok könyvéből nagyon jól ismerünk. A chassídim., azaz
a "jámborok" mozgalmáról van szó. Szerinte az edah szó a jámboroknak
felel meg, míg a yahad a jámborok'ból keletkező kis csoportot öleli fel.
Ezért a Gyülekezet Rendje a qumrani kommunításnak régebbi állapotát
mutatja nekünk, mint a Szektakánon (I. QS. 5, 9 és 5, 2-3).

A Gyülekezet Rendje "majd a napok végén", azaz az idők végén lesz
érvényes. A benne foglalt szabályoklat a jövendő próféta, továbbá Aron
és Izrael messíásaí fogják kihirdetni, illetve megerősíteni. A Gyülekezet
Rendje Izraelnek szól, amely az idők végén össze fog gyűlni, hogy 
amint a szöveg mondja - Szádok fiainak, azaz a papoknak vezetésével a
szövetséghez tartozó férfiakkal, akik megtartották a szövetséget a gonosz
ság közepette, hogy a végső harcot harcolják. A szadokiták és a velük
szövetségben lévő férfiak alatt tagadhatatlanul a Szektakárion közősségét

kell értenünk. A Szektakánon mondja: "Ez a rend a gyülekezet férfiai ré
szére, akik késznek mutatkoztak, hogy a gonosztól elforduljanak ..."
(1. QS. 5, 1). A Gyülekezet Rendje megemlíti Izrael rnessiását, de az ároni
messíást nem ismeri. Az ároni messiás helyett szerepel a "papok feje",
más szóval a főpap, él vele együtt szerepelnek Aron fiai, azaz a papok. A
Szektakánon ároni messíását tehát a Gyülekezet Rendje a papok fejével, a
főpappal azonosítja. Tudjuk, hogy az Ószövetségben a főpapot felkenték
ÉS hogy címe "felkent pap" volt. Az ároni messiás is felkent pap lesz,
aki majd az idők végén mint főpap jelenik meg Izrael messiásával együtt.
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A Szektakánon ároni messiása ezek szerint nem más, mint a Gyülekezet
Rendjének papi feje, aki az idők végén, mínt főpap lép fel.

A Gyülekezet Rendjének második kolumnája eszkatológikus lakomát
ír le. Résztvesznek rajta:

a) a főpap, vagy a papok feje, azaz az ároni messiás és a papok;
b) Izrael messiása és a törzsek fej ei ;
c) a közeégek vezetői és a bölcsek.
A lakoma az idők végén lesz. De annak mintájára már a qumrani

időben is hasonló rendet kell tartani. Érdekes itt az utolsó idők messiásá
nak kísérete, amelyről a Gyülekezet Rendje azt mondja, hogy Izrael ez
redeinek fejei. Az ezredeknek a fejei nem mások, mint ,az egyes törzsek
fejei, ahogy Mózes IV. könyvéből és Józsue könyvéből tudjuk (Num. 1, 10,
Józs. 22, 21 és 30). Eszerint Izrael messiását a tizenkét törzs fejei kísérik.

A harmadik csoport résztvevői közül a bölcsek érdekelnek különösen
minket. Kik voltak ezek? Ezt a Gyülekezet Rendjének első kolumnája 18.
verséből tudjuk meg. Az ott említett "községek bölcsei", a "belátók" és a
"tudók" szószerirrt megegyeznek azokkal, akiket Isten parancsára Mózes
segítőtársaiul rendelt (Ex. 18, 21, Deut. 1, 13). A Szentírás az idézett he
lyen a "belátók"és a "tudók" helyett azt mondja, hogy "értelmesek". A
mózesi intézkedésben számuk hetven volt, itt azonban nem tudjuk, hogy
mennyíen voltak, míndenesetre nagyon számosan.

A Gyülekezet Rendje második kolumnája szerint senkisem nyújthat
ja ki a kezét a kenyér és bor után, míg a "papok feje" meg nem áldotta
azt. Csak miután a pap megáldotta az adományokat és vett belőle, vehet
magának Izrael messiása is és akik vele együtt jelen vannak. A mondot
takból világosan látszik, hogy a főpap, aki az ároni messiás, rangban meg
előzi Izrael messiását. Ehrlich tagadja, hogy az eszkatológ.ikus lakománál
az ároni és az izraeli messiás között rangkülönbség lenne. Azzal indokolja,
40gy ha Izrael messiása még a pap előtt foglal helyet és nyúl az ételért,
akkor ama gyanújának ad kifejezést, míntha a pap nem volna rítuálísan
'iszta. Tény az, Izrael közösségeben nem volt szabad előbb leülni és enni,
mig a pap meg nem áldotta az ételt, tehát a papnak a szerepe igen fontoo
volt. Ehrlich állitására azt válaszoljuk. hogy miért ült le előbb a pap,
mint Izrael messiása, és miért ült a pap Izrael messiása balján. A szöveg
szerint a pap és papok rangban megelőzik Izrael messiását,

Egy másik iratot is talált J. T. Milik, amelyet a Gyülekezet Rendjé
hez kapcsolt és ugyanazzal a jelzéssel látott el (I. QS. b). A kézirat számos
áldásformulát tartalmaz a hívekre, papokra, a főpapra, a harcosokra, és
,,az egész közösség fejedelmére". A szövegekbőlcsak töredékek maradtak
reánk, amelyeket Milik rendezett. A végső időkre szóló áldásokról van
szó. A harmadik áldás a főpapnak szól. Ezt bizonyítjuk azzal, hogy "a kel
lemes áldozatok illatát szagolja ő"; ti. az Úr, követekezőleg az áldozatot
papnak kellett bemutatnia. Hogy az áldást nyerő főpap, az áldás végén
álló idézet igazolj a: "azoknak, akik a te papságodhoz tartoznak." Ezt a
mondatot csakis a főpapra lehet vonatkoztatni. Miliknek a véleménye
helytálló, hogy ti. az áldásban a főpap szerepel, azaz az ároni messiás az
idők végén. Ezt látszik erősíteni az áldás 18. verse: "meghajolnak előtted

sok nemzetek"; a vers egy harci korszakot mutat be és a vezérséget a fő

papnak tulajdonítja.
Az ötödik áldásban szerepel Izrael messiása. Hogy messiásról van

szó, azt az áldás címe is igazolja, hogy megáldja a "közösség fejedelmét",
továbbá pedig, "mert Isten téged kormánypáloának rendelt az uralkodók
fölé" (QSb. 5, 28). Isten megújítja a fejedelemmel a szövetséget, hogy né
pe országát újból felállítsa, méghozzá "mindig", azaz örökre. Hogy az fs-
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tentől jön az üdvösség a nép számára, általános nézet volt a zsidók kö
zött. A fejedelem szerepe megfelel annak a politikai és nemzeti messiás
nak, akit a Damaszkuszi Irat szerzője és a Gyülekezet Rendjének szerzője

ábrázol, és akit a zsidóság várt. A qumrani szekta "az idők végén" két
messiást várt. Egy rnessiást Lévi törzséből, Aron leszármazottját, és egy
királyi messiást Juda törzséből, Dávid nemzetségéből.

Összegezzük a rnondottakat a két messiásról, A qumrani iratok az
ároni messiást sokszor nem messiás névvel illetik, hanem nevezik őt "első

pap", vagy "a papok feje", vagy "tórakutató" néven. Az ároni rnessiás
rangban megelőzi a királyi rnessiást. Amikor mind a kettőt megnevezik,
rendszerint előbb szerepel az ároni messiás, mint Izrael messiása (I. QS.
9, 11. és I. QSa. 2, 12.). A rnessiási időkben a lakománál, amint láttuk, a
főpap mindenkit megelőzve foglal helyet.

Az eszkatológiai végső küzdelemben pedig, amelyről bennünket a
"Világosság fiainak harca a sötétség fiaival" eímű irat értesít, a legfőbb

szerepet az ároni messiás játssza. Ebben az iratban olvasunk trombitaje
lekről. kürtjelekről, ezredekről, századokról, harci alakulatokról stb. A
küzdelem, a seregnek .a rendezése és a csatarend megállapítása a főpap

feladata, azazaz ároni messiásé, aki minden ütközetszakaszt áldásával kí
sér (I. Qm. 16, 3, 18, 3, 19, 1. stb.). Az ároni messiás a tanítói hivatalt is
ellátja, amit mellékelve jelez: tórakutató. Az idők végén új utasításokat
fog adni a közösségnek, amelyet meg kell tartaniok.

A királyi messiás viszont a hagyományos, Szeritírásban gyökerező Iz
rael nemzeti hőse. Nevei is ezt mutatj ák: "Izrael közösségének fejedelme",
"Dávid fia". A személye mellett szereplő epítetonok nemcsak diszek, ha
nem egyszersmind rnűködésének jegyei is. A szegények gyámola lesz, az
elnyomottakat segíti, igazságos lesz, az igazságtalanokat megbünteti, az
üldözötteket védelmébe veszi, J a:hvéhoz mindig hűséges lesz. Származásá
ra nézve pedig: Dávid fia. Érdekes, hogy a háborús tekercsben, ahol neki
volna legnagyobb szerepe, mint hadvezérnek, csak mellékesen, egyetlen
egyszer fordul elő, midőn a nevét a 12 törzs fejeinek a nevével együtt
pajzsra kell írni (1. Qm. 5, 1).

A két messiás eszméjének kialakulásához hozzájárult az Oszövetség
téves magyarázata is; abból következtettek, hogy az Úr Phineesszel és
Dáviddal szövetséget kötött. Phineesszel: "Az én szövetségem békéjét
adom neki, övé és ivadékaié lesz a papság" (Num. 25, 12), és Dáviddal:
"Amikor aludni térsz atyáidhoz, felemelem utána ivadékodat ... és meg
szi1árdítom királyságodat" (II. Sám. 7, 11). A két idézettel az Úszövetség
is a két hatalmat, a királyi és a főpapi hatalmat különállónak veszi, mín
den rnessiási értékelés nélkül.

A kettős messiási gondolat kialakulását erősen befolyásolta Zakariás
próféta könyve. A próféta egy víziót lát: két olajfából két aranytólcséren
keresztül ömlik az aranyszínű olaj. A próféta megkérdezi az Urat, hogy
mi ennek a jelentősége. Az Úr azt válaszolja: "Ez a két felkent, akik az
egész föld uralkodója előtt szolgálnak" (Zak. 4, 14). A legtöbb magyarázó
szerint a két olajfa Zorobábel vezér és Józsue főpap, tehát a politikai és a
vallási hatalom képviselői. A héber szöveg az "olaj fiai"-nak mondja őket,

rnert állásuknál fogva mindaketten az Úr felkent jei. E verset vették ta
lán figyelembe a qumraniak, amikor a messíásról szóló eszméjüket meg
alkották. Zakariás prófétának egy másik szövege is elősegítette a qum
rani messíás-gondolat kialakulását, téves értelmezéssel. Zakariásnál ta
lálható a szimbolikus koronázás (6, 9-15): Zakariásnak a még Babiloniá
banélő zsidók ajándékaranyából és ezüstjéből koronát kellett készítenie
és Józsue főpap fejére kellett tennie. Ezután a próféta kijelenti, hogya
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"sarjadék", aki nem más mint Zorobábel, fogja majd a templomot felépi
teni és ,a főpappal együtt dicsőségesen fog uralkodni. E versekben a poli
tikai és a vallási hatalom békében van egymással, magukban foglalják
a qumraniak jámbor óhaját, hogy az igazi törvényes papság és az igazi
törvényes királyság ismét helyreállj anak.

A két messiás alakját a kor vallási és kultikus törekvéseiből tudjuk.
megmagyarázni. A makkabeusi időkben találunk olyan zsidókat, akik ma
gukat chassidim-oknak, azaz jámboroknak nevezték. Ezek a jámborok
nem akarták a Makkabeusokat a politikai úton követni (I. Makk. 7, 12).
Fegyv:erhez csak akkor nyúltak, miután IV. Antiochus Epiphanes szir ki
rály a Jahve-kultuszt Jeruzsálemben lehetetlenné tette. Amidőn Makka
beUIS Judás (Kr. e. 165 Kislev. 25~én) a templomot megtisztította, a kul
tuszt helyreállította, a chassidimok visszahúzódtak.

Judás nem elégedett meg azonban csak a vallásszabadsággal, hanem
a politikai függetlenséget is el akarta érni. Ebben a törekvésében a jám
borok nem támogatták őt és bizalmatlanok voltak a mozgalommal szem
ben. Bízalmatlanságuk a tetőpontra hágott, midőn Judás utóda Jonathán
lett a vezérségben. Jonathán Kr. e. 153-han Alexander Balas szrr király
tól elfogadta a főpapi kinevezést, az aranykoronát és a számára küldött
bíborpalástot. A királyi korona és bíborpalást jelképe annak, hogy J onat
hán szir vazallus fejedelemmé süllyedt. A qumraniak nézete szerint a
templomban Jonathán személyében olyan ember fungált mint főpap, aki
nek a viselkedése a gátlásmentes politíkusé és 'katonáé. A szigorú hívők

alig tudták elviselni, hogy egy modíni alacsonyrendű pap, nem is szádoki
utód, főpaposkodjék. A szadokiták egy része nem volt a dolgok ilyetén i
menetével megelégedve, otthagyta a jeruzsálemi templomot, az áldoza
tokat és az elégedetlenekhez csatlakozott. Ezek alkották az eredeti qum
rani közösséget. A jeruzsálemi görögös irányzattal szemben szektává ala
kultak. A szakadást a következőkben találjuk :

a) Krísztus előtt 153 sátoros ünnepén a nem szadokita Jonathán fő

pap hivatalba lépett. A szígorúan vallásukhoz ragaszkodó szadokiták egy
része sérelmesnek találta, hogy a főpap nem Szádok-nemzetségbeli, hanem
Ithamár-nembeli. Ezt ellentétesnek tartották .a Szentírással, holott már
a pap-próféta, Ezekiel, az úr szolgálatának ellátására elkülönítette a sza
dokitákat a többi levitáktól (Ez. 48, 11 stb.). A szadokitákhoz tartozott
a főpapi tisztség viselése is. Az ithamári ágból származó papok végezhet
tek ugyan papi funkciót (1. Kron. 24, 11), de a 24 papi osztályból 16 volt
a szadokítáké, és csak 8 illette Ithamár nernzetségét, Jonathán főpapsága

a régi rendet felforgatta, mivel ő Ithamár leszármazottja volt.
b) A királyságot és a főpapságot egy kézben egyesítette. Ha az első

Hasmoniták hivatalosan nem is vették fel a királyi cimet, de viselked-é
sükkel "de facto" azok voltak.

Hármas ok miatt fordultak ellenük aszadokita qumranbeliek:
1. Bitorolták .a főpapságot, mert nem voltak a Makkabeusok Szádok

nemzetsége.
2. Bitorolták a királyi méltóságot, holott nem voltak Dávid család

jának leszármazottai.
3. A két méltóságot egyesítették - a qumraniak véleménye szerínt

- ellentétben a Szentírással,
Ezek a körülmények játszottak közre, hogy a qumrani esszénusok két

messíást vártak. A szádoki papság vezetése alatt szádoki hagyományokat
őriztek. Kívánták, hogy mentől előbb visszaálljon a helyes rend, a ha
gyományos szokások, Várták az idők végét, amikor újból szádoki főpap

ül majd a főpapi székben.
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A qumraniak papi messiást vártak, hogya főpapi méltóság ősi fé
nyeben ragyogjon. Nemzetségük kiesett a főpapi méltóságból és azt az
utolsó időkben remélték visszaszerezni.

A két messiás eszméje tisztára nemzetségi harc eredménye, amely
a szadokiták és az ithamaridák kőzött folyt. Ezért illette a Gyülekezet
Rendjének tanusága szerint a papi messíást elsőbbség a királyi messiás
sal szemben. A qumrani messianízmusból nincs tehát út a keresztény Mes
siás felé, aki személyében egyesíti a főpapi, a királyi és a prófétai mél
tóságot.

•

VASADI PÉTER VERSEI

MONDD. Ml REJT EL ?

Olwd volt, kiildiél. s itt vag?Ju1c
Amerre léptetsz, lépek.
Tejút - aorták közt dobog
szived, de szivverésed

fényt lökve lüktet arcomon,
lélegzetemből csap ki.
itt ver - már fáj - a hátamon,
de félek elszaladni

s mint földre hullt csillugkövet,
cipelni kell. - A terhem.
A súlytalanság fél halál.
Hozzád edzem türelmem.

És kapkodok sejtelmeken,
futnék, de mondd, mi rejt el ?
Meglátogatsz, mint partfövenyt
lassan közelgő tenger.

Feloldhatatlan hajsza ez!
Bújócskát űzünk ketten,
felversz bibor álmok közill
s eléd futok ijedten,

meglepsz, mint rózsák illata
a rothadó szemétben
(igazságod s irgalmadat,
nem értem, óh, nem értem)

egy arc kelyhében, képeken,
kis kőpadon a napban.
hol metsző most a némaság,
pedig előbb mulattam.

Aztán egyszer komor leszek.
Beroppant arcú, sápadt
s átúszom zöld erdők felett.
szívemben csend s alázat.

Ök visznek, hófehér sasok
s bezársz a végtelenbe,
melyből kisüt tekinteted,
a csillagok fegyelme.

JO PÁSZTOR

Szólíts csak engem!
Nézd, odaillesztem fülemet
a századok sziklafalához, melyet moha
ül meg, szél tépdes, lassan a por betemet.

De most mögüle mély zengésú dalok kelnek,
halkan egy citera peng és vasvértes katonák
nagy kockakövekből raknak utat. S a cédrusoic
tányér koronái alatt megcsillan a Genezáreti tó.

És mögötte kürtszóra leroskadt városokat sejtek
és égre szökő, illatos ciprusokat
és vadszegfűtől tarka mezőket,

melyek szakadékos völgybe futnak alá.
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Mint a kék pára, hullámzik benne a múlt.
A trópusi nyár üst je ez a völgy, útján
a kavics simára kopott; kétezer év
juhnyája hajtott rajta keresztül.

Együgyű bégetésük lágy/ moraja
körillömli lépteidet, aki most
ereszkedsz le a dombról s arcodon
óriás gerániumág árnya suhan.

Vállaidon göndörszőrű bárányka piheg
s jámborul ingatja fejét. Saruid nyikorognak
isteni csend körülötted, mely az állatot
is bűvébe veszi s igy lépsz be

a növekvő lángú alkonyi estbe.
Ott messze már hűvös, ezüstös az ég,
de a föld még forró, mert pirosan
égnek a fák s feléd lobban

a perzsa orgona is és tűz táncol
a bozótokon át s megkapja a zizegő füveket.
Igy állsz a rőt lobogású világ közepén
s mig az árnyak mind hozzád menekűlnek,

Jó Pásztor, válladon csendben elalszik a bárány.

-
TlDMPLOM A VÖLGYBEN

Érzed-e itt is ? Az ősi pára:
Az ember-bánat
Szállong előtted, lebeg utánad.

De mintha enyhe szellő kerenane
Már körülöttem.
A fülledt ködből csak ezért jöttem.

És mint a napfény a sűrű lombot
E kis tisztáson,
Úgy szűri lényem, hogy tisztán lásson.

Nézd csak, már látszik a templom tornya,
Mindjárt eléred;
Harangja szavát küldi elébed.

Mennyi könyörgés talált ott benne
Hús menedéket.
Hozom hamuját, mi bennem égett.

Jó itt pihenni vissza nem vágyva,
Semmit se kérve;
Bánatom oszlik, foszlik csöndjébe.

Beh jó, hogy minden zsongani kezd itt
Túl a sok vágyon.
Hajolj az Úrhoz szomorúságom.
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Somogyi Antal

KORSZERŰSÉGAZ EGYHÁZMŰVÉSZETBEN

Az egyházművészet területén tapasztalható zavarért az a mentalitás
felelős, amely a "l'art pour l'art" jelszavával. tehát hatásos szavak 'hely
telen használatával akarja ígazolní magát. Ez a je1szó először 1818-'ban
hangzott el Victor Cousin sorbonnei előadásában. még pedig ily formá
'ban: Il faut de la religion pour la religion, de la morale pour la morale,
de l'art pour l'art. A kiváló filozófus ezzel a tömör fogalmazással a vallás,
erkölcs és művészet sajátos értékeit hangsúlyozza, amikor azt tanítja,
hogy "a vallásra azért van szükség, mert vallás; az erkölcsre, mert er
kölcs; a művészetre, mert művészet". Nyilvánvaló botorság ezt a megálla
pítást úgy értelmezni, hogya művészet, mivel sajátos értéke semmi más
értékkel össze nem téveszthető és föl nem cserélhető, önmagáért volna.
Ugyanolyan beszéd ez, mintha valaki azt mondaná, hogy a gyümölcs, a
kenyér, vagy más eledel, mivel sajátos. esetleg semmi mással fel nem cse
rélhető tápláló értékkel rendelkezik, önmagáért van. Vannak testet építő

s annak életét fenntartó anyagi értékeik, s vannak a szellemi teljessé
get kiépítő sajátos értékek, de egy sem önmagáért, hanem valamennyi
az emberért, az emberi élet gazdagitásáért,

Az a körülmény, hogy az értékek egyrészt örömnek és élvezetnek
forrásai, másrészt megszerzésűk vagy megvalósításuk fáradsággal, sőt

nagy erőfeszítést és türelmet kívánó munkával jár, arra csábítja a ké
nyelemre hajlamos embert, hogy a legkisebb ellenállás irányában köze
lítse meg az értékeket, illetőleg csak az értékekkel kapcsolt élvezetet
keresse, vagy megelégedjék azoknak presztízst vagy bármi más hasznot
szerző Iátszatával, aminek következménye az élet fejlődése helyett annak
romlása lesz. Szembetűnő a testi élvezetekkel való visszaélés, amikor va
laki az ételt és italt nem szervezetének táplálására használja, hanem a
velük kapcsolt élvezet kedvéért fogyasztja mértéktelenül, s általában az
érzéki gyönyört hajszolja gátlás nélkül és felelőtlenül. A legtöbben azon
ban nem is gondolnak arra, hogy a legmagasabbrendű szellemi értékekkel
is vissza lehet élni; azt még esetleg észreveszik, hogy a vallásosság eltor
zulhat babonává vagy vakbuzgósággá: az erkölcsi magatartás képmuta
tássá, de hogy a művészetet is kikezdheti a romlás, ha elszakad az élettől

és elkülöníti magát a többi szellemi értékektől. azt már nem akarják
vagy nem tudják megérteni, főképpen pedig, ha látják is, nem merik be
vallani. Mert a "l'art pour l'art" bálvánnyá és tabuvá tette a művészetet,

nebántsvirággá, melyhez értelemmel nem, csak hódolattal szabad közeli
teni és üdvös félelemmel kell hallgatni, ha egy művész kinyilatkoztatja,
hogy amit egy művész "köp", az művészet.

Természetesen a komoly művész tudja, hogy akárhány új irány nem
a haladás útjára, hanem zsákutcába visz, de a tapasztalat általában azt
mutatja, hogy a művészet iránt érdeklődők körében, vagy a kritikátlan
rajongás, vagy a teljes elutasítás álláspontját foglalják el sokan még ma
is az egyházművészet új irányaival szemben, bár azt már meg lehet ál
lapítani, hogy győzött, legalább is papírforma szerint, a modern művészet

elismerése la maradiság fölött.
Mindezeket előre kellett bocsátanunk, mielőtt a mai egyházművészet

problémáinak tárgyalásába kezdenénk, mert csak természetes, hogy a
korszeru egyházművészet a mai művészet egy szektora, éppen azért nem
meglepő. hogy a művészetre vonatkozó mai nézetek - helyesek és téve
sek egyaránt ~ itt is érvényesülnek.

207



A tévedések egyik forrása a modernség hajszolása. Az élet, tehát a
rnüvészet is, folyton újul, miért is az újítás, mint a haladás jele és bizony
sága, elismeréssel találkozik és lelkesedést vált ki azoknál, akik értékelni
tudják. De ellenállásba ütközik ott, ahol a szellemi tunyaság a megsze
kotthoz ragaszkodik akkor is, amikor az nem több már. üres sablonnál.
Amikor pedig az újítás legyőzve az ellenállást, kivívja magának az elis
merést, a szellemi tunyaság új formában jelentkezik: tapsol minden új
nak csak azért, mert újítás, Az alkotó szellem műve szükségképpen új
lesz, mert értéktöbbletet mutat fel, a sznob viszont, mivel az értéket meg
látni képtelen, az új vonást nem értékjelzőnek, hanem értékmérőnek ve
szi,az újat nem értéke, hanem újvolta miatt ismeri el. Elismerése annál
nagyobb, minél merészebb az újítás, s rajongó csodáláttá alekor fokozó
dik, amikor az új elhagyja az ésszerűség területét. A sarlatánok s mínd
azok, akik komoly mű megalkotására képtelenek - de ismerik a mai
ember gyengéit, aki minden más kor emberénél hangosabban vallja ma
gát modernnek, vagyis az újítás hívének - vagy anyagi előnyökért. vagy
feltűnésvágybólelképesztő dolgokkal állnak a közönség elé s várják mint
merész újítók annak hódolatát.

Valamikor bátorság kellett hozzá, hogy valaki lándzsát törjön az
egyházművészet megújulása mellett, ma legalább olyan bátorság kell hoz
zá, hogy megmondja, rninek nincs helye a templomban. Ennek a bátor
ságnak alapja csak a tisztánlátás lehet. Tisztában kell lenni a vallás és
művészet viszonyával, az egyház jogos igényeivel a művészettel szemben,
B a művészet természetével és lényegével, és ennek megfelelően mérni le
minden újítás értékét, meg nem feledkezve arról, hogy az egyházművészet

megújulása és ennek a megújulásnak érvényesülése türelmet, fáradságot
és soha nem lankadó kitartást kívánó elsőrendű fontosságú feladat.

Ra a vallás és művészet, konkrét formában egyház és művészet vi
szonyáról beszélünk, szavakkal szétválasztunk két olyan dolgot, melyek a
valóságban, ha együtt vannak, elválaszthatatlan eleven egységet alkotnak.
Míhelyt ez az egység megbomlik, baj van az egyházművészet körül, még
pedig mind vallási, mind művészi szempontból. Az átlagos műveltségű

ember úgy tudja, hogy a középkor végéig a művészet az egyház szolgá
latában állott, a reneszánsz szüntette meg ezt a szolgaságot és vívta ki
a művészet szabadságát, míg végül a huszadik század teremtette meg a
"l'art pour l'art" jelszava értelmében a művészet teljes, minden kötött
séget megszüntető autonómiáját. A történelmi valóságnak azonban in
kább megfelel, ha azt mondjuk, hogy az egyházművészet körűlbelül a kö
zépkor végéig tisztán vallásos ihletettségű volt, él ez a vallásos ihletettség
még a reneszánsz és barokk korban is termett remekműveket, ám a rene
szánsz már nem egyszer tisztán formai problémák megoldására használja
fel az egyházművészeti feladatot, s avallásos téma csak ürügy és alkalom,
teljesen világi szellemű alkotásokra. A közszellem elvílágűasodásávalszem
ben a XIX. század kitermelt egy sajátos egyházművészetet, melynek a
világi művészettelalig volt kapcsolata s amely egyházművészet ilyformán
elszígetelődött a kor művészetí életétől. Világi viszonylatban hasonló volt
a helyzet: a művészet megszűnt a szellemi élet természetes és szerves al
katrésze lenni, valami különleges bűvölet légköréből körülvett fényűzés

lett belőle, amit pártolni és támogatni illik mindenkinek, aki igényli, hogy
közéleti tényezőnek számítson. A művészek a "l'art pour l'art" jelszava
tól elszédítve szintén magukévá tették ezt az álláspontot. így alakult ki
az a helyzet, hogy a művészet pártolása és támogatása, külön kiemelt fel
adata lett .az.államnak, a városoknak, közületeknek és a rnűbarát egye
sületeknek. így adózik a mai kultúrvilág a rnűvészetnek ahelyett, hogy
magától értetődőnek venné, hogy élnie kell vele.
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Egyházi téren ez a fonákság így jelentkezik. A közös istentiszteletnek
helye és kerete a templom és annak berendezése. Ennek megalkotása kez
dettől fogva művészi feladat volt és ma is az, A hagyományos feladat
gyakorlati megoldása azonban manapság, minden megelőző kortól elté
rően, bizonytalanná vált; éppen a művészet körül elterjedt közfelfogás
tisztázatlan volta miatt. Az egyháziak szemében is sokszor bálványa
művészet, melynek hódolat jár. A korszerű művészetnek sokáig nem volt
hitele, elutasitották. Ma már az ellenkező végletnek. vagyunk tanúi. Elég.
ha egy egyházművészeti alkotás - legyen az templom, szobor, festmény
vagy iparmű - soha nem látott újítás, merész és modern ötlet, máris jó.
sőt szenzációs, egyszerűen azért, mert az egyháznak, mint kulturális té
nyezőnek, a művészetet pártolnia kell, ha le nem akar maradni, művészet

nek pedig manapság csak az számít, ami modern, újító és merész. Mi más
ez, mint a művészet öncélúságának - "l'art pour l'art" - elismerése, il
letőleg érvényesülése az egyházművészetben? Vagyis az egyház, amely
hosszú évszázadokon át a vallásos élet szolgálatába állította a művésze

tet - "l'art pour la religion" -- most feladatának vélí a művészet szol
gálatát - "l'Église pour l'art".

Ugyanezen vonalon mozog az egyházművészet történetének oly be
állítása, mely szerint "az egyház mindig pártolta és támogatta a művé

szetet". A valóság az, hogy .azegyház minden korban élt a művészettel

és ebben az együttélésben a művészet oly naggyá nőtt és oly gazdaggá.
lombosodott, mint története folyamán az egyházon kívül sehol másutt a
világon. Ma is akkor tesz igazán jót az egyház a művészettel, ha nem úgy
kezeli. mint valami öncélú, bálványozott kulturális tényezőt, hanem egy
szerűen él vele. Mert a művészet csak úgy tud naggyá nőni, ha benne az
élet ünnepel. Az egyház a legszentebb titkok ünneplésére szépségbe öl
tözik. Ehhez kell a művészet, amely ebben a szerepben nem eszköz, ha
nem a lélek megnyilatkozása, a szellem megtestesülése. vagy ha eszköz
nek mondom, csak oly értelemben az, mint ahogy a nyelv eszköz a gon
dolat és érzés kifejezésére, de mint ez, csak akkor hiteles és igaz, ha le
lekből fakad és szívhez szól. Az egyházművészet problémáit ma is csak
ennek az igazságnak értelmében lehet rendezni.

Amikor Loyolai Szent Ignác Rómában új rendjének templomot akart
építeni, egyszerűen megkérdezte, ki a legkiválóbb építész, s úgy bízta meg
Michelangelot a tervezessel. (A templomot a telekvásárlás akadályai mi
att csak később lehetett megépíteni Vignola tervei szerint.) Ma ezt nem
lehet megtenni. Nem valószínű, hogya zseniá1is Wright tudott volna j6
katolikus templomot építeni, mint ahogy Le. Corbusier-nak is sikerűlt

ugyan egy különleges rendeltetésű - zarándokok egyszeri Iátogatásával
számoló - kápolna megteremtése. de már a Lyon melletti I'Arbresle-i
dominikánus zárdatemplom megépítésében elképzelése nagyon szegényes
nek bizonyult. E megállapítással egyáltalában nem érintjuk a művész

letagadhatatlan nagyságát, csak ana akarunk rámutatni, hogy a legna
gyobb tehetség sem alkothat nagyot az egyházművészet területén, ha csak
tudására hagyatkozik s nem merít inspirációt az egyház életéből, és mű

vén nem érezni a vallásos íhletettséget,
Az egyházművészet megújulása tehát osak oly művészekkel képzel

hető el, akik benne élnek a ma művészetében, annak formanyelvén feje
zik ki magukat, s egyben nyitva a lelkük a vallásos ihletettség befoga
dására. El kell utasítanunk, mert hamis, azt a felfogást, míntha a modern
ember, az új művészet útjait járó, sőt úttörő művész nem lehetne val
lásos. :Éppen a kiváló modern egyházművészeti alkotások cáfolnak rá
erre a téves elképzelésre. Mert igenis vannak teljes művészi értékű és
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őszintén vallásos ihletettségű modern egyházművészeti alkotások, vannak
nagyszerű eredmények, nemcsak az újnak keresésével járó kevésbé sike
rült kísérletek vagy melléfogások. Azért nem is nehéz - feltéve, hogy
függetleníteni tudjuk magunkat hangos szólarnoktól - megállapítani
azokat az elveket, amelyek világosan mutatják a helyes utat és eligazí
tanak az egyházművészetkérdéseiben.

Kezdjük az építészettel, .a modern templommal. Megállapíthatjuk,
hogy a modern templomépítészet stílusának kristályosodási folyamata
máris világosan mutatja e stílus jellegzetes vonásait, ha nem is tudunk
rérnutatni arra a míntapéldányra, amelynek utárizatad volnának a többi
ek. Az ilyen elképzelés a történeti stílusok változataival szemben sem
állja meg helyét, nemhogy eredetiséget kereső, újítókedvű korunkban
lehetne vele valamit kezdeni. A jellegzetes, könnyen felismerhető közös
vonások röviden így foglalhatók össze.

Mivel a templom rendeltetése változatlanul ugyanaz, mint volt a
múltban, még pedig a közös istentisztelet végzése, különösképpen a szerit
miseáldozat bemutatása, ezért az oltárt magábafogadó szentély és a hí
vek kapcsolatának kialakítása a templom belső terének beosztásával ma
is döntő tényező az alaprajz megállapításában. A liturgikus mozgalom
hatása alatt egyrészt az oltárasztal kihangsúlyozása. másrészt a hívek
mínél intenzívebb bekapcsolódásaa szentmiseáldozat szertartásába azt
eredményezte, hogy az oltárról leválasztották az idők folyamán rátelepe
dett felépítményt, a szentély szintjét felemelték, hogy az oltár így fele
melve a templom minden részéből látható legyen, legújabban pedig több
kísérlet történt az oltár olyan elhelyezésére, hogy azt a hívek egészen,
vagy legalább három oldalról körülvegyék. E gondolat megvalósítása
több évtizedes múltra tekinthet vissza. Nagyobb méretben Kropholler
hágai és amszterdami templomában, kisebb méretben Martin Webe1'
frankfurti bensőséges hatású Szentlélek templomában találkoztunk vele.
Grandiózus példája 'a lourdesi bazilikának az oltárt egy ovális tér köze
pébe állító altemplom; a magyar származású Vágó Péter zseniális alko
tása, amely azért tökéletes architektura, mert minden szépsége, a korsze
rű konstrukció jelentkezése, egy alkotó képzelet által megtalált tiszta
formában.

Az ily templomokban, istentisztelet idején kívül, az oltár nagyon el
hagyatott benyomást kelt, ami nem is hiba, ha 'a templomot csak közös
istentiszteletre használják. Ha azonban, mint általában lenni szo'kott, az
oltár az Oltáriszentség őrzésének helye is, akkor kívánatos, hogy az ol
tárt magába fogadó szentély, a templom terében, megkülönböztetett hang
súlyt kapjon, s amellett megtartsa uralkodó jellegét, és >ét rálátás az ol
tárra a templom minden részéből biztosítva legyen. Nagyobb méretben
Körmendi Nándornak ötezer hívőt befogadó csornai, kisebb méretben
soproni temploma nyújt mímdkét szempontból ideális megoldást, bár az
utóbbi helyen a makacs ragaszkodás a régi, az egyházi előírásokkal is
ellenkező szokáshoz az oltárt, a tervtől eltérően, falihoz állította s így
hatását elrontotta.

Mint mindenben, itt is egy önmagában helyes elv vagy új szempont
túlhajtása, helytelen eredményre vezet. A katolikus templomban nem
csak szentmisét mondanak, hanem szentségeket is szolgáltatnak ki, és a
közös istentiszteleten kívül, helye az a magános ájtatoskodásnak is. Na
gyobb méretű templomokban az ily gyakorlati igények figyelembevétele
egyúttal azzal az esztétikai haszonnal is jár, hogy alkalmat ad a belső

tér meggazdagítására, s a kietlen hodályszerűség benyomásának elkerü-
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lésére. Dominikus Bőhm küpperstegi Krisztus Király templomában nagy
élmény volt látnom, mily hatást tud elérni az építés művésze az oly je
lentéktelennek látszó feladat megoldásával, mint amilyen egy oldalká
polna lenni szokott. A zömök méretezésű, nehéz keresztboltozat uralma
alá fogott kápolnák terében, szinte megdöbbenve ébredünk gyenge és
törékeny voltunk tudatára, hogy belőle átlépve a templom magasba len
dülő világossággal telített terébe, színte fizikailag tapasztaljuk meg egy
felsőbb hatalom bilincsoldó és szabadító erejét és jóságát.

Ennek a felsőbb hatalomnak felemelő és lelki békét sugárzó benyo
másával. a gondoktól és munkától meghajszolt ember köré, nyugalmat és
ünnepet teremtő szépséggel kell a templomnak a hívőt fogadnia. A mo
dern ember kívánsága a templomtervező építésszel szemben, hogy ezt a
hatást ne felszínes járulékokkal, hanem az építészet lényegéhez tartozó
kifejező eszközökkel alapozza meg. Amíg szélesség, távolság és magasság
irányaiban érzékeljük a teret, s a világosság különbözö fokozataiban an
nak lelkét és hangulatát, addig e méretek arányai, a világítás szabályo
zása lesznek azok az eszközök, amelyekkel maradandó hatást tud biztosí
tani templomának az építész. Éppen a napokban olvastam egy oly folyó
iratcikkben, mely a templomépítészetben a legradikálisabb újítás mellett
tör lándzsát, hogy Fritz Metzger luzerni Szent Károly temploma harminc
év után is annyira újnak hat, mintha ma tervezték és épitették volna.
Fritz Metzgertől pedig magától tudom, hogy az ősi templomarányok ta
nulmányozásával ellenőrzi tervezői elgondolásait. Merész építészeti ötle
tek jogosultságát és hasznos voltát nem lehet eleve kétségbevonni, de
hogy megépítve mit érnek, annak kipróbálására a kiállítási pavillonok
valók, nem templomok, amelyek mégsem csak egy alkalomra épülnek.

A lélekemelő hatás ugyanoly lényegesen hozzátartozik a templom
gyakorlati funkoiójához, mint az istentisztelet Iebonyolítását, és általában
a vallási élet minden tevékenységét, zökkenésmentesen szolgáló alaprajzi
elrendezés. A feladat technikai megoldása magától értetődően nem külön
bözik a világi épületeknél használt építészeti technikától, de természetesen
alkalmazkodnia kell a környezethez. Falun idegenül hatna egy üvegtég
Iából rakott templom, de azért aparasztházak formaelemei sem okvetlen
kötelezők a falusi templomok építésére.

A jó építész élni fog a modern technika nyújtotta lehetőségekkel,

nem az lesz a gondja, hogy az ősi anyagokból kialakult építészeti formá
kat hogyan készítheti el a modern technika eszközeivel, de azzal sem elé
gedhpt meg, hogyegyszerűen mérnöki számításokkal hogyan emelhet
használható templomot, hanem képzeletének meg kell alkotnia azokat a
formákat, amelyek a mai technikai eljárásból és a mai építőanyagból 'ki
fejJcc·"ztve, lélekhez szóló kifejezői lesznek a templom eszméjének és ren
deltetésének.

Az új építészet szükségképpen az alapok tisztázásával kezdődött. Eb
ből magyarázható a modern épűletekben az egyszerű idomok szépségének
megmutatása a jó arányokban, a lényeg becsületes szolgálata a talmi
dísszel gazdagságot fitogtató hazugsággal szemben, s ezzel összhangban
minden felesleges dísznek. céltalan díszítő formának elhagyása, ehelyett
kifogástalan anyag és a mai ember technikai tudásához illő becsületes
munka. Amennyire helyeselni tudjuk ezeket az egészséges és jó ered
ményre vezető elveket, annyira nem érthetünk egyet egyoldalú és eltúl
zott. alkalmazásukkal. Például a beton oly nyers alkalmazása, ami egy
hídnál vagy bunkernél az erő nagyszerű kifejezése, templomban brutá
Iisan tud hatni. A templomban is jó építészettel akarunk találkozni, de
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mivel ünnepelni és imádkozni megyünk oda, többet várunk az építész
től, mint anyaget és technikát, azt, ami a katolikus templomnak min
denkor lelke volt: Istennek alkotással hódoló szellemet.

Az egészséges fejlődés jelének tartjuk, hogy az építészet átvette a
művészetek közt az őt megillető vezető szerepet, és megértjük, hogy az
építész féltékenyert vigyáz arra, hogy az építészet hatását ne rontsák rá
telepedett felesleges sallangok, de a józan ész és a lelki egészség hiányát
kell látnunk abban a nyugaton elharapódzó túlzásban. amely a keresztény
művészet állandó gyakorlatával szemben, manicheusi álspiritualizmus szó
szólójaként lép fel, s a templomból száműzni akar minden figuratív mű

vészetet s legfeljebb egy feszületet akar megtűrni ott, emlékeztetőnek a
Golgotára. Az egyház sohasem feledkezett meg Krisztus megváltó szenve
déséről és kereszthaláláról, de arról sem, hogy ünnepeinek fényét a föl
támadt Krisztustól kapta, aki él és uralkodik az Atya örök dicsőségében.

Ennek a dicsőséges Krisztusnak ünneplésére épültek az ókeresztény nagy
bazilikák s ebben az ünneplésben nőtt naggyá a keresztény művészet, Az
egyház nem abból a sötétségből született, amely Krisztus keresztje fölött
a Golgotára borult, hanem a husvéti fényből és a pünkösdi tűzből. Erre
a hitre 'van szüksége a mai embernek is, mint minden más kor emberé
nek, és ettől a hittől kell ihletettnek lenniök azoknak a művészeknek is,
akiktől a templom építészeti és figurativ művészetének megújulását és
fellendülését remélhetjük. Amint nem szégyeljük Krisztust megvallani.
nem habozunk azt sem kijelenteni, hogy az egyház művészetétől a föltá
madt és mennybement Krisztus megdicsőülésénekmegmutatasát várjuk.
És vele együtt látni akarjuk megdicsőült szeritjeinek képét is. Nem ab
ban a torz formában, ahogy némely művészek, hajdani mesterek naivitá
sát meg nem értve őket látni vélték, hanem a lélekábrázolás oly művei

ben, amelyek egy nagy hagyományokban nevelkedett mai művészhez és
az ő szellemi nagyságukhoz méltók. És oly formában, hogy az dísze le
gyen a modern építészetnek. és emelje annak szépségét.

A művészet sorsának alakulásában együtt szerepel művész és közön
ség. Azért az egyházművészet megújulásáról szólva nem hagyhatjuk em
lítés nélkül, mily szerepet kell vállalniok egyháziaknak és a híveknek.
Arról nem tehet a mai nemzedék, hogya múlt században az egyházmű

vészet az egyházi műipar prédája lett, de annál inkább kell mindent
el'követnünk, hogy azt a szellemi szegénységre valló igénytelenséget, amely
megelégszik a giccsel, felváltsa az igazi művészet igénye. A templom
művészete a katolikus hit képviselete a világban. De nem a kötelező szel
lemi színvonal miatt kell a giceset kiiktatnunk a templomból, hanem el
sősorban azért, mert a giccs a templomi művészetben a vallásos képzelet
világ elferdülésére és elsekélyesedésére vezet. .. Nem szabad tűrni azt a
felfogást, hogy a népnek a giccs is jó, mert a népnek is csak a jó elég jó.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az egyszerű nép sokkal hamarabb barát
kozik meg a szokatlan újjal és szereti meg azt, ha abban a hiteles keresz
tény lelkiség kifejezésével találkozik, mint azok a műveltek, akik az ízlés
nevelésének munkáját nem vállalták s többnyire a naturalizmusnál to
vább nem látó felfogásuk köréből nem tudna:k kilépni.

Az elmondottak talán megsejttették azt az alapigazságot, amelynek
tudatosítása elsősorban szükséges a keresztény művészet megújulásához,
azt a felismerést, hogy a művészet az emberi szellem megjelenési formája
a világban, az emberi képzelet egyik ura és irányitója s azért a közszel
lem alakításában oly fontos tényező, akár a logikai érvelés és az értelem
meggyőzése.
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TÁNCOL A DERVIS Írta Szarka Géza

Olyan ez a fiatal bányatelep kormos, zakatoló vastornyaival, mint a füs
tölgő, ziháló teherhajó az óceánon. Zöld "lombtenger veszi körül fenyvesszage
tek feketés folt jaival, elszórt bányászházak fehér vitorláiva1. A telep közepe
táján kis dombtetőn karcsútornyú kis templom, alul terméskő, felül vörösre
nyőbordázat. A genezáretí bárkát idézi az ember képzeletébe.

Itt nyaraltunk Hutabányán évekkel ezelőtt, s mindjárt az első vasárnap
történt valami. Korán értünk a szentmisére. Csak fé1ig volt tele a templom
jobbára asszonyokkal, öregekkel, gyerekekke1. A gyóntatószék körül álltunk
meg, nem rnessze a bejárattól. Egyszercsak kihajolt belőle egy karinges, sovány,
fekete pap, nyilván a plébános, és odaintette leánykámat. Valamit halkan
mondott neki.

Leányom enyhén elpirult lófankú frizurája alatt, és zavartan rézett rám.
Kérdésemre .megsúgta: azt mondta a plébános úr, hogy nadrágban nők nem jár
nak az istenházába.

Kisvártatva feltűnés nélkül kimentünk a templomból. A fiúk fel voltak
háborodva. Ök misét sem hallgatnak ezek után ebben a templomban. Mit kép
zel a hutabányai Savonarola az atomkorszakban ? Hát a szoknya az áhítat
hordozója, nem a lélek?

A végén mégis ott maradtak velünk a kis előcsarnokban. Innen hallgat
tuk az Aldozat hutabányai megújításat a kis, komor pap tolmácsolásában,
megcsitulva és feloldódva a szent cselekmény élményében. Mintha igazolni
akarná keménységét, a pap szeritbeszédében is a kultusz méltóságával foglal
kozott. Az Ószövetségben nem volt szabad kiejteni az Örökkévaló nevét, - és
most az ember pajtáskodní vakar vele! Mennydörögve, a prófétáik fehér izzá
sával ostorozta az evangélium gusztusemforma magyarázatát vagy fölhigítását
zsunkereszténységgé, amolyan jópofa-écatolícízmussá. Egyszerre védekezett, és
támadott. vádolt és cáfolt, miközben furcsán elnézett a hívei feje fölött, mintha
egy láthatatlan ellenféllel vitázna.

Szinte malegem lett ettől a perzselő Ianatizmustól. Ime a reinkarnalt kö
zépkor, dogmáinak dómiaival, szöges övével és időfölötti törvényeivel. Lelke
sítő volt, bár az iménti megbántás lehűtött kissé. Az időfölőttiséget inkább
időszerűtlenségnekéreztem.

Az előtérben, ahol álltunk, versek voltak fölszegezve fahújságnak: gyen
géd, rajongó vallomások a Szentháromsághoz és a Szűzvirág Szentanyához,
aztán ostorozó fflippikák a hívalkodó Bűn és a Tunyaság ellen. A plébános
versei. Néhol dagályosak voltak, művészietlenek, de valami elemi erő izzott
bennük Lávaömlés valahonnan a lélek mélyéből,

Nem felejtem el, milyen különös körűlmények között ismerkedtem meg
Makk Ernővel. a hutai plébánossal. Magányosan bandukoltarn a bánvató felé
az erdőben, míkor egy lomha, fekete macskát vettem észre az úton. Pillanatok
alatt egy gerle röppent föléje, és rácsapott. A kandúr majd szélütést kapott a
rendellenes támadástól: nyávogott, prüszkölt, emelgette a mellső lábait, de az
ádáz gerle újfent rácsapott. A vége menekülés lett: Tigrisvér gyáván bemene
kült a bokrok közé. Hangosan fölkacagtam a bizzar jelenetre.

- Mícsoda jel ez, kérem? - szólalt meg valaki a hátam rnögött.
A kis fekete pap volt.
- Hogy tetszik érteni ?
- Hogyan, kérem? Hát úgy, hogya gyengék is, ha mellettük az igazság,

legyőzhetik az erőseket. Ez a macska nyilván kirabolta nemrég a gerle
fészkét ...

Bemutatköztunk egymásnak Nem tudom, tudta-e, hogy velünik volt olyan
tapintatlan a múlt vasárnap - nem szólt róla. Én is hallgattam. Egyszerre CSaIk
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lépések zizegtek az avarbari. A mellékösvény lombjai közül magas atlétaalak
feslett elő. Jól szabott, burburry-nadrágjában, sportingében, egyenletesen le
barmutva, az a típus volt, aki egy füst alatt lehetne orvostanár, tutbalt-edző

vagy divatos pszichológus egy svájciüdülőhelyen.

Makk Ernő arca kelletlenül rándult meg, mikor meglátta.
- Szervusz, Ernő! - üdvözölte az atléta kellemes barútonján. - No végre

egyszer veled is lehet taláLkozni!
A pap csak úgy a fogai ikőzöt.t morzsolta: "Aldás és béke!" Felém fordí

totta a fejét, ezzel is hangsúlyozva, hogy a másikkal semmi kapcsolatot nem
akar fenntartani. Köszorülte is a torkát, mondott is valamit, de csak úgy f,élre
- aztán folytatni akarta útját. Az atléta azonban barátságos moscllyal útját
állta:

- Nono, Derviském, ne olyan zordul! Adj kezet, nehogy vétkezzél a fe-
lebaráti szerétet ellen, különös tekintettel az elveszett bárányokra ...

Megrázta a kelletlenül vonakodó pap kezét, aztán felém fordult:
- Bordás Béla vagyok, Makk atya elődje.

Helyben vagyunk. Ez hát az aposztata pap, aki megnősült.

- Mivel szolgálhatok ? - kérdezte komoran Makk Ernő.

- Szeretném bebizonyítani, hogy nem vagyok olyan Lucifer, mint ami-
lyennek te gondolsz! Én, ha látszólag kd is álltam az Úr szőlőjéből elvszerűen,

el ne feledd ! - azért az ügyét továbbra is a lelkemen viselem.
- Cínikus vagy, Béla!
- Nektek, barokk-papoknak, talán. De a lényegben nem! Bocsánatot ké-

rek a családi jelenetért - fordult felém -, de oly ritkán jutok Ernő atya
társaságához, mert messzire elkerül, mint a poklost. Igy hát most szeretnék
valamit közölni veled, Derviskérn. Tudod, lélektani törvény, hogy az előd,

külőnösen, ha úgy távozik, mint én, a lelke szögletében azt kívánja, hogy rosz
szabbul menjenek a dolgok az utódnál, mínt őnála. Nos énnálam nem úgy van,
és éppen ezért akasztottalak meg. 'Röviden és velősen: Derviském, nem forga
tod szerencsésen a kapát az Úr szőlőjében! Agyommal kívágod a termővesz

szőt is. ZordságoddaleIidegeníted magadtól és az egyháztól azt a kevés hívőt

is, akii még ott van! Ezt én rnondorn, a Lucifer! Az egyház nem büntető-inté

zet, és a siralom völgye már a múlt kelléktárában van! Dávid király, a zsol
táros, táncolt ...

- De a frigyszekrény előtt!

És Nagy Szent Teréz is táncolt ...
- Misztikus elragadtatásában.
- De tubákolt is - elragadtatás nélkül. Mert azért ő ember is volt. Hús-

vér a lélek mellett!
- Elég! - hörögte rekedten Makk Ernő. - A hűtlen sáfár ne oktassa

az Úr igénytelen, de hűséges szolgáját ! Ha igazán segíteni akarnál, akkor el
költöznél innen, ahol botránykő vagy, vereségürsk élő hirdetője! ...

Kínos csend zuhant közénk, nekem gyötrelem volt ez a robbanásig feszült
ellentét. Azt vártam, hogya fölényes életművész majd erélyesen fölcsattan. és
visszautasítja a sértő szavakat. Nem ez történt. Talán régi beidegzésele béní
tották. Rám nézett a szája körül bujkáló mosollyal, és nyugodt hangon felelte
a papnak:

- Megmondanád él tárgyi índokot, hogy miért szedjern a sátortárnat on
nan, ahol szeretnek? ! Tegnap valaki a jövő papjának nevezett. Érted: a jövő

papjának? Nos én egyebekben még mindíg az Úr szolgájának vallom maga
mat. Amit a zordságodról rnondtam, f'önntartom, és fi,gyeLmedbe ajánlom, Er
nőkém.

Most utólag sem tudom, mi volt a szavaiban őszinte meggyőződés és mí
áltatás ? Vajon tényleg átmentette volna magában a "többit"? Lehetséges ez?
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Kezet nyújtott. és mosolyogva, öntudatos lépésekkel távozott tőlünk. A Dervis
- túlbuzgósága miatt nevezték így egyes paptársai - komoran hallgatost egy
darabig, aztán keserűen mondta:

- Amit a népszerűségéről mondott, abban, sajnos igaza van. Látta, rni
Iyen kedves és megnyerő modorú? És éppen ez a baj ! Bárcsak lenne durva,
önző, undok. Rajta keresztül még a bűnt is megszeretík az emberek. MeI1t ő

benne volt minden "buLiban". Nélküle nem volt lagzi, paszita, névnap, áldo
más! Evett, ivott, táncolt velük, és legyezgette hibáikat a szerit megértés ne
vében. (Aha, ő volt hát a láthatatlan ellenfél Makk Ernő prédrkácíója aíatt l)
Bálványa volt a nőknek, míg aztán egynek a hálójába került ... (Meghalkította
a hangját) No hiszen jól eltrafálta! Olyan kisfiú odahaza, hogy éppen oda
haza, ... senkinek se hívják !

Most láttam először rnosolyogní.
- Lehet, kérem, hogy most is ellepett hazulról. Talán ténfereg, kérem ...

ténfereg!
Ez egy kis elégtétel volt neki. De a meggyötörtség csak nem tűnt el arcá

ról. Gyönyörű bűkkősben jártunk. A százéves fák összehajoltak az erdei út
fölött, és fényfoltokban csorgatták át a napot az avarral fedett útra. Bennem
kísértett a kérdés, mi hát az igazság? - de nem mondtam ki. Hogy mégis
mondjak valamit, 'lcímondtam a "prudencia" szót, az okosságot. Aristoteles is
két bűnös szélsőség között a középen találta meg az erényt, az elcsépelt kö
zépúton ...

Az elevenére tapintottam ügyetlen megjegyzésemmel.
- Prudencia? - tört ki hevesen. - Ugyan, !kérem! A Szeritlélek hét aján

dékainak legszebbikével ne takarjuk el a megalkuvást, kérem szépen! Böl
csesség máma ? Még ott sincs, ahol kellene. Hát bölcs dolog az, hogy a püspök
a hódító, modern pap után engem, csúnya, girhes I!ciS papot tett ide? Engem,
a Dervist - vagy ahogyan az elegáns papok neveznek: a szent mopszlít ?

- Főtisztelendő úr, túl szigorú önmagához! Ez flagellálás szavakkall
- Hagyjuk most a kategóniákat l Én a tényeket mondom szépítés nélkül.

Kicsontozern az igazságot, önmagamat is. Nos, ugye logikai abszurdum, aJmit a
,püspiJk csinált! Mert a "prudens" diplomácia azt követelte volna, hogy ide egy
Super-Bordást tegyenek, egy papi tíztusa-bajnokot, de krízmával a homlokán l...

- Talán nincs ilyen kéznél ..., vagy talán ndncs is !
- Lehet, de tudja ... sokat gondolkoztam már ezen. Az is lehet, hogy az

Úristen szándéka volt. Az, hogy tíztusa-bajnokok helyett csak ilyen együgyű,

nem mutatós pap kerüljön ide, mint amilyen én vagyok ...
Megálltunk egy hatalmas bÜJ~kfa-rönlmél, és ráültünk. azaz csak én, mert

a Dervis nem tudott rnegülní, szinte lábújjhegyre lökte szavad kitörése:
- Mert kérem, én hiszem, hogy az Úristen a végső számonkérésnél nem

azt kérdi majd a papjaitól, hogy "no te Bordás Béla, vagy te, Makk Ernő, te
milyen társaságbeli rnunkát végeztél. mennyit hemzsegtél Itt is, meg ott is,
mennyí szobrot tettél a templomodba, és hány hölgyet varázsoltál pap-imádó
vá" - hanem csak egyet kérdez: hogyan hirdetted az evangélíumot ? És nem
csak a száddal, hanem az életeddel is ? ! Végtére ez a mi egyetlen hivatásunk ...

Aztán beszélt még a tűnő, kispolgári életformáról, az evangéliumellenes
kupeckereszténységről,hogy ez sok helyen belekapaszkodik az egyház -palást
jáJba, és lehúzza, azért látszik süllyedő hajónak, holott az evangéltum Igazságá,
amit az egyház hirdet, sohasem süllyed el ... Mínden egyéb elsüllyedhet. csak
ez nem ...

A későbbiek magyarázzák, hogy évek múlva is ennyire visszaemlékszem
ennek a különös embernek erdei hitvallására.

Az elkövetkező hetekben magam is rájöttern arra, hogy a Dervis olyan
volt a hutabányai "misszióban", mint a választóvíz: az amúgy is jók, a szüle-
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tett járrnJborok hozzá sodródtak. Ez volt az aránytalanul kisebb tábor" De a
mindennapí élet gyarlóságaiban gázolók bizony elriadtak tőle, még olyanok is,
akJi,k kívül estek Bordás Béla varázskörén, És ez volt a hívek túlnyomó több
sége. Makk Ernő ne érezte volna, hogy Krísztus ezeknek is, sőt: elsősorban

'ezeknek hirdette a Jó Hírt? !
Szerencsétlen, lángoló próféta! Szülte, szülte a forró, ostromló verseket a

templom hirdető-táblájára" Mint a hűtlen szerelmeseJket, úgy ostromolta a
tétova, nem rnozduló népet. Szinte szétboncolta előttük a szívét, szétfűrészelte

,bordáit, hogy belelásson mindenki, meglássa benne az evangélium emberét. a
Jézus rnellére hajoló szűzi tanítvány utódát ... Ebben a papban aztán rnikrosz
,kóppal sem lehetett volna fölfedezni egy fikarcnyit sem a feudális vagy a ba
rokik-egyházból ...

Túloznék, ha azt mondanám, hogy nyaralásunk fő-élménye Makk Ernő

lett volna. Nem! A gyönyörű erdő a maga zsongó .csendjével, ózonával. színei
vel rabul ejtett bennünket. Leszálltam a bányába is, hogy közvetlen közelről

lássam a szén katonáinak kemény, hősi életét (azóta, ha széndarabot látoik,
i.isztelettel nézek reá n. A Dervis megható küzdelme és vergődése mindazonáltal
továbbra is érdekelt. Hutabánya elég kis hely, az ember mindenröl értesül.
Mosolyogní kellett például az "egyházanya" felsüléséri Makk Ernővel.

Bordás Béla nevezte el Mdea nénit, a szerencsétlenül járt bányamester öz
vegyét "egyházanyának", mert mínden telepi lelkészt a gyermektelen asszonyok
hatgyermekre adagolt szerétetével és a tiszta férfi iránt való misztikus aláza
tával tisztelt és szolgált, Bordás; számára azonban túl kegyes volt, ezért nem
állihatta az asszonyt - de most a ",mi kis szentünk" felé megnyitotta szíve
minden zstltpjét. A Dervis azonban fölborzolta sündísznótüskéit, és - mint
maga Mica néni beszélte el - elmagyarázta a jó asszonynak, miért mondta
az apostol, hogy az asszonyok hallgassanak az egyházban? Mert maga az isteni
Mester mutatott erre példát. Hogy hát a tanítványai mind férfiak voltak, fér
fiak vettélk le a keresztről is, ők is temették el, a szent ostyához sem nyúl
hat nő, csak férfi ... "Mire aztán én - mondta Mica néni - bemondtam neki
a tromfot: hát a szeritasszonyok ? ! Nem azok maradtak hűek Krisztus Urunk
hoz a Golgotán? És máma mit csinálna az egyház az asszonyok áhitata
nélkül ?"

Mica néninek elég volt, hogy Makk atya erre alázattal "lesuvasztotta a fe
jét ..." - "És1repzeljétek, - újságoltá Bordás Béla mindenfelé - ez a vén
Iíba bevette a kefét! Képes súrolní a templomot reumás derekával. és - azt
mondjálk - öt más helyett énekel a mísén. Hanem azt mondjátok meg, mit
csinál az én szent utódom a többiekkel ? A mindinkább ritkuló nyájjal ?"

Ezt a kérdést én is fölvetettem magamban. Az események fejlődése iga
zolta jogosságát. Hírek voltak például arról, hogy a többi közt két templomos
asszony leánya is elvétette agyerekét, leányanyák. Pedig a bányász általában
elveszi azt a leányt, akit megejtett.

A Dervis persze mmdenről tudott. Arról is, hogy az egyik leány belebe
tegedett a műví aoortusba. Az ilyen betegekkel nem is törődött. Annál inkább
látogatta a súlyos betegeket. Előfordult, hogy elrnorogták innen is, onnan is.
de azért soknelyütt tudott mondani legalább egy-két vígasztaló szót.

Akkor is betegnél volt, mikor a futball-pálya mellett találkoztam vele.
Megállt a pálya közelében egy bokor árnyékában és figyelte az edzést.

- Ilyesmi is érdekli főtisztelendő urat? - kérdeztem. miután üdvözöltük
egymást.

- Érdekel-e? Hát kérem, én gimnazista-koromban az iskola válogatottjá
nak a kapusa voltam, később pedig az északi kerület ifi-válogatottjának.

Taanáskodva néztem végig alakját. Oniróniával mcsolygott.
- Csodálkozik, ugye? Ilyen girhes termettel válogatott ? Csakhogy kérem.
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az én pulykalábaimban olyan rúgany van, hogy helyből fölugorva elérem uj
jammal a felső kapufát ! ... Rossz nézni, könyörgöm, hogyan véd ez a kapus !
Szinte fizikai rosszullét fog el.

Tovább is mentünk. MakJk atya rnorgott mellettem, mint a szurkoló, akJi
nincs megelégedve a csapatával. Elmondta, hogya tavasszal egyszer elkapta a
sportörület. és egy edzésen beállt kapusnak, de csak tíz percre. Hiába. már
gyorsan kimerül !

- No és hogy ment a védés?
- Egy dugót se tudtak belőni.

Aztán kesertien legyintett: "Az ember, kérem, gyarló féreg!" Éppen hogy
csak azt nem mondta, hogy az ilyesmi nem pasztoráció, ez népszerűséghaj

hászás !
- Hát azt .hiszí, főtisztelendő úr, hogy az Isten féltékeny arra, ha a kör

nyezetének is megadja a magáét ?
Nem felelt. Mintha nem hallotta volna. Az ő legméltóbb numkatere csaik

az istenháza volt. Milyen megrázó volt például a "betegek míséje", melyet ő

mutatott be először Hutabányán. Ezt nem lehet elfeledni. Nem volt sok súlyos
beteg, talán jó féltucat. A hozzátartozók azonban megtöltötték a kis temp
lomot. A futbalIkapus is elhozta öccsével beteg nagyanyját.

Makk Ernő nem ment föl a szószékre, hanem a hordágyak és karosszékek
közt állva beszélt. Meghökkentően most is. Mi azt szoktuk kérni a szentmisé
ben - mondta -, hogy minél kevésbé hasonlítsunk Krisztushoz. Vagyis azt,
hogy ne kelljen szenvednünk, Dehát hogyan hasonlítsunk arJcl{or a szenvedés
Emberéhez?

És így tovább. Nem lehet egykönnyen elfelejteni az éles evangéliuma lo
gikát. Egyesek azért meghökkentek: nem értették már ezt a tiszta beszédet. A
rnegválágítás tette-e vagy az alkalom, nem tudom, de nekem Rembrandt Száz
forintos Lapja jutott eszembe, csakhogy azon Krisztus gyógyítja a betegeket •..

A hutabányai "Alter Christus" is körben járt a szentélyben, úgy áldoz
tatta meg a betegeket és hozzátartozóikat. Kivételesen nem engedett perse
lyezni sem, így még teljesebb volt az evangélíumí hangulat. Kísértett a gon
dolat, hogy ez az ember legjobban szeretne láb nélkül csúszkální, hogy ö le
gyen a legnyomorultabb a nyomorultak között. Ennyi kegyelmet azonban nem
kapott: meg kellett elégednie ép lábaival ...

Egyesek azt mondták utána: "Ez pap! Ember!" Mások meg: "Bigott pa
pocska ! Tudományellenes fantaszta !"

Már jóval túljártunk nyaralásunk kőzepén, mikor meghallottuk, hogy nagy
baj fenyegeti Makk Ernő birodalmát. Az új futballpályát a templom alatt fek
vő, fűvel benőtt hatalmas salakJhányón alkarják megépíteni, Nem lehetett ki
fogást emelni a terv ellen, hiszen a szerpentínúton négyszáz méternél is mesz
szebbre esett a templomtól. De légvonalban a távolság alig volt nyolcvan filé
ter, és, mivel a hang inkább fölfelé hat, a szurkolók vhangorkánja elsöpri
majd vasárnaponkint az istentiszteletek áhitatát,

Makk Ernő 'könyörgött, kilincselt, futkosott mindenfelé, hogy megvédje
templomát. Legyőzve víszolygását, fölkereste Bordás Bélát is. Kesertien szá
molt be nekem erről a látogatásról: "Kitaní,tott, kérem szépen, Hogy más hang
kelLett volna ide, mint amit én használtam, nem bunkó és vizeslepedő furton
furt, hanem egy kis evangélíum : Nekem mondta, kérem szépen, hogy evan
gélium! Akkor nagyon dühös voltam, de aztán arra gondoltam, hogy Isten őt

választotta ki, hogy megalázzon öntelt evangéliumi gőgömben."

Megdöbbentett ez a vallomás. Milyen más Dervis volt ez! Még a hangja
is tompálbban kongott, mint eddig.

Bordásné állítólag mégis melléie állt. Mint Mica néninek elrrnondta, rábe
szélte az urát: mutassa meg, mit tud. Semmísítse meg ezt a kis inkvizitort
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nagylelkűségével ! Az aposztata nem mert ellenkezni az asszonnyal. Állítólag
szólt is a fejeseknél. de eredmény nélkül. Mica néni rosszmájúan jegyezte meg:
"Hja, egy kis könyvelő! Ki az a mérlegen ? !"

Meglehetős nyfltsággal ment a küzdelem az új sportpálya körül. Makk
Ernő még a költészetet is igénybe vette: szinte ráncigáita a Gondviselést és
rajta keresztül az emberekben szunnyadó jóságot, ne engedjék. hogy az Isten
Fiát zaklassák az otthonában... Egészen belefogyott, beleöregedett az egyre
kilátástalanabb haroba.

Nyaralásunk utolsó vasárnapján rendezte a futballcsapat legfontosabb
rnérkőzését örök vetélytársával, a Keletbakonyi Széntröszt csapatával. Nem
volt bajnoki rnérkőzés, de annál is több: "barátságosan" kiverekedni, ;ki az el
ső dudás a barnaszén-csárdában? ..

Én is kimentem a mécesre. Rettentő izgalomban volt a hutabányai csapat:
kapusa hirtelen vakbélrohamot kapott, a tartalékkapus pedig Várpalotán volt
a másodék csapattal.

És ekkor valakinek eszébe jutott Makk Ernő. A fiÚ1k még emlékeztek
meghökkentő védésére a tavaszi edzésen. Végre is ez nem bajnoki meccs, be
állhat nem igazolt játékos is ...

Kétségbeesett gondolat volt. De úgy látszik találkozott egy másik kétség
beeséssel , .. Azt mondjálk, Makik Ernő sokáig tiltakozott, de aztán - egészen
hirtelen - ráállt, Mi csak am láttuk, hogy a hazai kapuban ismeretlen kis
játékos [öszménkedík, és "melegít be". A hangszóró csak annyit jelentett be,
hogy Derdákot, a kapust hirtelen kórházba kellett szállítani, helyette Makk véd.

. .. Most, hogy jónéhány év távlatából visszagondolok arra a különös,
groteszk esetre, színte tapinthatóan látok mindent. Látom a Tröszt nyomasztó
fölényét. " szinte egyIkapura játszanak, bombázzák a hazai kaput ... és látom
itt magam előtt Makrk Ernőt, amint pattan, öklöz, vetődik, kifut, ösztökél,
kidob, ... nem is ember ez, de démon ... Rárontanak, fekve marad ... de megint
töltápászkodík ... a közönség tapsol, üvölt ... a Dervis ugrrik, szökIkel, boká-
zik, repül ... és az agyarnea villámliJk a szólam: táncol a Dervis ! És mi van
a tánca mögött, tudjátok-e? Mi van a kis Dervis tánca mögött ? Nevettek?
Viszitek vállatokon az öltözőbe? Rekedtre ünneplitek a győzelem hősét? ...

Aztán csend. Bénult, fájdalmas csend van a lelkemben. Jött az orvos ...
Osak este értesültünk a tragédiáról. Akkor már jégtömlő felküdt a Dervis vér
ző tüdeje fölött a kónházban. így volt még, amikor elutaztunk. Meddig élt
utána? Vagy él talán valahol féltüdővel ? Én már nem hallottam róla.

De azt talán megtudta. hogy az új futballpályát nem a salakhányón épí
tették meg.

•
Rainer Maria Rilke

A "BREVIÁRIUM"-BÖL

En Istenem!
Oltsd ki a szememet, én mégis látok,
Zárd el a fülemet, hallom hivásod,
És követni foglak béna lábba.l is,
Dícsérni foglak néma szájjal is.
Mindegy, karom ha törve lehanyatlik,
Elérlek szivvel és magamhoz vonlak.
Fogd le szívem s tovább ver, lüktet, dobban
Agyvelőmben.

S ha agyvelőm kilobban,
Az ereimben, a véremben hordlak.

G y ö n g y ö s M a r a fordítása
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Már abból, amit csak magam el
mondtam eddig Teilhard de Chardin
személyéről, tanításáról és a körülöt
te zajló vitákról, eléggé kitűnhetett,

hogy mekikora figyelemmel fordulnak
feléje korunknak nemcsak katolíkus,
de más világnézetű gondolkodói is.
Ennek magyarázatát keresi most Jean
Daniélou, a világszerte ismert jezsuita
teológus, abban a rendkívül érdekes
és megítélésom szerint nagy fontossá
gú tanulmányában, amelyet "Teilhard
de Chardin jelentősége" címmel az
Études tett közzé. Mert nyilvánvaló,
hogy nem beszélhetünk egyszerűen

"divatról", annál sokkal mélyebb és
szélesebb a hatás, amelyet Teilhard
szellemi hagyatéka gyakorolt, Mint
Daniélou méltán emeli ki: "Allamfér
fiaik is akadnak, akik alkotmányokat
terveznek rá; tudósok egy totális szin
tézis Iehetőségét mérlegelik nyomá
ban; egyháziak olyan eszközt látnak
benne. amely újból felfedezteti Istent,
és pedig a technikai civilizáción át;
sokan, akik előbb hallgattak róla, mar
xisták és thornisták, ma komolyan
taghalják." Mindez anra vall, hogy Teil
hard életműve valami csodálatos ak
tualitást nyert. Aktualitást a szónak
abban a jó értelmében, hogy a kor
társak. vagy legalább is tekintélyes
részük lelki szükségletére felel. S ez
az életmű még aktuálisabb is ma, mínt
tegnap vol t, mert Teilhard nem egy
meglátása: az emberi lét szocíallzá
lódása. a föld "planetarizációja", a
népek egységesülése ami akkor
még többé-kevésbé képzeleti elővéte

lezés volt, azóta mind tapintható kö
zelségbe került.

Nem mcshatja el azonban ez sem
azt a tényt, hogy Teilhard írásai köny
nyen megzavarhatják hitükben a fe
lületes keresztény olvasókat, ugyan
akkor, amikor a nem-keresztényeket
csak valami bizonytalan körvonalú
kereszténységre hangolják Innen az a
tartózkodás is, amelyet él hivatalos
egyház e pillanatban még tanúsít. Da
niélou mindazonáltal nem habozik ki
jelenteni: "Teilhard műve valában
sok problémát vet fel. amelyek még
tisztázásra szorulnalk. De észleltem és
észlelem termékeny voltukat. Teilhard
műve olyannak látszik előttem. mint
amely a holnap világának legszeren
csésebb fordulatai irányában halad"
Ami elengedhetetlen tehát: a krit ika i

Irja Mihelics Vid

vizsgálat. Erre hárul a teendő, hogy
kifejtse és megvilágítsa Teilhand igazt
gondolatait, amelyek felől megtéveszt
hetnek az írásaiban mutatkozó komoly
hézagok, és összhangzatosan értelmez
ze azokat a nem mindíg szabatos ki
fejezéseket, amelyek veszedelmes két
értelműségeket támaszthatnak.

*
Daniélou -szerint Teilhard de Char

din művének jelentősége elsősorban

metajizikai. Maga is számol azzal,
hogy sokan meg fognak ütközni ezen
az állításán, mert legelterjedtebb né
zet az, hogy Teilhard mindenekfölött
természettudós és legfeljebb melléke
sen költő, ami azonban hiányzik ná
la, éppen a metafizika. Ezzel szemben
Daniélou egyenesen azt látja Teilhard
egyik kimagasló vonásának, hogy hisz
a gondolat erejében. Daniélou megvan
győződve arról, hogy ami leginkább
hiányzik a mai világnak: a metafizi
ka. A tudomány bámulatosan halad,
de gyakorlati alkalmazásaiban egyre
élesebben merül fel előtte a felelős

ség kérdése. A gazdasági berendez
kedés és szervezés keresi azt 1 numa
nízmust, amely értelmet adhat neki
és célt tűzhet elébe. Figyelmen kívül
hagyva itt a marxizmust, amely kü
lön probléma számunkra, a népszerű

nyugati filozófiák meddők és tehetet
lenek, mert nem hisznek az értelem
ben: megállnak a tudományos poziti
vizmusnál, vagy beérik a valószínűségi

számításaikkal, avagy elmerülnek a fe
nomenológíák és egzísztenolalizmusok
szubjektívtzrnusában. Sőt még a ke
resztény gondolkodók közül is sokan
a puszta fideizmusba menekülnek és
gyökeresen bízalmatlanok az értelem
iránt. Teilhard viszont fölényesen op
timista, ami az értelemnek azt az ere
jét illeti, hogy képes túlhaladni a tisz
tán tudományos megfigyelések síkját.
Szerínte az értelem fel tudja mérni az
ember világát és azt is, ami fölötte
van az embernek. S ellentétben a hi
perkríttkus intellektuelekkel, aikJilk aJb
ban vetélkednek, hogy kórdésessé te
gyék az értelem megismerő lehetősé

gét, Teilhard elutasította azt, hogy ön
kényesen korláJtoikat állítsanak a szel
lem vállalkozásai elé.

Az érdekes és fontos mozzanat itt
az, hogy Teilhard úgyszólván újból
felfedezte a metafizikát. Mint köztu-
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domású, a klasszikus metafizika is
megbízott az emberi értelemben és ezt
a bizalmat képviselte. Teilhard írásai
ban azonban semmi nyoma annak,
mintha akár Descartes, akár Kant
vagy Hegel a legkisebb hatással lett
volna reá. Sőt elmondható - teszi
hozzá Daniélou -, hogy mindezex a
bölcselők merőben idegenek tőle. Teil
hard teljesen új szemrnel és módon
szerkeszt meg egy metafizikát, amely,
mellőzve a filozófusokat, kora tudo
mányának meghosszabbításaként jele
nik meg előttünk. E tekincetben
Péguyre emlékeztet minket, aki nagy
hatású író volt ugyan, de a korabeli
irodalom meglepő nem-ismeréséról ta
núskodott. Teilhard minden érdeklő

dését lekötötték a maga korának re
áldái, a pozitiv tudományos eredmé
nyek, de hidegen hagyták a filozófiák:
sem a katolikus Blondel, sem az eg
zísztenciahsta Heidegger, sem a mar
xisták nem gyakoroltak reá semmi be
folyást. Mi több - emeli ki Daniélou
- Bergson hatása sem mutatható ki
nála, aki pedig megkönnyíthette volna
gondolkodásának kiszabadítását egyik
oldalon a pozitívista, másik oldalon az
idealista vágányból.

Teilhard természetesen ismerte a
skolasztikus filozófiát, mint jezsuitá
nak vizsgáznia is kellett belőle. Dani
élou szerint azonban kétségtelen, hogy
csak feszélyezettnek érezte magát tő

le. Gondolatait eleinte sem az aktus
és potencia, anyag és forma, szub
sztancía és akcidencia skolasztikus ka
tegóriáin keresztül fejezte ki. Majd pe
dig céltudatos határozottsággal telje
sen a zéró pontra áll s egyedül a maga
korának tudományos megismeréseire
támaszkodva, innen indul el úttörő

ként. Az a kor ez, amelyben a mag
fizika forradalmasít ja az anyag felfo
gását, bizonyítva, hogy tömeg ener
giává és energia tömeggé alakulhat át,
az anyagót tehát energetikus erők me
zőjének tekinthetjük, Ez az a kor,
amelyben a biológiai evolúció egy
csomó adottság legtetszetősebb ma
gyarázatának mutatkozík, mintegy
törvénye a mindenség és élet megér
tésének. Nem csoda így, hogy az a
nyelv is, amelyet Teilhard beszél, a
tudomány nyelve, s ez a nyelv más,
mint a hagyományos skolasztikáé,

Ezt a tudománytól kölcsönzött nyel
vet általánositja Teilhard a lét egé
szére, azaz átteszi a tudományos ka
tegóriákat metafizikai kategóriákká,
így a vonzást, amelyet a molekulálk

gyakorolnak egymásra, Teilhard ah
hoz a vonzáshoz hasonlítja, amelyet
az emberi egyedek gyakorolnak egy
másra a szerelern vagy az együttmű

ködés síkján, végül pedig ahhoz a
vonzáshoz, amelyet az Omega pont
gyakorol a kozmikus történés egészé
re. Vajon ezzel egyértelműnek és egy
neműnek tünteti fel Teilhard ezt a
vonzást? Bizonyos kifejezései ezt a
hitet kelthetnék bennünk, Daniélou
azonban úgy véli, hogy mi sem lenne
elleniétesebb TeiLhard gondolatával,
mint egy ilyen lapos és ízetlen világ.
Gondolatát csakis úgy értelmezhetjük,
hogya különbözö létsfkokon analó
giákat találunk, amelyek bizonyos ha
sonlóságot tükröznek. Ennek alapján
vonja le 'I'eí lhard az élet általános tör
vényeit, nevezetesen: a bonyolultabbá
válás törvényét, a fejlődés törvényét,
a személyesülés törvényét és a szo
cializálódás törvényét. S állítja. hogy
ezek a törvények nyernek megerősí

tést minden szinten. Szerintük kell te
hát elgondolnunk a mindenség egé
szét s megállapítanunk benne a kap
csolatokat. S pontosan ez a metafizika.

Daniélou egyébként azon a nézeten
van, hogy Teilhard eljárása. ha elte
kintünk a formulák tól, meglepőerr ro
kon az arisztotelíko-thornísta eljárás
sal. Utóbbinak is fizikai és biológiai
elemzés áll a kezdetén, és ennek az
elemzésnek folytatásaként analógia
útján bontakoznak ki a metafizikai re
alitások. Végeredményben tehát na
gyon is úgy fest a helyzet - hangoz
tatja Daniélou -, hogy Teí lhard új
ból rátalált az egyiház hagyományos
filozófiájának sarkalatos rnagatartásá
ra, csak éppen lehántotta róla azt a
nyelvezetet, amely hozzánőtt egy el
avult tudományhoz, s olyan új nyel
vezetbe öltöztette, amely a mai tudo
mányé. Am éppen azért lett képes er
re a műveletre, mert mégis örököse
maradt a skolasztikus filozófiának,
amelyből megőrizte a lényegest. S Da
niélou szerint ez határolta el Teilharo-t
mind a materializmustól, mind a
panteizmustól, mind az evolucioniz
mustól. Ez okolja meg, hogy a sze
mély, a teremtés és az Isten kategó
riái mindvégíg meghatározó tényezői

gondolkodásának. Mindenesetre tény
azonban, hogy a skolasztikaból csak
az alapvető kategóriákat tartotta meg
s ezeket is újonnan interpretálta, ki
indulva korának tudományos adottsa
gatból.

Ilyen módon Teilhard korunk egy



másik főbenjáró kérdésére is meg
akart felelni és szecintünk meg is fe
lel. Szemben a különböző tudomány
ága], elaprózódásával. lehetőséget

nyújt a világ értelmezéséhez szüksé
ges szintézisre. Segítette ebben egye
temes érdeklődése is. amely a saját
szakterületén túlmenően fogékonnyá
tette őt a gazdasági problémák, az
asztroűzíka, a szociológía, a nemzet
közi politika iránt is, és arra ösztö
nözte, hogy általános érvényű törvé
nyeket keressen ezeken a különböző

területeken. De még tovább is tekin
tett. Elutasítja az embernek a világ
tól és a világnak az embertől való el
kü Iönítését, és érveket sorakoztat fel
amellett. hogy egy tudományos teljes
ségre törekvő tudomány nem mellőz

het el semmi adottságot és nem zár
hatja ki eleve azt. amit a műszerekkel

nem tud megragadni. Az .,integrális"
tudománynak - mondja Teilhard 
magába kell ölelnie a teljes ember
ismeretét. abban tehát helyük van
olyan diszciplinúknak is, mint a pszi
chológia, a metaf'izika és a vallástu
dornány. Teí lhardnak, aki oly rajongó
szereteuel fordul a valóság felé, meg
győződése. hogy enélkül a tudományos
intcgralizmusra való törekvés nélkül
az embert csonkitariók meg.

Minthogy Teilhard de Chardin gon
dolkodása lényegesen "totális", már
emiatt is állandóan teológiát művel

- bocsátja előre a következőkben

Daniélou. Megint egy olyan megálla
pítás. amely eléggé kirí Teilhard élet
művének szokványos megítéléséből.

Pedig éppen ez a logikus is, mert
amiként a tudományt sem engedi el
választani Teilhard a metafizikától,
ugyanúgy a teológiától elválasztott fi
lozófia is képtelenségnek tűnik fel
előtte. Gondorkodásában folyvást elő

bukkannak a teológia alapvető prob
lémái: a rossz eredete és természete,
Krisztus szerepe a rnindenségben,
Krisztus második eljövetele és az ÖTÖ'k
élet. A teológusoktól abban különbö
zik Teilhard, hogy ő sohasem önrna
gmkért tárgyal teológíaí kérdéseket. A
szeritírás is teljesen hiányzik rnűvéből,

kivéve Szent Pált, akire olykor hivat
kozik. Mellőzí a hagyomány nagy és
híres szövegeít is. Mondhatni tehát,
hogy itt is, akárcsak a metafizi'kánál,
a ,;megközelítés", a "hozzáállás" a je
lentős nála és ezzel válik hasznossá a
teológusok számára.

Teilhard sarkalatos tétele, hogy a
kozrnikus evoluciót nem tudjuk meg
magyarázni, ha az nem nyer befeje
zést egy személyes Istenben. Nem
mintha ez a személyes Isten ennek az
evoluoíónak terméke lenne, de az evo
Iució nem érthető meg, ha nem té
telezünk fel egy végső és transzcen
dens vonzási pontot - ahogy ő mond
ja, egy "foyer"-t, amit "tűzhelynek"

is, "ottJhonnaik" is fordithatunJk-,
amely ezt a fejlődést a maga egészé
ben önmagára irányítja. És 'I'eílhard
számára ez a végső pont, ez az Omega
pont csakis személyes lehet, míután
magának az evoluciónak menete a
személyesülés irányában tart. Com
ment je crois (Hogyan hiszek én) ci
rnű dolgozatában Teilhard keményen
érvel "az ellen az annyira elterjedt
eszme ellen, hogy az Egész, még szel
lemi forrnára visszavezetve is. csakis
személytelen lehet". O ezt "térszerű
sítő illúziónak" nevem. "A világ szel
leme - jelenti ki Teilhard - nem
valami fluidum, éther, energia. hanem
fokozatos tudatra ébredés, Vele össz
hangban a kozmosz sem kötődhet rá
valami dologra; mint már elemi mó
don az ember esetében, ennek is Vala
kinél kell végződnie."

Ebből szűrí le Teilhard azt a meg
lepőert fogalmazott állítását, hogy a
vallási érzéknek az evolucióval kar-.
öltve kell növekednie. A világnak 
úgymond - mind jobban át kell érez
nie az imádás szükségét, Sokszor' és
móltán idézték már Teilhardnak eze
iket a soraít: "A maga fölötti uralom
felsőbb fokára érve a föld szelleme
felfedezi az imádás egyre életbevá
góbb szükségét: az egyetemes evolu
cióból Isten nagyobbnak és szüksége
sebbnek magaslik elő. mint valaha."
Szőges ellentéte ez annak az eredeti
leg pozitivista szemleletnek. amely a
haladáshoz a vallás fokozatos elhal
ványodását kapcsolja hozzá. "Mi sem
pontatlanabb - írja Teilhard -, mint
a vallást egy olyan primitív és átrne
neti stádiumnak tekinteni. amelyen az
emberiség a maga gyermeki ideje so
rán megy keresztül. Minél emberebb
[esz az ember. annál szükségesebb
lesz számára, hogy tudjon és képes le
gyen imádni... A vallási jelenség
egy vissza nem fordítható kozrníkus
nagyságrend."

Kissé talán optimistának talá1nók
ezt a reménységet - jegyzi meg Da
niélou. Nyilvánvaló ugyanis, hogy Teil
hard, aki egy szerinte normális evo-
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Iueiós folyamatot képzel el, nem veszi
számításoa azt a körülményt, hogy
ezt az evolucíós folyamatot ellenha
tásole ískeresztezhetík. Arról azonban
Daniélou is meg van győződve, hogy
ezek az ellenhatások sem akadályoz
haJtjálk meg az evoluciós folyamatnak
lényegében való beteljesedését, Megfe
lel ez a bibliai szemléletnek: Isten
terve kérlelhetetlenül valóságga válik
Ami azonban magának Teilhardnak
állásfoglalását illeti, figyelembe kell
vennünk, hogy ő a vallásnak elég tág
értelmet ad, Így amikor a vallási je
lenséget .znásokra is átrágadó hit
nek" mondja "egy eszményben. amely
re életünket tesszük föl", vagy ami
kor úgy határozza meg, mint "a fej
lődésben lévő kollektiv emberi tudat
és cselekedet reagálását a világegye
temre", Ugyanaddcor persze nem sza
bad felednünk, hogy Teilhard szerínt
ez a "reagálás" végül is nem vezet
het máshoz, mínt egy személyes Isten
hez, és hogy szerinte elégtelenség len
ne megállni akár a keleti panteizmus
nál, akár az evolució vallásánál.
Ebből a szemszögből nézve Daniélou

igen fontosnak érzi Teilhardnak azt az
észrevételét - s hozzátehetném: rész
ben várakozását -, hogy napjaink
ban a vallás azokban a körökben szü
Ietík újjá, amelyek hozzákapcsolódnak
a növekvőben lévő hurnanításhoz, míg
gyakran elsorvad azokban a körökben,
amelyek elszakadtak ettől a növekvés
től. Teilhard szerint az emberi tevé
kenységek mélyéből buggyan fel is
llllIét a vallás, mint az egzisztencia
egyik dirnenziója. Így a tudományos
gondolkodásban is, mihelyt ez szüksé
gét érzi, hogy a kozmosz leltározásán
túlhaladjon. de magának a kőzösség

nek életében is, és pedig abban a mér
téleben. amelyben kitűnik,hogya tech
nikai haladás és a gazdasági szervezés
korántsem oldja meg önmagában az
összes problémákat. Ezért hiszi Teil
hard, hogy minél magasabb fokra
emelikedik valahol a humanitás, annál
élőbb és elevenebb lesz ott a vallás.
S Daniélou osztja ezt a nézetet. Sze
ninte az összes realitásoknak szükség
szerűen egybe kell esniők. S van egy
alapvető összhang a természet és a
kegyelem között.

*
Teilhard teológiája azonban nem

rnerül ki abban, hogy az egész koz
mikus történés roppant "mágnesezett
ségét" vallja Isten irányában. O Krisz-
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tust helyezi bele a kozmikus történet
szivébe, és Daniélou a következőkben

ezt a krisztológiát taglalja. Teí lhard
megírta a Comment je croisban, hogy
volt valami a Megtestesülésre vonat
kozó bizonyos felfogásokban, ami fe
szélyezte őt. Ez pedig az. hogy ha a
Megtestesülést úgy mutatják be, mint
"egyszerű" jelenséget, amely rahelyez
hető bármilyen fajtájú világra, akkor
olyan tetszőleges, önkényes jelleget
adnak neki, amely nehézzé teszi meg
értését. Akikor a Megtestesülés "id
vülről való ráadásnak" tűnik feJ.
amelynek valami módon hiányzanak
a vonatkozásai. Daniélou úgy vélí ,
hogy 'I'eílhardnak ebben igaza is '>"an.
A Megtestesülés nem egy mcteot'Iele,
amely bármi vonatkozás nélkül szá
guldott elő a világban. Ellenkezően:

döntő mozzanata egy egész folyamat
nak, amely előtte kezdődik és utána
folytatódik Valósággal forgósarka.
csuklója a kozmikus történetnek.

De ha így tekintve a Megtestesülés
mindenek fölött az egész kozrni'k us
történés törvénye, e történés betajolt
ságának és egységesülésenek elve, ak
kor nem megy-e veszendőbe a törté
neti Krisztus jelentóségc ? Nem old
jtuk-e szét Krisztust a történés egészé
ben, azonosítva őt e történés irúnvá
val? Nem egyedül a kozmikus fejlő

dés törvénye-e Krisztus? Teilhard
maga mondja: "Az egész Krisztus nem
teljesül be és nem lép e16, csak az
egyetemes fejlődés végpont ján." Ak
kor azonban nem csökkentí-e le az ér
tékét annak, ami már beteljesedett
Krisztusban ? Nem kockáztatjuk-e a
félreismerését annak, hogy a teltáma
dás és a mennybemenetel lényegileg
már valóban végbe vitte az emberi
természetnek azt a megistcnitéset,
aminek "az egész Krisztus" lesz a to
vábbfejlődése és megnyilvánulása?

"Íme a kérdések - írja Daniélou
-, amelyek hosszú időn át a leginkább
zavartak Teilhard gondolatmenetében.
És nem vitás, hogy bizonyos kifejezé
sei, ha elszigetelten vesszük őket, el
fogadhatatlanok lennének." De - mu
tat rá mindjárt Daniélou - jusson
eszünkbe, hogy az a viszony, amelybe
Teilhard állítja Krisztust és a koz
moszt, mélységesen egyezik a régi ke
resztény hagyománnyal. Istennek
ugyanaz az Igéje az, aki teremtette
a világot és aki azt beteljesedéshez
juttatja. Istennek ugyanaz az Igéje az,
aki megformáifa az első Adárnot és



bevezeti a Paradicsomba, azaz felhív
ja, hogy ossza meg vele a saját éle
tét, - és aki az idő eléríkezésekor Má
ria méhében újból megragadja ezt az
Adárnot. hogy örökre bevezesse a ke
gyelem Paradicsomába és visszavon
hatatlanul hozzásegítse annak a ren
deltetésnek megvalósításához, amelyet
a háromságos Szeretet örök tervei rög
zítetteik meg számára, A Megtestesü
lés így a teremtés újrafelvétele. Isten
Igéje már a teremtés kútfője. Jelen
volt a kezdettől kezdve, ahogyan Szent
Ireneus ismételgeti. Soha nem hagyta
el művét. Annak mindenkor éltető el
ve volt és marad.

Ez az ősi keresztény szemlélet tehát
nagyon is állítja a viszonyt a termé
szet világa és az üdvösség világa kö
zött. S mint Daniélou kiemeli, ennek
értelmében írhatja Teilhard, hogy az
evolució, amilkor felfedi egy csúcs
pontját a világnak, lehetségessé teszi
Krisztust, ugyanúgy, ahogyan Krisz
tus, amikor értelmet ad a világnak,
lehetségessé teszi az evoluciót. S en
nek a Teilhard-féle tételnek hordereje
abban van - állapítja meg Daniélou
-. hogy mindezídeig mi nagyon is
egymás mellé helyeztük egy szerit tör
ténet és egy statikus természet fogal
mát. Már pedig bizonyos, hogy az evo
lució csak még lehetségesebbé teszi
Krisatust. abban az értelemben, hogy
maga a szent történet is sokíkal szük
ségszerűbbnek tűnik fel előttünk, mi
helyt a természetet is történetnek fog
juk fel. Teilhard így egy olyan dimen
zíóval gazdagítja a metafizikát, amely
megtalalnató ugyan a keresztény ki
nyi latkoztatásban, de csak ő általa
nyert kifejtést. S Daniélou hozzáfűzi:

úgy látszik. hogya fejlődés nyomásá
ra új értékek szabadulnak ki a ki
nyilatkoztatás foglalatából. Ez követ
kezett be már a múltban a személy
és a teremtés kategóriánval kapcsolat
ban, mint legutóbb Gilson kimutatta.
így vagyunk most a történet esetében
is.

De vajon Krisztusnak ezt az új be
állítását is nem haladhatja-e túl az
evolució? Nem képzelhetünk-e el egy
új vallást, egy új megtestesülést ? Teil
hard kereken tagadja ezt. Bizonyos
befejezettségeket - úgymond - az
evoluoíó már magiával hozott. Így ami
a legnagyobb súllyal esik latba, nem
hihető, hogy az emberi értelem már
módosulhatna. "Nem gondolom - ír
ja Genése d'un.e pensée (Egy gondo-

lat keletkezése) című dolgozatában 
hogy figyelemmel a szervek alakulá
sára, a pszichizmus észrevehetöbb fej
lődését remélhetnők. Mi jobb lehetne,
mint a gondolat? Úgy látszik, hogy
az igazi haladás nagyon ráhatároló
dott a míndenség erkölcsösödésere és
megszentesülésére." S ugyanezt az el
vet kell al'kalrnazní Krisztusra ill.
Krísztussal az utolsó pontra jutottunk.
Teilhard ezt is irhatta volna: "Mi jobb
lehetne, mínt Krísztus T" Az az eszme,
hogy búlhaladhassunk Krisztuson, tel
jesen idegen tőle. Teilhard szerint a
történeti Krisztussal az evolució vo
nalban már elérte a végét. Az egyet
len, ami hátra van, "Krisztus térsé
geinek bővülése, a mísztíkus Test nö
vekvése",

*
Teilhard krisztológiájában nemcsak

a történethez való kapcsolódás kap
hangsúlyt, hanem a kozmikus dimen
zió is. Krisztus nem csupán az embe
riség feje, ő a kozmosz egészének um.
Teilhard műve itt különösképpen alap
vető - állapítja meg Daniélou. Már
az az érték, amellyel a "szent anya
sot" ruházza fel, óriási többlet a ke
resztény gondolkodásban. Kőztudomá

sú ugyanis, hogya kereszténységet
gyakran idealizmusnak mínősítették,

és nem kétséges, hogy egyes keresz
tény gondolkodók meg is érdemelték
ezt a szernrehányást. Most pedig ép
pen napjainkban fedezzük fel ámu
lattal az anyag gazdagságát. 'I'eilhard
szenvedett az ellentéttől. A Comment
je croisban írja: "A katolicizmus első

látásra csalódást okozott nekem a vi
lágról való szűk elképzelései és az
anyag szerepenek meg nem értése rni
att." S Teilhard nagy felfedezése lett
az anyagi világ értéke az autentikus
kereszténység számána. S elévülhetet
len érdeme, hogy visszaadta nekünk az
érzéket annak az anyagnak értélre
iránt, amely maga is a .,transzfigurá
ció", a színeváltozás dicsőségére hiva
tott.

Krisztus kozmukus dímenzdója IDe

gínt súlyos problémát vet fel. Mihelyt
az emberiség felfedezte a mindenség
csodálatos terjedelmeit s megkezdő

dött a "pIanetál1is" korszak, Krisztus
nagyon sok keresztény számára több
nyira nem más, rnint egy történeti
személy vagy egy belső tapasztalás.
Viszonya a világhoz feledésbe ment..
Pedig ez világosan kifejezésre jutott
Szent Pálnál: "Isten fölébe helyezte
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őt a fejedelemségelmek, a hatalmas
ságoknak, az uraságoknak és rníndan
nak, ami megnevezhető ezen a vilá
gon és az eljövendő világon. Mindent
lábai. alá rakott." Teilhard újból rá
talált erre a páli Krisztusra, aki be
gyűjtlÍ az egész kozmíkus evoluciót,
hogy odavigye az Atyának, aki ura az
egész teremtésnek. Kérdés azonban.
hogy megadta-e Teilhard azt az egész
jelentőséget Krisztusnak, amelyet a
keresztény hit ad neki? Nem csök
kenti-e megváltói szerepét ? Mert igy
hangzjk az a krítíka, amellyel Teil
hard-t általában és főlképpen Illetik.
Azt álHtják róla, hogy nem ismerte
fel a rossznak misztériumát, s hogy
nem látott mást a rosszban, mint az
evolució hulladékát.

Daniélou merőben másként véleke
dik. Szerinte Teilhard mélyen gyöke
rező optímízmust képvisel, amiikor
vallja a teremtés leküzdhetetlen sike
rét s ragaszkodik a teremtés alapvető

jósügához. Ez pedig' - állapítja meg
Daniélou - rendkívül üdvös üzenet
napjárnkhoz. A mai embernek ugyan
is - tegyük hozzá: főleg a kapitalis
ta rendszerben - éppen az a nagy
betegsége, hogy a dolgok értelmes vol
tának kétségbevonása mellett szívesen
érzí szerencsétlennek magát. S hogy
annak érezhesse magát, kéjjel keres
ürügvet rá az emberi létfeltételek tra
gíkus oldalaiban. Innen a hajlama is
arra, hogy gőgös magánvosságba zár
kózzék. Ennek fordul ellene Teilhard
s nyilván igaza van - jelenti ki Dani
élou, aki utána mindjárt fel is só
hiajlt: "Bárosak elűzhetnők a dekadens
nyugati intelligenciának ezeket a rnér
gező miazrnáit !"

"Nincs egyetlen szolgálat sem
folytatja Daniélou -, amíért én any
nyira hálás lennék Teílhardnak, mint
azért, hogy megajándékozza az öröm
és boldogság érzésével a most követ
kező nemzedéket, hogy elkergeti a fe
kete angyalokat, akik az elődöiket győ

törték, hogy visszaadja az embereknek
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azt a mélységes optirnizmust, amely
hálát fakaszt a szfvekben a világ pom
pája és az ember ragyogása előtt. Sem
mit sem szeretek annyira Teílhardnál,
rnínt a tiszteletet, amellyel minden te
remtett dolog iránt viseltet, mint a fi
gyelmességet minden iránt, ami él,
mint a messzeségét rníndattól, ami
megvetés vagy közömbösség lenne."
Igen, de vajon ebben az optimizmusá
ban nem megy-e túlzásba Teilhard,
nem isrneni-e félre azt az emberi nyo
morúságot, amely oly mélyen megren
dített egy Pált, egy Agostont, egy
Pascalt? Bizonyos - feleli rá Dani
élou -, hogy Teilhard solekal érzé
kenyebb aziránt, amit a teremtés alap
vetően jónak őrzött meg számunkra,
mint aziránt, amit a bűn megrontott
benne. Ám éppen a katolicízmusé az
a hit, hogya bűn, ha meg is sebezte,
nem rombolta le a természetet, és
hogy a természetet új életre kelti a
kegyelem.

Mindez azonban még nem is a lé
nyeg - mutat I1á Daniélou. Ami a ke
resztény hit szempontjából lényeges:
hogya bűnös ember képtelen üdvözí
teni magát a saját erejéből, mert csak
Isten kegyeíme üdvözítheti, azaz emel
heti szellemi lénnyé, s Istennek ezt a
kegyelmét Krisztus adja nekünk S
Teilhard ne tudott volna erről? Ab
szurdum még ellképzelni is. Bizonyos,
Teilhard nem nyújtja nekünk a Meg
váltás teológiáját, rnínt ahogy· nem
nyújtja a Szenoháromság vagy a Meg
testesülés teológiáját sem. De ha a
teológiai szabatosságok körm mutat
keznak is híányosságok, a bűn és a
kegyelem realitása világosan kirajzó
lódilk nála.

Teilhard műve tehát, mint Daniélou
elemzéséből meggyőződhettünk róla, a
metafizika és a teológia körében is je
lentős felismeréseket hozott. Ám még
jelentősebbek azok a meglátásai, ame
lyek az emberi cselekvések, az erlköl
csiek területére vonatkoznak. Erről

legközelebb.



A KIS nr
.-1 gyónással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdésekről szeretnék eluia

útcisl kérni. Bizonyos problémákat megnyugtató módon nem tudok magamban
feloldani. Nem mintha nem tudnám a megoldást, de ... mégis marad valami.
Valami megoldatlan. Részletezzem ? Akikkel erről beszéltem, mindég ugyan
oda kanyaradtak vissza: sok szentről tudjuk, hogy naponta gyónt, a szerac
t.esek: számára pedig a minimálisan két heti gyónás kötelező - sok rendben a
heti is -, már pedig ha akár havonta gyónunk is, úgy érezzük, nincs mit ko
molya It mondani. Valami elfogódott restelkedés fészkelődik meg az ember lel
kébe. Súlyosbítja a zavart, hogy gyónásainkat akár magnetofonra is lehetne
venni. hibáink annyira ugyanazok hónapról-hónapra ...

\'alóoallo igaz, hogy szinte feloldha
ta tlan a feszélyezettség érzése, éppen
a' gyakori gyónással kapcsolatban. A
megtérő nagy bűnös mélységes szé
gyennel vallja be ugyan bűneit, de 
van rnit mondania. Nagyjából ez vo
natkozik azokra .is, akik a kötelező

husveu gyónásori kívül legfeljebb
nagy ünnepeken járulnak a bűnbánat

szemségéhez. Akik ennél többre tö
rekszenek, azoknál jelentkezik az a
sajátos zavar, amelyre a hozzánk in
tézett levél küldője utal.

A kérdés tenmészetéből folyik, hogy
bizonyos alaptételeket újra és Ujra
emlékezetbe kell idéznünk. Mint min
den szentségnek, a bűnbánat szentsé
gén",i-; is van anyaga és formája. A
.Torrna" hallatára korántse a leki
csinyló .,formalitásra" gondoljunk A
torma a skolasztikus szóhasználat sze
rint éppen a lényeget jelenti. Azt is
világosan kell látnunk, hogy rnint min
den szentségben, a bűnbánat szentsé
geben is az anyag és a forma elvá
laszthatatlanul összetartozik. A ke
resztségnél például a szeritség anyaga
a vízzel való leöntés, a forma a ke
resztelőnek szava. Önmagában se az
cgv ik. se a rnásuk nem érvényes ke
resztelés. Kérdés azonban, hogy mi a
búnbánat szentségének anyaga? Mert
a formája nyilvánvalóan a feloldozás
maga. A tridenti zsinat idevonatkozó
megfogalmazása értelmében teológiai
lag a legbiztosabb és általános egyhá
zi tanítás, hogy a .bűnbánat szentsé
gének érvényes anyaga a megbánt, be
vallott bűn és az elégtétel adásra kész
s a bún további elkerülését erősen fo
gadó bűnbánó lelkület. Ha ezek kőzül

valamelyik hiányzik, a bűnbánat

szentsógét érvényesen nem vehetj ük
fel. Tehát nem gyónhat érvényesen.
akí ne.c nines bűne, vagy hiányzik a
bánata. nem akar elégtételt adni (nél
dául az. okozott kárt is jóvátenni),
vagy. a bűnök e1kerüléséhez nincs ko-

moly szándéka, vagy ha éi tapasztalá
sa szerint bűnre vezető körülményeit
megváltoztatní nem akarja. Ha ezeken
a kérdéseken sorramegyünk, általában
érintünk minden problémát, amely a
gyónással kapcsolatos.

Az első: miért gyónjon az, akinek
bűne nincsen? Hogyan gyónhattak a
szentek (s éppen a szentek l) miriden
nap, amikor világos, hogy bűnük nem
volt?

Nagyon jól tudjuk. hogy a gyónás
.,'bűnanyaga" tulajdonképpen csak a
'halálos bűn. Azt is tudjuk, hogy ezt
névszerint. számszerint és minden lé
nyeges - esetleg súlyosbító - körül
ményével együtt 'kell meggyónni. Szán
dékos elhallgatás nyomán a gyónás
szentségtörövé válik; a feledékenység
ből kimaradt súlyos bűnt viszont nem
kell visszamenve újra meggyónni, ha
nem csak a 'következő gyónásban kell
megemlíteni, mert a feloldozás teljes
és abszolut. tehát csak az egyház íté
lőszéké elé terjesztés a kötelező, ez
pedig a következő gyónásban is lehet-
séges. I

A bocsánatos bűn a evónásnak tu
lajdonképnen nem kötelező anyaga;
bánattal, szentáldozáshoz való járu
lással is megszabadulhatunk kis bű

neinktől. Mivel nem kötelező, csak
ajánlott a bocsánatos bűnök bevallása,
éppen azért teljességre törekednünk
semmiképpen sem kötelező. Ha valaki
a gyóntató kérdésére valamilyen bo
csánatos bűnét kereken le is tagadná,
akikor sem követne el szentségtőrő

gyónást, s bár a gyónásban elhangzott
hazugság súlyosabb beszámítás alá
esik, ha csak ikis dologról vagy lé
nyegtelen mellékkörülrnényről van
szó, halálos bűnné nem válik. Az er
kölestanítók egy része azt is megen
gedhetőnek találja, hogy az a gyónó,
akí minden bűnét őszintén bevallja,
elhallgathasson olyan mellékkörülrné
nyeket, amelyekból a gyóntató az jJ-
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letőnek bűntársát felismerhetné. A
gyóntatónak ugyanis nem szabad a
bűntárs nevét kérdeznie.

Alki a megelőző gyónása óta még
csak bocsánatos bűnt sem követett el,
csak abban az esetben veheti fel új
ból érvényesen a bűnbánat szentségét,
ha a bűnbánat szellemétől vezetve
már meggyónt régi bűneit vallja be.
Az ilyen régi bűnöket már nem szük
séges szárnszerínt és névszerint beval
lani - bár a gyónó megteheti -, uj
ból való komoly megbánásuk azonban
elengedhetetlen.

A szentek gyakori gyónását és ál
talában a gyakori gyónást a bűnbánat

szentségének felvételével járó hatások
teszik értelmessé és ajánlatossá aikkor
is, ha súlyos bűn hiányában egyébként
nem lenne szükség reá. Mik ezek a
hatások? A lélek egyre jobban meg
ismert önmagát, a lkegyelem fényében
észrevesz olyan hibákat, amik addig
elkerülték figyelmét, a kisebb-nagyobb
tökéletlenségek bevallása a lelket ko
moly alázatra neveli, és a bűnbánat

szentségériek kegyelmi hatása egyre
biztosabb rnenedéket nyú] t il nagy
botlások ellen.

Mít tegyen azonban az, aki már
csak bocsánatos bűnöket gyónik 
legalább ~s általában -. ugyanakkor
azonban nem észlel lelki életében sem
miféle előrehaladást? Ez az il bizo
nyos "magnetofon" probléma. A lelkí
vezetők többféle megoldást ajánlanak.
Ilyen az is, hogy hibáink közül válasz
szunk ki egyet és csak ene összponto
sítsuk fígyelrnünket, míg tamás javu
lást ell nem érünk Ha- például valaki
lusta természetű és reggeli heverészé
se miatt gyakran elkésik, az tűzze ilki
magának, hogy adott időben késede
lem nélkülkJiugI1ik az ágyból. Vala
mely hibánk lkövetkezetes leküzdése
megerősíti az akaratot s a többiek is
könnyebben elmaradnak. Nagyon fon
tos ilyenkor a bátortalanság és a csüg
gedés elhárétása, Kis hibáink ugyanis
rendszerint alaptermészetünk sajátos
ságai is, sokszor jócskán kell idő ah
hoz, hogy valami eredményt érjünk
el. Ide tartozik az is, hogy az egyhely
ben való topogás sokszor csak azért
látszik annak, mert a lelkiismeret ér
zékenyebbé vált, a sok gyónás követ
keztében nagyobb a kegyelmi erő, s
ahogy a szebáoa bésütő napfény a
Iegkísebb perszemet is megvilágítja,
olyan ihjJbáJkra is érzékennyé válunk,
amiket azelőtt semmibe sem vettünk.
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Az elcsüggedés és bátortalanná valas
tehát azért veszedelmes, mert az "úgy
sem javulok" érzés miatt a buzgó Jel
kek könnyen ellanyhulnek. Okosan
tesszük így, ha nem annyira kis tö
kéletlenségeinket figyeljük, hanem
azt, hogy 'hányszor tudtunk úrrá len
ni magunkon. A kegyelemmel együtt
működő lélek kis győzelmeiből faka
dó öröm visz a legjobban előre. A szo
morúságban - imínt a hományban 
nem fejlődik a lélek. Éppen ezért lel
kíismeretvízsgálataínknál is necsak a
rosszat, de a jót ás vegyük figyelem
be. Bizonyos, hogya gyónás anyaga
ihoz nem tantozik az elért eredmények
emlegetése, de a lelkivezető sokkal
eredményesebb munkát tud végezni,
ha az egész lelki állapotot ismeri.

A szentek éppen azért gyónnak
gyakran, rner-t szentek, és azért szcn
tek, mert a bűnbánat szentségénelk
gyakori - és helyes - felvétele lel
küket mind jobban finomítja. Gyako
ri gyónás címéri csak egyet nem sza
bad megengednünk. a gyóntatószék
nem a ",k'ipanasz.kodásra" való hely.
Mások 'bűneiről, hjbáiról csak akkor
essék szó, ha azok asajátunkkal szo
rosari összefüggenek.

Az őszinte bűnvallomás mellett az
eros fogadás a másik követelmény. s
ez is nem loís zavar forrása lehet. So
kan nem tudják megérteni, hogyan le
het erős fogadás ról szó, amikor az
ember tudja előre. hogy ugyanazt a
bünt ismét el fogja 'követni? Arnire
itt gondolnunk 'kell, az, hogy erős fo
gadás abból áll, hogy a gyónó el van
szánva arra, és el is határozza, hogy
most, tehát a bűnbánat állapotában
nem akar többé bűnt elkövetni. Az
előrelátás ennél sokkal bizonytala
nabb, s az erős fogadás lényegéhez
nem tartozik. Hiszen azt sem tudjuk,
hogy a 'következő percben egyáltalá
ban élünk-e, vagy az Isten kegyelmé
ből nem változnak-e meg körülménye
ink, vagy mi magunk olyan szerencsé
sen, hogy a bűn - amit nem akarunk.
csak félünk, Ihogyirányában megint
gyengék leszünk - valóban véglege
sen elmarad. Ilyen esetek mí llíószárn
ra történnek. Bizonyos, hogy az erős

fogadásnak az akarat teljes megfeszí
tésével kell járnia, jóságát azonban a
késöbb bekövetkező gyarlóság nem
rontja le, különben az egyház nem
ajánlaná a szokásos bűnben vergődök

nek a mind gyakoribb gyónást és ál
dozást.



A 'bún jóvátételének kérdése minden
olyan esetben szükséges, arnikor má
sok becsületében, vagyonában. egész
ségóben, stb. kárt tettünk, s az illeti)
ezt még rníndég sínyli. Ha talán él

gyóntató külön nem is figyelmeztet
erre, a bünbánacba a jóvátételi kész
ség lényegénél fogva beletartozik Per
sze lehetetlenségre kötelezné senkit
sem Iehet. s ha valakinek olyan bűne

van. amit már nem képes jóvátenni ,
bízza Isten irgalmasságára magát fi

legalább imádságokkal igyekezzék bű

nét jóvátenni.
Az elégtétel elvégzése körül is van

nak zavarok. Gyermekeknél - gyer
meki feledékenység miatt - általában
sürgetik a gyóntatók a penitencia
azonnali elvégzését. Felnőtteknél is ez
a Iegajánlatosebo, de semmiképpen
sem bűn. ha valaki nem azonnal. ha
nem - mint az erkölcstan rnondja 
..ésszerű" időn belül végzi el a ki
rótt elégl(~lelt. Arra semmilyen S7.a-

bály sincs, hogy az elégtételt a gyó
nást 'követő áldozásig feltétlen el kel
lene mondani,

A legszükségesebbeket dgyekeztünk
összefoglalni a bűnbánat szentségéröl,
annál is inkább, rnert Szenthárornság
vasúrnapíg tart a husvéti gyónás el
végezhetésének ideje, ilyenkor jönnek
a legtöbben, hogy lelküket őszinte

bűnbánattal megtísztítsák. Bizonyos,
hogy legkisebb bűneink bevallása is
komoly penitencia már önmagában 'is.
Tertullián nagyon emberlen írja: "A
gyónás (exomologesis) tehát az a fe
gyelem. amely az embert leborulni s
magát megalázni tanítja .. , nyögni,
könnyezni, jajgatni. éjjel-nappal,
Urunkhoz. Istenünkhöz .. ." Számos
szent, sőt oltárra állított példakép bi
zonyítja. hogy akármrlyen bűnünk is
legyen, ha a bűnbánatunk még na
gyobb, Isten maga emel fel a mély
ségből és ölel magához.

Eglis Jstrán

-----_....-.__._-
NAPLÓ

SZENT FÖLTÁMADÁSOD ÁLTAL - merits meg, Uram, minket. Marrnion,
a ,hires ir apát, mutat rá erre, hogy egyedül az Ül' föltámadását nevezi ,-szent
nek" a Mindenszentek litániája. Pedig Jézus életének minden titka szent: szent
születése, szent munkás élete, szent nyilvános működése, szerrvedése, halála.
Ünnepei is szentek: szent a karácsony. a vízkereszt, szinováltozása, az áldozó
csütörtök és a pünkösd. Míért éppen föltámadásának titkát nevezi az Anya
szentegyház egészen megkülönböztetett hangsúllyal "szentnek" ? Szent, az, ami
az Istené, ami közel van hozzá, amit ő lefoglalt magának. Érvényesül e megha
'tározás már az Úr megtestesülésénél. Gábor angyal a fogantatás előtt így mond
ja a Szűz Anyának: ,.Ezért a szülctendő szent is Isten Fia lesz" (Luk. 1, 35).
Jézus a ..személyí egység" által szent emberségében is .mindenkinél és minden
nél jobban lefoglalt az Isten számára. Eleten. halálán, szenvedésén állandóan
kíverodik lényének páratlan Isten-közelsege. Lelke a földi életében is állan
dóan élvezte az Isten színelátását, és pedig olyan fokban, aminőben a legna
gyobb szeriteknek sem lesz részük a mennyországban.

Ha míndez így van, akkor mégis .miért csak Jézus föltámadásának titka
elé teszi az imádkozó egyház a "szent" jelzőt ? Távolról sem akarja ezzel azt
mondaní. hogy az Úr életének többi titka nem volna szerit. Hanem azt, hogy a
.rültámadás még a többi titkánál is szentebb. A "szen1" meghatározása legtöké
Jetesebben a föltámadás titkában érvényesül, Szent, ami az Istené: Jézus föl
támadásában emberi természete szerint jobban az Istené leirt, rnínt addig volt.
Azelőtt még érinthette lelkét is szomorúság, gyalázat, fájdalom, testét gyötör
hette nélkülözés, szenvedés és halál. A föltámadás után már egész lénye any
nyira Istené, hogyaszínelátás öröméhez nem vegyülhet lelkében fájdalom.
és testére js kiárad az Isten-bírás örömének édes boldogsága. Azt többé semmi
meg nem zavarhatja. Ilyesmire gondol Szent Pál is, amrkoe a rómaiaknak írja:
.,A Ihalottaiból föltámadt Krisztus többé nem hal meg, a halál többé nem ural
kodik rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, életével azon
ban Istennek él" (Róm. 6, 9k.). Bűnt' ugyan soha nem követett el, de a !bűn kö
vetkezményeit, a trni bűneinknek büntetését neki kellett viselnie. Föltámada
sában annyira az Istené lesz ,,szent" embersége is, hogy még a lehetősége is
me~szünik annak, 'hogy a bűnért szenvedihessen vagy meghalhasson.
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Föltámadásában Urunk emberi teste~özelebb jut Istenhez, mint előtte

volt: szeritebb lett. Lélek szerint nem lehet szentebb: megtestesülésének első

pillanatától annyira közel volt a Második Isteni Személyhez és az Igén keresz
tül az Atyához és a Szentlélekhez, hogy lélekben közelebb nem mehetett. Ál
landóan élvezte az Isten látásának és birásának boldogságát. Viszont test
szerint a földi életében láthatólag semmivel sem volt különb nálunk emberek
nél: "szolgai alakot" vett föl;"hasonló" lett a többi emberhez: "kiüresítette
magát" minden olyan testi dicsőségtől és szépségtől, amely őt, mint az Isten
Fiát egész életében megillette volna (Fil. 1, 6k.). A föltámadáskor a Szeritlélek
eláradt emberi testén is (Róm. 1, 4). Azt úgy lefoglalta magának, tökéletesen
hatalmába kerítette, isteni szépséggel ragyogta be; nemcsak szellemivé, hanem
istenivé tette. Föltámadt emberi teste oly közel jutott az Istenséghez. hogy na
gyobb közelségről már egyáltalán nem lehet szó, Teremtmény közelebb nem
léphet az Istenhez, nem lehet jobban az Istené, mint a föltámadt Jézus ember
sége. Ha még .közelcbb ,jutnánk az Istenséghez. akkor már megszűnnénk em
ber lenni ...

Mindig szomorúság fog el, ha a föltámadt Jézus templomainkban haszná- i

latos szomorú kis gipsz szobraira nézek. Őszintén .mondom: még meg sem Ildsé
reltem, hogy valamelyik előtt imádkozzam. .. Miért ilyen tehetetlen művésze

tünk a föltámadt Jézus előtt? A földi, főként a szenvedő Krisztus képei és
szobrai kétségtelenül képzőművészetünk legnagyszerűbb alkotásai, a föltámadt
Úr Jézusról alig van sikerültebb képünk vagy szobrunk. Talán a zene kísérle
tezik szerencsésebben a Credo-k "et resurrexit" (és föltámadott) részeinél. Mi
ért e tehetetlenség? Nehéz a legnagyobb emberi tehetségeknek kifejeznlők azt,
amit a Szeritlélek tett a föltáJmadáskor az Úr Jézus Krisztussal, amikor egye
dülállóan "szentté" tette őt. Itt az isteni szépség úgy játszik az errrberín, úgy
megdicsőíti, fölmagasztalja, ragyogóvá teszi, hogy ennek tündöklése fut a leg
nagyobbak vésője és ecsetje elől is. Még a zene tudja legjobban sejtetni, meg
csodálni ,és köszönteni a ragyogóan szépet.

Mi se kísérletezzünk csupán e "szentség" szépségének megértésével vagy
magyarázatával, hanem egyszerű lélekkel kiáltsuk a föltámadás túláradó "szent
ségében" tündöklő üdvözítő felé: ... ments meg, Uram, minket. Ha a "szent"
föltámadott után a husvéti ünnepekben magunkra nézünk, Szent Pál kívánsága
szerint tegyük: "úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek,

de éltek Istennek Krisztus Jézusban, a mí Urunkban" (Róm. 6, 11). Úgy nézzünk
a 'föltámadott "szentségére", hogy azt lélek szerint már most is magurslóban
hordozzuk "Hatehát Krisztussal együtt föltámadtatok ..." (Kol. 1, 3) - hang
zik nemcsak a kolosszeíekhez, hanem felénk is. A husvéti öröm teljességet ez
jelentse: A föltámadt Jézus nem "egyszülött", hanem éppen a föltámadása ál
tal "elsőszülött a holtak kőzül" (Kol. 1, 18), aki után a halottak föltámadásakor
majd "szentségének" lélekben megvalósított mértéke szerinC:""" következünk a
föltámadás "szentségének" hordozásában miridnyájan, akik csak "Krisztushoz
tartozunk" (1 Kor. 15, 23). (Rajz Mihály)

EMLÉKEZÉS, ESZMÉLÖDÉS, IRANYVÉTEL NAPJA. Mint minden évben,
április 4-e ma is elsősorban az emlékezés napja.

. 1945. év Szent József napján volt Székesfehérvár második nagy ostroma.
Négy hónapig állt Székesfehérvár a frontvonalban; szőlöhegyét kettévágta a
front, innen vonult a front felfelé, Zámolyori át a Vértesbe, és lefelé a Velencei
tavon át a Dunaföldvári hídig. Az orosz messzehordó ágyú'k a pákozdi hon
védemlék rnellől lőtték a várost ... a szőlőhegyi Donát-kápolna mellől a Ka
tuskák kattogása hallatszott és szórták éjjel-nappal a kartácsokat. Házam ka
puja alatt állt laz egyik német tankrádió. mely a Velencei tótól Dunaföldvárig
irányította a frontot - a felsővárosi templomban volt a másik rádió beszé
relve, imelynek sugara, a Vértes mélyébe hatolt. A német tankrádiót felfedezte
az orosz tüzérség. A Katuskák sortüze minden cserepet leszedett házunlcról,
egy messzehordó ágyú golyója betörte az egész lépcsőházat... pergőtűz... a
német katonaság visszavonult. Csend lett. A későesti sötétségben egyedül állok
darabokra lőtt kapum roncsai mellett. Aggodalom ülí meg a lelkemet: rni jön
most? Főleg a kibontakozás lehetőségének kérdése gyötörte a lelkemet. Ugyan-
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akkor Soltról, a Duna másik oldaláról, légvonalban 30 kilométer távolságról,
harangszó hallatszott. Tehát lehet harangozni!

Katonalépések közelednek, orosz megszállo csapatok. Az egyik tiszt tol
máccsal befordul a kapu alá, az archipretét keresi. Kérdezte. hol van a szerní
nárium, hol az apácazárda. Pravoszláv pap-tiszt volt. Vele megyek a későesti

csendben. Mindenki óvóhelyen, csak a külvárosokban hallatszanak még a pus
kalövések. A tiszt mind a két épület elé őrséget állít. A nővérek a pince
óvóhelyen berendezett oltárnál kitett Oltáriszentség előtt térdreborulva imád
koztak. Negyvenkét nővér. Az orosz tiszt papi voltára hivatkozva, nyugtatja
meg őket.

Másnap a bolgár Vöröskereszt-rnisszió tisztje keresett fel, ő is a nővérek

után érdeklődött, zárdajukban telepedett meg a Vöröskereszt-mísszíó. Vízveze
ték nincs a városban, a megyeháztéri kúthoz csak hajnalban lehet odajutni 
ott találkozom a nővérekkel, megnyugtatta őket a bolgár misszió jelenléte. Pár
perc múlva a pravoszláv pap-tiszt is ott van rnellettük, maga segíti nekik húzni
a vizet. Intésére orosz katonák töltik meg az én kannárnat.

Mindenütt romok - és kínos aléltság - az ostrom kimerítette az ideg
zeteket.

Másnap míndenkí az utcán van, a háztetőről lehullott törmeléket takarítja.
Szomorú kép, a házak ötvenhárom százaléka romos, de megkezdődött már a
második napon a rom-eltakarítás. Munkásokat ajánlanak fel a püspöki szék
ház kitakarítására is. A városparancsnok közli velünk, hogya közelgő husvéti
körmenetet engedélyezi. Nagyszombat este indult a körmenet: meghatottan,
sírva-könnyezve, hosszú áradatban, és a fehérvári bazinka nagy harangja vá
laswlt a kis solti harangnak.

Mindez tény, és valóság, így történt. De mindez egyúttal szimbólum és
Jelkép, mely gondolkodásra és következtetésre késztet bennünket. Jelkép a
soltí harangszó, amely megnyugtatott, a pravoszláv tiszt, ki apácáinkat védi ...
a rögtöni romeltakarítás ... a felejthetetlen husvéti feltámadási körmenet, alig
nyolcadnapra az ostroméjszaka után. És emellé a szimbólum mellé odateszem
Székesfehérvár mai képét, négy óriássá fejlődött gyárával. új lakóházaíval,
nagyrészt 'helyreállított műemlék-házaival... és megértem. miért ünnep az
április 4., mikor az utolsó német katona elhagyta az ország termetét - ünnepe
a békének és az életnek.

Aprilis 4-e - az elmélkedés és eszmélődés napja.
Aprilis 4. nagy történelmi korváltozás dátuma. A katolikus történelem

szemlélet szemével mérve a mai korváltozást. eszembe jutnak egy történet
bölcselő szavai: a Gondviselés új lapra fordított a történelemben ... minden,
ami a történelmet rnozgatja, Isten kezében van. Schütz professzor Isten a tör
ténelemben círnű művében ezt így fejezi ki: "Minden emberi gondolat, tett,
irány és tömegreagálás egy-egy szálat sző be abba a szőnyegbe, melynek szö
vőszékén maga az Isten ül, aki biztos kézzel vezeti ón-tokját."

Nem szabad megijedni, hogya mai idők történelmi lapja új, és a mai
élet új élet. Ne feledjülk - int Prohászka -, hogya történelem hullámain,
vagyis a történelem korszakaiban az Úr jár és nem áll, hanem megy egyik kor
szakhól a másikba, és int, hogy menjünk vele. Francois Mauriac >igy fejezi ki
ugyanezt: .,Együtt élni a történésekkel."

Nem szabad az új élettől Idegenkednünk. Axiornává lett Prohászka püspök
egyik karácsonyi erkkének tétele: az Apostol a múltból él. de a jelennek él, a
jelent szolgálja és ezzel a jövőt készíti elő. Vagyis az apostol a rnúlton okul,
onnan merít tapasztalatokat és lelkesedést, de elfogadja a jelent, érzi, hogy
hivatása és küldetése a jelenhez szól, belátja, hogy a Gondviselés a jelen tör
ténésben kívánja szelgálatát ... és tudja, hogy a jelent szolgálva, a jövőt ké
szíti elő. Nekünk szólnak a francia jezsuita atya, P. Liege szavai, amelyeket a
Vigilia idézett: "A kereszténység nem tudományos, vagy bölcseleti bizonyít
gatás, a keresztény élet belépés az Istentől neki elrendelt világba - abba 18.
világba, melyet Isten hívott elő. Ezért nem lehet elszigetelődni."

Mindez áll az egyház életére és a vallás életére is. Az egyiház élete a kor
forduló után természetszerűlegmás, mint azelőtt volt. Houndel svájci jezsuita,
akinek oly szívesen forgatjuk elmélkedési könyvét, írja: Az egyház nő és fej
lődik, ki tudja, hová és mivé? Mít tudjuk mi, hogy ezer év múlva hogy fog
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az egyház történeLmi arca kinézni? A külső életforma teljesen más lesz, még
sok olyan dologban is, amit mi ma nélkülözhetetlennek tartunk, de a lényeg,
a mag változatlan marad.

Aprilis 4-e harmadszor irányt mutat.
Vezérszava az újjáépítés, a demokratikus országépítés. A minap i beszámoló

az országgyűlés költségvetési vitájában rávilágított az uiraépitő munkánanc és
a jövő alkotási tervének pcrspektíváira. Ez a tervünk az országon belül. És
kifelé? külügyí téren? Az embertestvériséget és a békét sürgeti e nap külön
legesen.

Aprilis 4. visszavisz a háború befejező időszakába. A befejező szakasz ak
kor kezdődött, míkor a nyugati front megindult, Belgiumban partraszállt s
Belgiurnon át behatolt a német földre. Az első csapat néger ezred volt. (Lim-v
burgi-Rajnavidék-missziológ'iai kurzus évkönyve, 1958.) Néger hadnagy ve
zette az éket, mely német földre behatolt. Első este a beszállásolásnál komoly
beszéctetfolytatott le a házigazdával. A házigazda tört francia mondatoloban
próbálta kifejezni jóakaratát. A néger tiszt németül válaszolt: Ne terhelje ma
gát, tudok németül, német mísszronáriusok neveltek. A beszélgetést következő

szavakikal zárta be a hadnagy: Európa a négerek kezébe adta a fegyvert; a
fehérek megtanították a feketéket lőni; Afrika a fegyvereket saját szolgúlatá
ba fogja állítaní ; a szabadság nem csak papíron lesz meg ... Afriika népei be
fogadnak mindenkit, aki barátilag rnelléiük áll, de csak akkor, ha nem csak
vallásilag. ihanem nemzeti, kulturális és gazdasági törekvéseiben is együtt
éreznek és küzdenek velük. Ezt tették a rni misszionártusatrrk. E szavalea t is
métli április 4-e. Afrika felé fordítja arcunkat és szívünket. Ez a kapcsolat
több, rnint passzív egyrnásmellett-élés: ez a baráti kapcsolat embertestvértség.

Ne mondja senki, hogy ez forradalmi gondolat. "Az egész kultura forradal
mi hangulatban van ... azt a forradalmat értem, mely a jobbat akarja. Leg
nagyobb jó az igazság. Ezt szolgáljuk az emberszeretet ösztönével, mely az
igazság meglátására segít minket. Sie wurde nicht durch Leid, sondern durch
Mitleid wissend" - idézi Prohászka Oliva Malvery: Im Sumpfe der Weltstadt
című könyvéből a parsifali gondolatot.

Ez volt 17 éve ... és ma?
Egyik magyar Ordinárius szavait idéze:m: Beleágyaztuk magunkat új adott

ságaínkba. Nemzetközi kapcsolataink a kölcsönös megbecsülés és támogatás
jegyében visznek bennünket előre... Kereszténységünk el van kötelezve az
igazság szolgálatára, és ennek a kötelezettségnek szemszögéből nézzük és ér
tékeljük az áprí lis 4-e által ihozott szociális helyzetet és ünnepeljük az új,
történelmi kor emberi sorsot emelő vívmányait ... Hittel fogjulk meg Isten
keret - hangsúlyozzuk a lélek elsőséget, ooldogságurrk lényegéhez tartozandó
nak valljuk a vallás átélését ... és Igy kérünk részt hazánk új életében.

(Potyondy Jmre)

HUSVÉTI ÜNNEPEK. Nem ismeri a keresztény vallás Iényegét, aki azt
vél.i, hogy a husvét - Jézus feltámadása - a karácsony mellett a keresztény
vallás legnagyobb ünnepe. A husvét nem a karácsony mellett ünnep, hanem
föléje magasodik, amint már Nagy Szent Leó pápa kijelentette: "Azo!k köWtt
a napok között, amelyeket a vallásos keresztény sokféle módon tisztel, egyti.k
sem áll magasabban, mint a husvét ünepe, mert általa nyeri el rncgszentelését
rní nden ünnep Isten egyházában. Hiszen az Úr test szerint való születése maga
is csupán arra szolgált, hogya husvét mísztóráurna magvalósulhasson. Az Isten
Fia részére ugyanis emberi megtestesülésének egyetlen oka az volt, hogy lehe
töve váljék a keresztrefeszítés."

1\ husvét ünnepe, azaz teljes egészében az a szent ötven nap, amely a
pünkösdig terjedő időt magában foglalja, minden ünnep közott a legnagyobb
ünnep. amint ugyanaz á pápa kijelentette, a római Liturgia szava szerint
"sollemnitas sollemnitatum". az ünnepek ünnepe, vagyis a legnagyobb ünnep.
A Icgnugvobu ünnep azért, mert· benne vallásunknak minden títka egyesül;
mint valami gyujtópontban együtt megtalálható. "Celebritas sollemnissima" 
a legünnepélyesebb ünnep Szent Ágoston szerint. Benne és titkában részese
dünk mí ndnyájan, moridja ugyancsak Agoston, ez az a nap, amelyet az Úr ké
szíten - dies quem fecit Dominus - és ezt az éneket rólunk is mondják: mi



vagyunk a nap, amelyet az Úr alkotott, mert az emberért, az ember boldogu
lásaért lett ő is emberré és váltotta meg őt szenvedésével, Éppen ezért nevezte
Com-modianus a "legboldog.abb napnak", Nazianzosi Gergely pedig "napnalk,
rnely a napok királynéja."

A husvét hosszan tartó ünneplése elsősorban Jézus feltámadását ünnepli.
Azt a titokzatos, de történett eseményt, hogy Jézus visszatérve az alvílágból,
lelkét testével újra egyesítette és élőként hagyta el a sírt. Azt a tényt, amelyet
nem a papok állítanak, hanem amelynek tanúi voltak, akik évtizedekig éltek
és tanúskodtak róla, s akik ezért semmit sem nyertek, csak üldöztetést és akik
meg is haltaik ezért a tapasztalatuk alá eső tényért. Ez a feltámadás a mi hi
tünk alapja. Mert - rnondja Szent Agoston - a pogányok s a zsidók, hívők

és nem hívők mind megegyeznek abban, hogy Jézus élt és szenvedett, keresztre
feszítették és meghalt - a keresztények ellenben egyedül hísznek a feltáma
dásban. Krisztus feltámadását elfogadni a keresztény vallás lényege és benne
foglaltatik az a gondolat, hogy ő a feltámadottak zsengéje, elsőszülötte és őben

ne majd egykor valamennyien feltámadunk. Husvéti hitünk Krisztus feltáma
dásáról csonka és életképtelen lenne, ha nem zárná magába a mi saját fel
támadásunkat is. Ezt a valóságot nem ártana erőteljesebben hangsúlyozni, hi
szen életünk végső célja az örök élet, s abban végezetül a test feltámadása és
őrölekétartó élete.

Husvét ezért tipikusan a reménység ünnepe. Hiszen az örök élet elérése,
létezése, a feltámadás bekövetkezése nem a tudományos tudás tárgya, hanem
a hiten alapuló, szilárdan megalapozott ugyan, de mégis csalc, amíg élünk:
reménység. Szép remény, de el kell előre fogadnunk, és életünkben valóra
váltanunk. hogy "méltok lehessünk Krisztus ígéreteíre": az örök élet, a fel
támadás igéretére. A husvéti idő a remény ideje, arra utal, hogy mínden földi,
korlátozott létnek egyszer vége lesz, és minden vágy egyszer beteljesül. A Fel
támadottat ünnepeljük ezeleben a hetekben, mert végnélküli lényekké akar
bennünket tenni, alleluját mondunk nekí, azaz Isten dícséretét, mert megigérte
nekünk az örök életet.

A remény korszaka a tavasz, amely új életre kelt a tél látszólagos halála
után. de még nem hozta meg gyümölcseit, csak a rügyele igéretében hordozza.
Ezért a tavasznak ünnepe husvét, a lélek, a szellem tavaszáé, A legrégibb ke
resztény iróknál és szónokoknál megtalálhatjuk már ezt a rnotívumot. Krisztus
történeti halála és az azt követő feltámadás a zsidó husvét ünnepére esett, ez
a történeti egybeesés. szünloronízmus magában hordja a termékeny gondolatot:
ez a lélek tavasza. Nem azért ünnepeljük Krisztus feltámadását, mert tavasz
van, nem az újra éledő természetet ünnepeljük és a nem hívők szer:int legen
dás feltámadást, a keresztény husvét nem keleti (és egyéb) népek tavaszi ün
nepének és szertartásainak keresztény változata - hanem a valós feltámadást
ünnepeljük, amelynek tanúi vannak s rnert ez a történeti tény éppen tavasz
idején történt, összekapcsoljuk a tavasz mindent megújító gondolatával. Ha
sonlat ez. amelyet például Alexandriai Szent Kyrillos husvéti pásztorlevelében.
kifejt: "A tél megdermeszti a hegyeken és a kertekJbena fákat, és megakada
lyozza, hogya nedvesség a gyökerekiből a fa koronájáig eljusson, ezért a fák
szinte kiszáradnak, a levelek, a gyümölcsök lehullana!k. És eljő ekkor az új
évszak, a rnosolygó tavasz. Erősebben deríti sugarait a nap a míndenségre. A
rnerevség feloldódik, szabadon száll a magasságba mindenütt a nedvesség, lit
tasak a rügyek,a frissen zsendülő leveleket kibontják, és csakihamar gyümöl
csök koszorúzzák a fákat. A mi szánnunkra is Jézus Krisztus mint a tavasz
a hegyekről. úgy szállott alá."

És itt kapcsolódik bele a husvét gondolatvilágába az új élet motívuma.
Krisztus meghalt és feltámadott, ezzel megváltotta az emberiséget. De az em
beriségből az alanyi, a saját egyéniséget érintő megváltás csak akkor valósul
hat meg, ha azt az egyén maga is akarja: a tárgyi megváltás csak így lesz
egyénivé, a redemptio obiectivából redemptio subiectiva. Az "újonnan felvi
Iágosultakat" - mert ezt jelenti a megkereszteltek neve neofótisztosz, - ép
pen ezért Ágoston az egyház-anya új sarjadékának. novella germina matris
ecclesiae, nevezi. Az akkodban túlnyomórészben felnőtt megkeresztelteket,
kik husvét szent éjszakáján részesültek az újjászületés mísztériumában, korok
ellenére mindnyájan .,infantes", gyermekek néven nevezték, mert az új élet-
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ben valóban a gyermekkorba jutottak, a Krisztus szerint való élet kezdói let
tek. Gyengéd és szinte féltő szerétettel szólt hozzájuk Agoston: "Újonnan szü
letett gyermekek vagytok, kisdedek Knisztusban, az egyháznak új nemzedéke,
az Atyának kegyelme, az édesanyának termékenysége, új sarj, új sereg. di
csőségünk virágai, fáradozásunk gyümölcse, örömöm és dicsőségem!"

Elsősorban az új élet szentségét, a keresztséget ünnepli a husvét idejének
gondoiatvilága. Emellett azonban egyenlő hely jut a krisztusi egyesülés szent
ségének is. Hiszen az eucharisztikus áldozat és annak gyümölcse első a ke
resztelés után, amelyben a megkereszteltek részesedtek. Az új élet tápláléka
Isten kenyere. "Tudnotok kell - magyarázta nekik Agoston - mit kapta
tok, mít fogtok még kapni, mit is vesztek majd naponként magatokhoz. A
kenyér, amelyet az oltáron láttatok, megszenteltetett az Isten igéje által, Knisz
tus testévé lett. A kehely, sőt ami abban a kehelyben van, Isten igéje által
megszenteltetett, Krisztus vérévé lett." De nem csupán a Jézussal való benső

egyesülés titkát rejti magában az eucharisztia, ez a szentség egymás között is
egyesít: egyek vagyunk, akik egy kenyeret veszünk magunkhoz. "In pane et
calice est mysterium unitatis" - a kenyérben és a kehelyben az egység titka
rejlik, mondja ugyancsak Szent Agoston. Erre az egységre figyelmeztet rnind
untalan, ez az egység a keresztény szerétetnek sztklabázísa. Amint a kenyér
lisztből lett, a liszt pedig számtalan külön-külön megtermett búzamagból, amint
a. bor szőlőből lett, számtalan bogyóból. úgy lesz az eucharisztia kenyere és
kelyhe által Jézus népéből egy-test-vér nemzedék.

Az új élet Krisztusban csak akkor lesz élet, ha élet marad, ha nem der
med lelkí halálba. Ezért a husvét hosszúra nyújtott ünneplése mindig a k.risz
tusi élet gyakorlására szólítja fel a keresztényeket. Jézus feltámadásának szá
munkra csak aktkor van értelme, ha mi is feltámadunk: "Testvérek, ha Krisz
tussal feltámadtatok, keressétek az odafent valókat, ahol Krisztus ül az Isten
nek [obbján. AIIIli odafenn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a íöldiexre.
Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor
Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben",

mondja Szent Pál (Kol. 1, 1-4) a husvéti vigilia ünnepélyes míséjében. A fel
támadásdi,cs6sége a keresztény életében jelenjék meg; amint Nagy Szetit
Leó mondta, "már most kell a szentek gyülekezetében, azaz Isten egyházaban
az eljövendő feltámadás jeleinek megnyilvánulnia: mert ami majd egyszer a
testtel történik, az csak akkor lesz meg, ha már a lélekkel megtőrtént." Krisz
tussal együtt fogunk majd egykor feltámadni - fejtegeti tovább Leó pápa 
de csak akkor, ha vele együtt meg is haltunk. Ez a halál pedig abban áll,
hogy meghaltunk a régi embernek. Aki tehát a megváltást valóban megértette,
az leteszd magáról a test cselekedeteit, eltávolítja lelkéből a bűnök szennyét.
hogy a rnenyegzős lakomán tündöklően fényes lélek-ruháiban jelenhessék meg.

Ezért husvét ünnepén Szent Agoston egyre hangoztatja, hogy félti az újon
nan megkeresztelteket, "Nem a pogányoktól, nem is a zsidóktól, nem is a té
ves hitűektől féltelek titeket, sokkal inkább féltelek a rossz katolikusoktól."
Három alapvető kötelességet köt ezért lelkükre. Legyenek hűek az egyháznoz,
rendszeresen látogassák az ístentíszteleteket, és lelkiismeretes gonddal jánúja
nak a szent eucharísztíához. Mert a hetekig tartó husvéti ünnepeket csak az
üli meg lélek és igazság szeránt, aki Knisztusban él új életet. Amint Szent
Agoston mondja ebben a szent időben, "dicsérjük mindnyájan az Istent. Mond
junk neki alleluját! Dicsérjük őt, de ne csupán szóval, hanem erkölcsünkkel.
dicsérje őt nyelvünk, de dicsérje őt életünk is." (Radó Polikárp)

AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Először 1948-ban jelent meg Szerb Antal kisebb
esszéinek. eikkeinek, csevegéseinek gyűjteménye Kardos László előszavaval.

Azóta Bodnár György átkutatta azokat a lapokat, folyóiratokat, ahová Szerb
Antal dolgozott, átnézte hagyatékát, átvizsgálta egykori rádióelőadásait: így
nőtt több mínt kétszeresére A varázsló eltöri páleáját mostani, új kiadásának
anyaga. A eímet, mint 1948...ban, most is jelképesnek érezzük. A gyűjtemény

egyrk kis írásának a eme ez; a cikk Shakespeare öregkorának titkával foglal
kozik és a Vihar Prosperójának szavait idézi: "S aztán pálcám eltöröm, ! több
ölre ásom föld alá s a tenger / mérőlánc által eddig el nem ért ! mélyébe há
nyom könyvemet." De nem kell-e óhatatlanul a varázsló Szerb Antalra gon-
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dolnunk ? A varázslóra. akivel a sors, a végzet eltörett pálcáját ? Talán sehol
nem volt annyira varázsló, rnint ezekben a kurta, [átékos-komoly kis Irásokban.

Varázsló volt, aki iszonyodott mindenféle hókusz-pókusztól. Annak idején
sokszor fölrótták neki, főként tudományos körökben, frivolságát; fürge szelle
mével, elragadó és meghökkentő asszociációival, s nem utolsó sorban hatalmas
világirodalmi tájékozottságával sokkal több nyugtalanságot keltett, semhogy rá
ne próbálták volna sütni, hogy "komolytalan", hogy a tudományban dilettáns,
idegen vizeken kalózkodó kalandor. 1943..,ban írt egy rövidke cikket, "Jelle
mesek előnyben" a címe: ez mintha felelet volna a frivolság vádjára. Azt
mondja: "Az á1frivolitás .magatartása' sokkal előkelőbb, mint az álkomolyságé,
A nagy franciskánus szentek bekenték magukat rnézzel, azután meghentereg
tek tollpehelyben, és úgy mentek ki az utcára, hogy nevessenek rajtuk - és
inkább csak odahaza voltak szentek, cellájuk Istennel teljes árnyékában. Vagy
gondolj Byronra, rnilyen szörnyű cinikus volt, tisztességes ember szóba sem
állt vele - és mégis meg tudott halni Mlssolunghíon alatt!" Szerb Antal vál
lalta a "neofrivolságot", mert azt vallotta, "vannak szép cselekedetek, ame
lyeknek értékéhez hozzátartozik az is, hogy letagadjuk a nyilvánosság előtt" 
s a cselekedetek mellé odagondolhatjuk az érzéseket is. Ez a Prospero állandó
megindultságát palástolta a varázslataival.

Szígete, bírodalma a könyvtár volt. Mennyit idézhetnénk .Jiazaszereteté
ről"! "Mégis ez volt a legszebb az ifjúságban - írja 1943..,ban, amikor má2'
nem lehetett utazni, legföljebb utak emlékeit idézni. - Mindenütt jó volt, de
a legjobb a könyvtárban. Talán azért, mert többnyire nem dolgozni, nem ta
nul:mányokat folytatni jártam oda, hanem nyaralni. Úgy mentem el délelőt

tönként a könyvtárba, mint ahogy más a strandra rnegy." Másutt, a dolgozó
szobáról: "Hallgatni arany, olyan értelernben is, hogy az igazá, a termékeny
hallgatás, dolgozószobánkcsodálatos csöndje, arnikor rnosolyogva néznek re
ánk a könyvek a polcokon, csakugyan olyan aranyszínű és aranyrnézes ízű,

mínt egy nyári késő-délután." Úgy hangzik ez, mint egy szemérmes szerelmi
vallomás.

De keménység van mögötte, szilárd, humanista eltökéltség. Egy alkalom
mal, "A szép könyvről" csevegve, Szerb Antal egy bizonyos Maestveldti Puxus
nevű humanistát emleget, akire rágyulladt a ház. Kirnentik a lángok közül;
föleszmél s visszarohan az égő házba, aztán pár perc múlva előbukkan, füsttől

fuldokolva: egy könyvet szerongat a hóna alatt. Mi az, kérdezik tőle, miféle
kdincs? "Nem is tudom - feleli a humanista. - De szép ... és könyv. Hogy
ne legyek egyedül az éjszakában." S ez a példázat is vallomás. Ak!kor, 1942
ben már az egész világ egyetlen Maestveldt, és vmínden humanista egy~'

Puxus Oppidanus; sosem tudta, mikor gyujtja rá házát a lángcsóva. A huma
nistának, rnondja Szerb Antal, akkor is igaza volt; és rnost is igaza van, 1942
ben. ',,Minél inkább ég fejünk fölött a ház és egész ostromlott várunk, ez a
vén Europa, annál együgyűbb és megrendítöbb szeretettel szeritjuk magunk
hoz éjszakai barátunkat, a szép könyvet."

Mert ez a "neofrivol", .aki a Kosztolányi Esti Kornél énekének ars poetd
cáját vallotta a Iátszat-sekélység mélységéről, ez az irónikus-tiszteletlen Szed)
Antal kora egyik nagy humamstája volt, a szó igazi, erasmusi értelmében 
nem holmi széplélek, hanem a szellemí-erkölcsi értékek mellett valóban utolsó
leheletéig kitartó, de póztalan hősíességét az irónia ezerféle játékos pózával ,
leplező valódi nagy lélek. 1941-ben, az események százhuszadik évfordulóján
eikket írt a lombardiai carbonaro-mozgalom főlszámolásáról. "A hónapokig
tartó vizsgálat alatt valamennyien összeetörtek és vallomásokat tettek, ame
lyekkel nemcsak önmagukat itélték el, hanem szabadon maradt társaikat is
bajba döntötték ... Egyedül a törékeny, leányos természetű Silvio Pellíco, a
költő viselkedett férfiasan, példaadó bátorsággal. Van egy fajta bátorság, ame
lyet csak az érez, aki tudja, hogy élete maga is alkotás és később legenda;
Pellico ezek közé tartozott." A maga módján ezek közé tartozott Szerb Antal is.

Azt, hogy "élete maga is alkotás", természetesen gondosan leplezte a világ
elől; említett kedves franciskánus szentjeinek példájára ő is tollba hempere
dett, s szívesen vállalta az önfeledt mulattató szerepét, olykor azzal a "pléh
pofa" humorral, melyet egyik kedves cikkében mint újkori angol nemzeti sa
[átságot ismertet. Am e szemérmes leplezés mögött észrevétlenül egyre ön-



magát tokéletesítetae, [el.lernét, lelkét edzette - ("ne képzeld, hogy a jellen
öreg szmokíng; nem arra való, hogy szellőztessük és időnkint átalakíttassuk']
írta egy helyütt) - néha, egy-egy bízahmasabb, óvatlanabb pillanatban úgy ha
.ltt (emlékezhetnek rá, akik ismerték), rnínbha szerényen, félszegen, még kissé
talán túl is játszva félszegségét, félig egy kisfiú, félig egy öreg bölcs hunyor
gli">ával, egyík lábáról a másikra állva, s ajka körül rebbenő kis mosolyával,
mely egyszerre volt líra is, gúny is ... - rnintiha magában már arra készülne,
hogy "mégis meg tudjon halni Missonlunhghíon alatt".

Talán senki nem rezonált olyan fogékonyarr az érzelmi élet örvénylő, vi
haros irodalomtörténeti, érzéstörténeti [elenségeire. mint ő; talán senki nem
élte át olyan hőfokú érzelmi azonosulással - s eit az azonosulást ugyanak
kol' ezer kis iróni!kus félmondattal leplezve - a StUI1m und Drangot, prero
rnantíkát. byrorrízmust, romantikus álom-nosztalglákat; de miután bejárta e:re
ket a hegycsúcsokat és alvilágokat, vonzalmaiban. életeszmény;ébenegyre in
kább a tisztaság, rendezettség, fegyelmezettség felé közeledett - éppen az ál
talános koráramlattal ellenkező irányban, "árral ·szemközt". "A magyar íro
dralomnak is az az eszményképe, mint a franciáé: a napfényben úszó latin 87'€

renítás" ....c.. írta 1940-ben és megkockáztatta azt az állítást. hogy "a magyar
írodalom is a latin leánya, akár a francia, az olasz vagy a spanyol"; egy 1942
ben írt cikkében pedig, Széchenyível kapcsolatban, eszményiként "a magasabb
humánumot, a belső harmóníát" említi: eszményt, melyet az egyre rendetle
nebbé váló 'Világban, és az egyre rendetlenebbé váló világgal szemben, mind
nehezebb körülmények közt, magában is megvalósítani igyekezett; mert hi
szen ő is tudta, "hogy élete maga is alkotás", hogy az igazi humanista művé

vel együtt életét is alkotja, napról-napra emendálja, csíszolía, javítja, építi; és
tudta, ő, akit a nagyképűek az irodalom bohócának tartottaik. tudta mindnyá
juknál jobban, mélyebben és felelősebben, hogy az irodalom .,a lélek válasza
li sorsra", és ezt a választ kereste az irodalom történetében, s ezt a választ
81karta megadni a maga Irodalmában. "E?Je~ben a szörnyü órákban - 1939-iben
írta - amikor a nemzetek rnegméretnek, és senki sem tudja, melvík fog köny
nyűnek találtatni, álmatlan éjszakákon keressük a Súlyt, amely lefelé nyom
hatja, népünk javára, a mérleg serpenyőjét; keressük a fegyverek erejében,
kincseink hatalmában, földünk fekvésének sorszerűségében, és akinek a szó és
a gondolat a mestersége, keresi a szavak és gondolatok arzenáljában. - Az
irodalom a lélek: válasza a sorsra. A magyar irodalmon végighúzódik gerinc gya
nánt, férfias felelet gyanánt egy királyi gondolat. Nem is gondolat, kevesebb
~ több annál: a gondolkodásnak, a világ tudatosításának egy alapformája,
egy lelki kiállás a dolgokkal szemben, ami speclálisan magyar. Ez adott erőt

régi nagy nemzedékeknek a mai'hoz hasonlóain súlyos, a nemzeti létet mér
legelő éjszakákon. Úgy nevezheteném: az .és mégis' világnézete."

Valóban ez irodalmunk gerince, ez a magyar lélek válasza a sorsra ?
"Azokban a szörnyű órákban" Szerb Antal így érezte, így tudta, így olvasta ki
rrodalmunk történetéből, Kölcsey, Vörösmarty, Madách műveiből. Nyilván
azért, mert ezt a választ sugallta neki a tulajdon lelke is, ..Az irodalom a lé
'lek válasza a sorsra." Ö, akinek "a szó és a gondolat volt a mestersége", ezt a
választ adta: és mégis megállrrí, kitartani a szellemi értékek mellett, s az
áradó germán ködökkel szemben csak annál eltökéltebben hirdetni "a nap
fény;ben úszó latin szerenítást". Nem szeretett magáról vallani; úgy vallott
magáról, hogy másokról vallott, 1940-ben ezt vallotta: "A magyar irodalom is
rmindig a klasszícizmus, a harnnónra felé halad: a titáni Berzsenyi után Vörös
marty és Vörösmarty után Arany János bölcs kiegyensúlyozottsága; a Nyugat
nagyfeszültségű fonadalma Babits Mihály latin magasztosságú tisztaságába
torkollik és csillapul." Aki majd megírja alapos életrajzát, pályáját, szellemi
útját, annak lesz a föladata részletesen. dokumentáltan nyomon kísérni ezt a
fejlődést: ahogyan Szerb Antal, a nyugtalan "preromantikus" megérkezik a la-

. lJi.n világosság és a klasszikus fegyelem ideáljához. "Észak viharzó éjszakárá
tól" az ellenpólusig, "a naptényben úszó latin szererritásig".

A varázsló eltöri pálcáját, ha figyelemmel. olvassuk, meg-megmutatja ezt
az utat, De nemcsak ezért tanulságos. Cikkei pompás példái a kis helyen,
ig1énytelen látszabtal való sokat-rnondásnak ; nem tudom, akad-e ennél szelle
mesebb, könnyedebb. rnulatságosabb és okosabb "beve?Jetés a világírodalomba"



(bár Szerb Antal bizaLmatlanul vonna ossze homlokát ilyen nagyképű IIIlnO
sítésre). Elbűvölően, okosan cseveg, azon a halk, hangsúlytalan hangon, aho
gyJan életében, s ott a legsúlytalanabbul. a leginkább mosolyogva, ahol a leg
mélyebbre tapint, vagy a legtöbbet árul el önmagából. Kavdos László írta az
1948-as kiadás előszavában (s ezt a maradandóan szép portrét szívesen láttuk
volna az új kiadásban is, akár előszóban, akár függelékben): "Adatai sohasem
terhesek az olvasó számára. Az irónikus bűvészí mozdulat, amellyel rítíca ne
veket és bizalmas oltátumokat ráz ki a mandzsettájából, míndíg szórakoz
tató, Egyetlen adatának sincs iskolás hangsúlya, vagy lexrkonszaga. Olyan ked
ves, olyan előzékeny csevegő, hogy nem jut esredbe elszégyelni magad, ha
olyasmit emleget, amiről sejtelméd sem volt, holott művelt ember hírében
állsx." Egy kicsit mindig kapatos az örömtől, hogy mennyit tud, mennyi ap
rósagot, mennyi olyasmit, pletykát, emléket, amit a nagy tizennyolcadik szá
zadi csevegöle és fecsegők örökítettek meg rnemoárjaíkban ? Igen; de egy ki
ceit mintha mindíg szégyelte volna is, hogy olyan sokat tud; mintha egyre
kevésbé az lett volna a fontos számára, hogy mennyí mindent tud, jelentős és
jelentéktelen dolgot; míntha mimdirrkább az lett volna szemében a döntő, hogy
az életét építse, magamagát alkossá. S a mandzsettájából szórt adatok és a lea
bátujjból kiröppentett galambok végül talán már csak azt a célt szolgálték;
hogy erről a belső murrkáról, magaépítéséről eltereljék a figyelmet.

Címadó cikke végén is Prosperőt idézte: "Milánóba I vonulók, ott már
minden harmadik I gondolatom sírom lesz." S úgy tört össze kezében a pálca.
mintha csak bűvészkedés volna. Mosolyogva csevegett, .,két cigaretta közt".
könyvekről. nőkről, írokról. tájakról. és közben ,;minden harmadtk gondo
lata" sírja volt.

Az alvarosban már égtek a házak, de a humanisták még mlndig asztaluk
nal ültek, kezükben tollal, s egy Vergilius-kézirat hibás jelzőit javítgatták.
Nem gyávaságból. Bátorságból.

Az utolsó pillanatig tiltakoztak a barbárság ellen. Aztán meghaltak, egy
('"~.Y Missolunghionnál. .....

"Olyan pesti vagyok, aki száz és száz titkáról, nevezetességéről. régi la
koíról őrzők magamban adatokat" - írja Kellér Andor új könyvében, A titkos
lakában. Ezek a ti tkok, nevezetességek, régi lakókról őrzött Dégi dolgok a leg
érdekesebbek könyvében. Nagy Lajosról, aki amolyan "díványra-járó", "titokos
lakó" volt Zsolt Bélánál és Kálmán Jenőnél. a fényes, vadonatúj Royal szál
lóban. Gyula úrról, Krúdyról, akivel "tizennyolc éves, a mcsterség imádatá
tól szüntelenül magas lázban didergő hírlapíró" korában "kettesben együtt bús
Iakodhatott egy budai klskocsrna piros terítékes asztala mellett", s amikor har
madnap meg akart szökní, a bóbiskolásból fölrezzenő Krúdy utána hajította
a borosüveget. Hatvani Lajos "estéjéről". Az öregedő Nagy Endréről. A Szi
get "énekesmadaráról". Szép Ernőről. A nyomorgó Somlyó Zoltánról. aki sír
kőraktárban húzta meg magát éjszakára; a másik nyomorgóról. Cholnoky
Lászlóról, aki pumpolásból élt és öngyilkos lett, egy-két kis remekművet

hagyva maga után, olyanokat, mint a Prikk mennyei útja, meg a Tamás.
Bródy Sándorról. ezzel az idéznivaló. pompás és találó záradékkal: "Imádták
az asszonyok. í rigyelték a férfiak. utánozták az írók. Írt néhány olyan novel
lát. regényrészletet. felvonást. amilyenhez hasonló szépségű loevés akad íro
dahnunkban, de mí nthogy hiányzott belőle az alkotás fegyelme, hozzá méltó
remeklést nem hagyott hátra. De utána másképp írtak, mint előtte; nem mun
k;'lja biztosította halhatatlanságát, hanem hatása." (Hozzátehetjük: többek kő

zött Ady, s mínd a novellista. mind a publicista Ady prózájára.) Karmthyról,
aki körülményeihez képest mesés összeget nyer az ügetőn, s aztán az utolsó
fillérig .,visszaveszíti". És Béluskáról, Endrődi Sándor fiáról, élethű, megható
arcképben idézve meg ezt a Idriom, ha1kszavú, tapintatos, törékeny embert. aId
olyan szerény udvariassággal halt meg, ahogyan élt is.

Ezek a "tegnapi arcok" a legrnegkapóobak a könyvben; de vonzó, kedves.
a .•tárca" legjobb hagyományait követő 'írások a "mai pillanatok" könnyed raj~
zai is, meg az .,tgy élünk kettesben" mosolygó iróniájú lapjai és a "Párizs"
röpke beszámolói. Újabban nem nagy becsületük van nálunk az efajta kis.



karcolatszerű, laza tollal papírra vetett kroki'knak, anekdótáknak, rajzoknak;
pedig méltánytalanul nézik le őket. Ezekhez is alapos mesterségtudás kell, s
valami a guzsba kötött táncból : kötött terjedelemben úgy rnondaní el vala
mi nem túl jelentős dolgot, apró élményt, megfigyelést, tapasztalatot, hogy
megfogja az olvasót. szórakoztassa, élvezetet nyújtson neki nemcsak azzal,
amit mond, hanem legalább annyira azzal, ahogyan mondja: tapintatos csat
tanóival, kellöen kiemelt részletekkel, az arány varázsával s olykor egy jól ki
csendülő jelzővel, vagy egy szándékosan disszonáns záró akkorddal. Van pél
dául a "mai pillanatok" közt egy dunaújvárosi riport - szánt-szándékkal vá
lasztom éppen ezt a legközhelyesebb példát - melyben a hely sajátos hangu
Iatát, az új város "letkét" Kellér Andor éppen az ilyen rutinosan fölrakott vo
násokkal, a mesterségbeli tudás jó példáikon tanult rogásaival, a riport írói
eszközeivel tudja megragadni. tud légkört teremteni, város-c.egyénisóget" áb
rázolni: a rövid duplát kérő paraszt alakjával, az Arany Csillag lépcsőjén föl
tűnő elegáns óvónőkkel. az iskolától búcsúzó fiatalok "úri" viselkedésének
megfigyelésével. az adatoknak a város tempóját érzékeltető gyors regísztrálá
sával, az előadás ritmusának hollassításával, hol gyorsításával. Egy-egy ilyen
iróílag megformált könnyű rajz akárhány nagyképű, nagyhangú beszámolónál
többet mond; amellett "kedvet is csinál" a dologhoz: vonzóvá tudja tenni,
amit ábrázol.

Kellér Andor legrokonszenvesebb vonásai közé tartozik a - st.ílusában is
megmutatkozó - szerénysége. Ahol "tegnapi arcokat" ábrázol, sosem tolak
szak ő maga is előtérbe; beéri a tanú szerepével; rögzíti, amit látott, amire
emlékszik, de ő maga nem "szerepel", Így válnak még jelentéktelen anekdótáí
is jellemzökké, jellegzetesekké. Magyarázni sem magyaráz; elmond, ábrázol, s
a tanulságot, itélkezést az olvasóra bízza. Az elmondás, ábrázolás, vagy hallo
másból közvetítés pontosságában van a hitele, Amit Szép Ernőről morid 
ismét csak egy, kiragadott példa - azzal különösebben új vonást nem ad a
költő már eddig is ismert portréjához. De ha kurta kis írását elolvassuk. kö
zelebb kerültünk Szép Ernőhőz: közvetlenebbül, bizalmasabban ismerjük Szép
Ernőt. Mégiscsak megtudtunk róla valami olyasmit, ami fontos: az ember el
árul valamit abból, miért olyan az író, amilyen,

Hasonlóan rokonszenves vonása az írás iránti felelősség-érzése. "Magam is
-' írja - egykori bohém, keserű tanuságot tehetek: az írás, a rnűvészet teljes
odaadást követel ... Akit az élet élvei: a játék, az ivás, a nők hajszolása és a
könnyű pénz mámora el térít hivatásától, az nehezen talál vissza a tollhoz. az
eesethez, a vésőhöz. a színpadra. Az író, a művész elsősorban feladatára füg
gessze tekíntetét." S ugyanebben a cikkben: "Higgyék el: nincs keservesebb,
mint a sietve pótlás gyötrelme, az örökös számolás: ménnyi lehet még hátra?
- a viaskodás az eltékozolt mult rémképeivel, és az aggodalmas kérdés: El
tudom-e még mondaní azt, ami életem értelme volt? Egyszer minden művész

eljut oda, hogyesténkint, verejtékezve megkérdezi magától: Elvégezted-e ma
a dolgodat?"

A titkos lakó nem úgynevezett "nagyigényű" könyv. De írásai többnyire
"teljes odaadással" készültek, "feladaka függesztett tekintette]", Szívesen és
élvezettel olvassuk öket. (Rónay György)

SZÍNHAZI KRONIKA. Az idei szinhází évadnak >eddíg legjelentékenyebb
magyar bemutatója kétségkívül Gáspár Margítnak a kísérletí Odry Színpadon
bemutatott "Hamletnek níncs iqaza" cimű drámája volt. Aktuálís, politikai szin
művet irt Gáspár Margít. Darabjának szereplőí döntő többségükben kommu
nísták. Meggyőződéses tagjai és képvíselőí annak a polítikaí pártnak, amely
idestova másfél évtízede írányítja kizáróla.gosan a magyar polítíkai életet.
Ugyanakkor viszont - amínt Kádár János míníszterelnök és a párt főtitkám

egyík legutóbbi, az Ikarus gyárban elmondott beszédében ís rámutatott - az
ország lakosságának többsége még ma sem marxista vílágnézetű, őket tehát a
rendszer gyakorlati eredményei útján kell meggyőzní arról, hogy az az út, ame
l.yet a párt követ, valóban az egész közösség szempontjából a helyes út. S ma.
már nem vitás, hogy az elmúLt évtizednek az az ídőszaka, amelyet az ídevágó
illetékes megnyílatkozások mint a személyí kultusz és a törvénytelenség ídő

szakát szekták emlegetní, nem elsősorban ezt a meggyőzést szolgálta. Az újjá-
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szeTl'ezés után a párt fel is ismerte a hibákat s nyomban hozzálát(1tt azok kí
javitásához, aminek a maga legszűkebb kis életében is bárki számtalan tanú
jelét tapaszta.lhatta. A pártonkivüliek, a nem-marxisták felől nézve tehát, mára
már világos és áttekinthető a helyzet. A párt anélkül, hogy eredeti célját, a
szocialista társadalom ielépitését a legcsekélyebb mértékben is elhalványította
volna, ezt a nagy művet nem ellenükre, az. ő esetleges kétségeik és javaslataik
figyelmen kívül hagyásával, hanem velük együtt, az Ő megnyerésükkel, az új
társadalmat építő munkába való minél szélesebb körű bekapcsalásukkal akarja
végrehajtaní. Korántsem ennyire világos azonban a párt politikájában bekövet
kezett fordulat a párt valamennyi tagja előtt. S ez az a mozzanat éppen, ame
lyet Gáspár Margit drámája exponál. Válságokról és megrázkódtatásokról esik
szó ebben, amelyekkel a fordulat kapcsán a színpadra vUt párttagok kiesz-
ködnek. .

Első pillanatban így némi feszélyezettség is fogja el a darab pártonkívüli
szemlélőjét, hasonló ahhoz, mint amikor az ember akaratlan fültanújává válik
e~ családi perlekedésnek. amely nem tartozik a kivülállókra. Nem maga az a
ténJy zavaró, hogya dráma meggyőződéses kommunisták konfliktusáról szól,
hiszen, mint minden emberi konfliktus, ez is lehet egyetemes érvényű és ér
dekű. Másfelől az a körülmény, hogya darabot a nagy nyilvánosság előtt játsz
szák, világosan bizonyítja, hogy sem az iró, sem azok. akik művét szinre hoz
ták, nem tekintik az ott felvetett problémákat kommunista belügynek. A [esz
lyezettség érzésének okát - s egyben a darab gyöngéjét - abban kell látnunk,
hogy az egyetemes érvényűvé és érdekűvé tétellel marad adós.

Lássuk most, miről szól Gáspár Margit darabja? 1955-ben vagyunk. Tárnok
István birósági elnök öngyilkos lett. Nem tudta máskép megoldani a lel~iisme

reti konfliktust, ami abból származott, hogy - mint az most kiderült - \ártat
lan embereket itéit halálra, köztük fiatalkori barátját és mozgalmí harcostár
sá t, Mike Gábort is, aki csak a véletlen szerencsének köszönheti, hogy életben
maradt, és a törvényesség helyreállításával rehabilitálhatták. Tárnokné eltit
kolja az öngyilkosságot fia, a fiatal muzsikus előtt, aki a halálesetkor éppen
külföldön volt. Azt mondja neki, hogy szi7)roham volt a halál oka. A fiú bál
ványozásig tisztelte apját, akit nemcsak mint embert, de mint kommunistát is
példaképének tartott. Éppen ezért, a rehabilitációkat is tévedésnek tartja, emi
att viszont elszigetelődik környezetétől. Bonyolitja a helyzetet, hogy az elitélt,
s most ve:>:ető pozicióba került Mike Gábor, az öngyilkos biró özvegyének fi
atalkori, első és igaz szerelme volt, s az asszony annak idején csak Mike sze
mérmes visszahúzódása után nyújtotta kezét Tárnoknak. Mike azóta sem nő

sült meg, s most, hogy a világ dolgai rendbejöttek körülötte, személyes életét
is rendbe akarja hozni, deresedő fejjel kínálja fel ismét szerelmét, hiszen tud
ja, hogy az asszony részéről az viszonzásra fog találni. Itt jön a fordított ham
leti szituáció, amelyről a darab eimét is kapta. Gábor, a fiú (anyja, első sze
relmének emlékére adta neki ezt a nevet) éppen egy Hamlet-nyitány kompo
nálásán dolgozik, ezért sokat foglalkozik a shakespearei drámával, s most egy
szerre Hamlet szerepében érzi magát. Hiszen anyja a halott apa tiszta és ne
mes emlékétől a bűnös riválishoz pártolt. Mikor pedig a férfi unszolására any
ja végre feltárja előtte az igazságot, lelkileg összeomlik. disszidálni akar, s erre
csak azért nem kerül sor, mert az induláskor összeszólalkozik egyik d,isszidáló
társával, aki revolverrel megsebesiti. Testileg, lelkileg betegen tudja meg most
már a teljes valóságot abból a búcsúlevélből, amelyet apja, öngyilkossága előtt,

éppen Mike Gábornak irt. Ennek a Mike Gábornak, leendő mostohaapjának
emberséges szavai indítják el, mindenféle értelemben a felépülés útján.

A darab tehát nagyon is bővelkedik a feszült drámai helyzetekben, ame
lyeket az iró kítűnő dramaturgiai érzékkel állított színpadra. Az irónak azon
ban csak a férje emléke, a fia és szerelme közt vívódó édesanya alakját sike
rült igazi, hús-vér emberként ábrázolnia. A többi szereplők jobbára csak az
összeütköző politikai nézetek szószólói, és ezért legdrámaibb párbeszédeik is
kissé vezércikkszerűvé válnak. A kinemelégitettség nyomósabb oka mégis az,
amire fentebb már utaltunk, az, hogy Gáspár Margit rendkívül szűkre hatá
rolja problémáit. Darabjának nincs egyetlen nem-párttag szereplője sem, aki
ne lenne ellenszenves, a kommunista szereplők pedig fel sem vetik a kérdést,
hogy mit ártottak a történtek a párton kívül. Az író így akaratlanul is abba a
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látszatba esik, hogy valami módon osztja. annak a korszaknak szemléletét, ame
lyet darabjával elítélni kiván. Mert hiszen az általa is súlyosan kifogásolt tőr

véJ&yszegések nemcsak a pártot sújtották, hanem a nép egész közösségét, és ma
azok a párttagok, akik elsődleges feladatuknak tekintik, hogy minél szélesebb
rétegeket nyerjenek meg a szocializmus ügyének, magul" tudják a legjobban,
hogy mennyivel előbbre lennének, ha nem történt volna meg mindaz, ami
Wrtént.

Magától értetődik azonban, hogy Gáspár Margit ,drámája igy is az újabb
idők egyik legizgalmasabb irodalmi és szinpadi vállalkozása marad. A Vigszhl
háznak az Ödry Szinpadon vendégeskedő társulata, az édesanyát páratlan hi
telességgel alakito Bulla Elmával az élen, kitűnően helyt áll az inkább poli
tika:ilag, mint emberileg körvonálazott szerepekben.

Négy napon át vendégepkedett Budapesten társulatával Eduardo de Filippo,
II világszerte ismert nápolyi iró, rendező és szinész, aki csak magaírta dara
bokat ad elő. Két darabot játszottak. Az újabb keletű, szokatlanul kamoly
tárgyú és kicsit érzelgős "Sanitai komédiá"-t ésa néhány évvel ezelőtt nálunk
is játszott "Vannak még kisértetek"-et.

A rövid idő és az idegen nyelv (a nápolyi dialektus még az olcszui értők

nyelvtudását is alaposan próbára tette) természetesen csak egy aránylag ki.s
kör számára tette lehetővé ennek a nagyszerű művészi élménynek élvezését.
De Filippoék vendégszereplése mégis jelentős eseménye volt a színházi évad
nak és jól hasznosítható tapasztalatokkal járt.

Eduardo de Filippo elsősorban nem iró, s ha nem ő játszik darabjában., II

nézőnek az a benyomása, hogy egy közepes szerző közepes vigjátékát látja.
Mert I(J, darabjai elsősorban önmaga számára írt ragyogó szerepek, ame1.yekbcn
korlátlanul kiélheti komédiázó kedvét. A vérbeli, nagy komédiások közé tar
tozik de Filippo, a Chaplinek és Sacha Guitry-k fajtájából, akik csak a/door
élnek igazán, ha közönségnek játszhatnak, könnyeztethetnek és nevettethetnek.

Szakmai körökbenis vitatkoztak róla, vajon új vagy nagyon régi-e de
Filippo-ék játékstilusa. Mindenesetre más, mint amit mi itthon megszoktunk.
Találóan jegyezte meg az egyik kritikus, hogy de Filippo szinháza sokkal ke
vésbé színházszerű, mint a mi szinházunk. Tény az, hogy nem alkalmaznaJk
semmiféle jellegzetes szinházi effektust. Nem rejlelctoroznak; a szinészeken
nincs smink és a szereplők, élükön de Filíppoval, olyan valószinűtlen termé
szetességgel mozognak, beszélnek, gesztikulálnak a szinpadon, mintha abban
a percben jöttek volna be a nápolyi utcáró1.. Mindez azonban még önmagában
nem magyarázza meg azt a varázsos hatást, amit a nápolyi társulat, az iro
dalmi szempontból igen csak közepes darabok ellenére, játékával kit'ált.

A döntő tényező - s emiatt is érdemelték meg a meleghangú megemléke
zést - az a mélységes hit a művészetben, ami de Filippoból árad s amelyet
munkatársai is átvesznek tőle. Ez az, amit megtanulhattunk tőle, hogy am.
vészet valami szé-p, jó és emberi dolog, a leg.10bb sáfárkodás a Teremtőtől ka
pott talentumokkal, és ha hittel csináljuk, jobbá tehetjük vele az embereket
és szebbé a világot. Ami de Filippo ctarabjaiban esetleg hamis érzelgősségnek

hat, ha nem ő játssza, egyszeriben az emberi jóságba vetett hitté változik, ha
ő adja elő. Ezért őrzünk szívünkben olyan kedves emléket a vele való talál
kozá.sról. (Doromby Károly)

KÉPZÖMŰVÉSZET.Magyar vonatkozások külföldi műv,észeti kiadványok
ban. A Vigilia 1958. évei júniusi számában beszámoltunk arról, hogy három
Műnehenben kiadott lexikon, illetve kéztkönyv (a Knaurs Lexikon rnodcrner
Kunst, a Knaurs Lexikon abstrakter Malerei és a Knaurs Buch vom Film) mit
és mennyit tud ama,gyar rnűvészetről, s kik azok 'a rnűvészeink, akiket emlf
tésre érdemesnek tart. Most megérkerett Budapestre a Knaurs Lexikon der
modernen Plastik is, amely közel egy tucat magyar származású szobrász mun
ikásságát tárgyalja - 1civétel nélkül olyanokét, akik huzamos idő óta Ikülfőldön

élnek. A remek nyomdatechnikaikiállítású kötet - amely 24 rnűtörtónész es
esztéta munkája - az utolsó száz esztendő legjelentősebb szobrászegyénisógert
ikIl.vánja bemutatni, kezdve Daurnier-n, Meuníer-n, Maí llol-on. (Feltűnő, hogya
közelmúltban elhunyt nagy horvát rnester, Iván Mestrovíc nem szerepel a tár
gyalt 400 rnűvész kőzött.) A 'kötetben nagyon sok olyan művész kapott helyet,



aki az absztrakció különbözö iskolánhoz tartozik Érdekes, hogy sok ikivá:lo
festő is átrándult a szobrászat területére. így Degas, Renoir, Picasso, Matasse,
Braque, Modigliani, Ohagall,Miró stb.

A magyar nevek közül a legismertebb a végtelenü! sokoldalú és az eLmúlt
évtizedek művészetének rní ndegyik ágára hatalmas hatást Icifejtett MohoIV
Nagy László (1895-1946), a konstruktrvízmus egyik atyamestere. Nagy tiszte
letnek örvend az erdélyi Hajdu István iS,<lJki 1907-ben született Tordán, s alki
a második világháború utáni szobrászat vezető egyénisége; munkásságáról nem
régiben a költő Robert Ganzo írt rnonográf'íát. A szegedi. 1888~ban született
Csáky Józsefet már közvetlenebbül ismerjük, néhány évvel ezelőtt Budapesten
is volt egy kis kíállítás alkotásaiból. A hevesi Beöthy István (1897-1961) "ke
cses szobrairól" Jean Cassou is nagy elismeréssel emlékezett meg. A Svájcban
élő Kemény Zoltán (született 1907-ben Erdélyben) ugyancsak becsült non-figu
ratív szobrász, alkotásairól díszes könyvet adtak ki egy-két éve. Az 1902-bell
született budapesti Prinner Antal az egyiptomi művészet szellemében dolgo
zik, nyugalmas hangulatú szebrain kívül ismeretesek a Halottak Könyvéhez
készített illusztrációi is. A fiatalabbak közül Pán Márta (szül. Budapeste.
1923_ban), a debreceni Szabó László (szül. 1917-ben). a budapesti Székely Péter
(szül. 1923~ban) és a kalocsai Schőffer Miklós (szül. 1912.,ben) szerepel jmég fi

Knaur-kiadó szebrászatr lexikonúban. Budapesten született, azonban svéd szü
lőktől. Sjöholm Ádám, s főiSkolai tanulmányait is Magyarországon végezte; a
felszabadulás ut.áni legelső években néhányszor budapesti csoportkiállftásokon
is résztvett.

Egyetlen itthon élő magyar művész sem szerepel a nyugatnémet lexikon
ban, amelyben - bizonyosak vagyunk benne - helyet érdemelt volna - leg
alábbis - Medgyessy, Ferenczy Béni, Borsos Miklós ...

Sir Herbert Retui: Geschichte der modernen Malerei eűmű könyvét is rt
Knaur kiadó jelentette meg. A nagytekintélyű angol esztétikus rnunkájában
a következő magyar művészek nevéveltalálikozunk: Vasarely (azaz Vásárhel'l/'i)
GyŐ7JŐ és Szenes Árpád festők. Breuer Marcell építész, Kepes György művészets

író, a Language aj Vision és a The New Landscape in Art and Science círnü
tanulmánykötetek szerzője, Bortnyik Sándor. Ez utóbbi az egyetlen, aki Ma
gyarországon él, őt mint Vasarely egyik mesterét említi meg Read.

Az elmúlt évek egyik legszebb s legalaposabb művészeti könyve R. Nacenta:
School of Paris círnű munkája (New York Grapihic Society, 1960. - Mellesleg
megjegyezve: rnéregdrágakönyv; a szép művészeti k'iadványdk Nyugaton rend
kívül sokba kerülnek.) Érdekes és könnyen áttekinthető, ötletesen megszerkesz
tett szemleltető táblák tájékoztatják az olvasót az ujabb rnüvészetí mozgalmax
(ktibizmus. szürrealízmus stb.) megjelenéséről. A több mint száz színes nyo
mat a századforduló mestereítől, Bonnard-tól, Vuillard-tól kezdve az egyház
művészetben is tevékenykedő absztraktokig (Bissiere, Manessier, Bazaíne) vo
nultatja fel a számottevő 'alkotókat, E könyv négy magyarral foglalkozik: Vasa
relyvel, Szenes Arpaddal. a nemrégiben elhunyt virtuóz i'llusztrátcrral, Vértes
Marcellal s a fiatal, hernádnémeti Kallós Pállal.

IV. Plakátkiállítás a Műcsarnokban. Kassák Lajosnak - .,A reklám" cím
mel - még a huszas évekiben megjelent egy írása, a Tisztaság könyvében. Itt
Kassák, a tőle megszekott lapidáris és konkrét stílusban leszögezett bízonyos
olyan alapelveket,amelyek a reklám rmnden fajtájára - s idevehetjük a pla
kátot is - azóta ds érvényesek. Kassálc ugyan elsősorban a kereskedelmi rek
lámról beszélt, azonban megállapításai a politikai, 'kulturálrs. népegészségügyí
stb. tárgyú plakátokra is kitcrjcszthctők. A közel negyven esztendős írásban ól

következők állanak: A reklám és a plakát "esztét.ikai szempontból való ki átko
zása nem Ikritikai állásfoglalás, hanem felelőtlen és időszerűtlen smokkság. A
jó reklám esztétikailag szép és a jó reklám társadalmi szempontiból néllcülözhe- .
tetJen. A mai Oroszország a reklámot kiszabadította az önző magánérdekek:
karmai közül, az eddig antiszociális erőt a közősség érdekében dolgozó propa
gandává fonmálta 'M, amely ezáltal nemcsak morális értelemben, hanem mü
veszí jelentőségében is újjászületett, ... egyszerű, ökonómíkus és demonstratív
lett. Minden hangulati nüanszírozás vagy illusztratív bőbeszédűség ellenkezík
a rei,{lám lényegével, gátlója a rögtöni hatásnak és a meggyőző szuggesztaónak."

E gondolatokat szem előtt tartva vegyük sorra a nagy műesarnokí plakát-
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kiállítás néhány darabját. Nagyon jó volt Novák Henriknek a francia kerá
mí ak iáll ításra készített plakátterve. Fekete alapból emelkednek ki a világos,
leegyszerűsített formák A színek: kék-fehér-piros, Franciaország nemzeti szí
nei, A néző néhány másodperc után felfogja a plakát közölnivalóját. Kevésbé
sikerült viszont Hegedüs Kch-IvNoor reklámja, amelyen egy széken ülő macska
látható. A rajz bravúros, de a néző töprengeni kénytelen, vajon a ceruzamár
kát raklamírozza-e a plakát, vagy a cipőkenőcsöt ? Arra ugyan némi tűnődés

utan rájövünk, hogya ceruzát, de miért kellett ide rnacska ? A plakát nem
meditaciós objektum, s itt az öncélú rajzi bravúr célját téveszti. Egyáltalában:
az öncélúság a művészet rninden ágában kifogásolandó, de a plakáttervezésben
kiváltképpen. lévén ez az alkalmazott rnűvészet egyik fajtája. Hatásos volt
Za/ának az algériai háborút elítélő plakátja, Tiireki Hindemith és Sehönberg
hanglemeztasakja, de teljesen elhibázott Kecskeméti légiforgalmi plakátja, a
derék Csepreghy népszínműveiből előlépett subás, rokolyás parasztjaival. Hogy
jön össze a repülőgép és a pruszlik? Kassovitz plakátja - többtucat figur'á
jával -- zsúfolt. A plakát előtt ritkán tudunk negyed óráig ácsorognt. s azt
búvárolni. - bármily szellemesek, ötletgazdagok is az egyes részletek. Gál
Mátyás alkoholellenes plakátja is nehézkes egy kissé. Védelmére azonban fel
hozható, hogy az ilyen plakát SZTK-várótermekben s rendelőintézetek folyosóiri
való kifüggesztesre készül, ahol a nagyváros lüktető irama nem hajt annyira
bennünket. Perhács idegenforgalmi plakátja ismét 'kitűnő: élénk színű geomet
r-iai alakzatokat - háztetőket - Iátunk, a felirat mindössze ennyi: Szeritendre.
Ez a korszerű plakátstílus ! Perhács. 'I'öreki. Zala, Novák rnunkáí elérik a kí
vánt célt, s egyben még esztétikai élményt is adnak.

Magyar művészek Hitler művészetpolitikája ellen. A drezdai 'képtár nem
régen bezárt budapesti vendégkiállításának katalógusában Prof. Max
Seydewitz főigazgató a következőket írta: "A hitleristák a »dckadens« művé

szet elleni irtóháború során a drezdai képtárból értékes műalkotásokat távo
lítottak el. Ezek közül egyeseket, mint pl. Otto Dix "Lövészárok" című meg-:
rázó háborúellenes 'képét elégették. másokét pedig - közöttük a német expresz
sziondsták képeit - kemény valutáért kiilföldön árúba bocsájtották." A Hitler
rezsim - miután máglyára vitte Heine, a két Mann, Kafka, Döblin, Musdl,
Werfel és Einstein könyveit - Chagallt, Klee-t, Kandinszkfit. Kokoschkát ki
vánta "kiradírozni" a művészetek történetéből. Éppen huszonöt évvel ezelőtt
nyitották meg Münchenben "Az elfajzott művészet"-kiállítást. amelynek cél
zata a magyar művészeti élet legjobbjaiból megdöbbenést és heves tiltakozást
váltott ki. A haladó múvészek humanista helytáltását bizonyítja a Magyarország
círnű lap ankétja (1937 július 24~i szám), amelyhez Csorba Géza, Medgyess)J
Ferenc és Pátzay Pál szobrászok, Aba-Novák Vilmos, Medveczky Jenő és Bort
nyik Sándor festők szóltak hozzá. Aba-Novák a nácik demagóg kiállításáról ezt
mondotta: "Én a német hatalomnak ezt a gesztusát nem tudom olyannak te
kinteni. amely különösebben bíztató lenne." Medveczky szolidaritást vállalt az
üldözött s pellengérre állított rnűvészekkel: ..Ök kétségtelenül koruk legjobb
jai voltak német földön ..." Medgyessy Ferenc véleménye ez volt: .,Nem tu
dom az egészet komolyan venni... Az a művészet, amely destruktív és élet
képtelen, magától összeomlik, - tehát nem szükséges agyonütni akarni." A
negyedszázaddal ezelőtti érdekes újságlap beszédes dokumentuma annak az
eltökélt ellenállásnak, amelyet java rnűvészeínk a szellemellenes fasiszta He
resztráteszekkel szemben tanúsítottak. (Dévényi I1Ján)

ZENEI JEGYZETEK. (A Magyar Kamarazenekar hangverse
n y e a Z e n e a k a d é m i á n.) A Magyar Allami Hangversenyzenekar hosszú
külföldi vendégszereplése alatt ugyancsak megfogyatkoztak a hazai zenei ese
mények, igy érthető, hogya közönség érdeklődéssel várta a Magyar Kamara
zenekar (hangversenymester: Tátrai Vilmos) régebbről elhalasztott hangverse
nyét. A músoron a klasszicizmus három kiemelkedő óriásának, Haydnnak, Mo
zartnak és Beethovennek művei szerepeltek s - mintegy összehasonlításul 
Sugár igen szép Divertimentója.

A legnagyobb érdeklődés Mozart versenyművét, a négy fúvós hangszerre
irt Esz-dúr Symphonie concertantet előzte meg. Hogyne. hiszen a fiatal Mozart
kora legkiválóbb mannheimi virtuózainak, a fuvolista Wendlingnek, az oboista
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Rammnak, a fagottos Ritternek és a híres kürtmúvésznek, Beethoven későbbi

barátjának, Puntonak komponálta múvét, amely nehezebbnél-nehezebb szóla
mok szövedékében szebbnél-szebb megoldásokra kínál lehetőséget. A tervezett
párísi előadás, akkor, 1788-ban sajnos elmaradt, mert - mint a szerző írta ap
jának - Cambini, a középszerű olasz muzsikus, intrikált ellene. Jóval későbbi

bemutatóján a fuvola szólamát klarinét helyettesítette - igy játsszák ma is, de
kétséges, hogy az átirat Mozart műve-e.

A négy virtuóz egyike a kürtös, Punto, eredeti nevén Johann Wenzel Sticn,
1800 7nájus 7-én Budán is fellépett az új nádorné, Anna Pavlovna hercegnő

tiszteletére rendezett hangversenyen. Partnere Beethoven volt. Műsorukon ter
mészetesen az akkor már híres mester műve, az Op. 17-es zongorára és kürtre
írt szonáta szerepelt. A Magyar Kurir egykorú tudósítása szerint: ,,'" egy
Beeethoven nevű híres muzsikus a Forte Pianon való mesterséges jádzása által
mindenkinek magára vonta a figyelmességét." Punto egyébként tüzes természe
tű, mérges ember volt - ez is magyarázná a Mozart-mú elhaLasztódását? -, '
erről érdekes bejegyzést olvashatunk a Vereben élő Végh család krónikájában.
"Itt volt Haydn, sőt Beethoven is Pesten tartózkodása. alatt bejelenté jövetelét,
s az csak azon múlt, hogy Punto híres vadászkürtös egy közösen tartandó hang
verseny miatt vele összezördült s a kijövetelben őt megelőzte. Beethoven el
maradásáért azonban kárpótlást nyújtott Punto gyönyörű játéka. Ö ugyanis
huzamosabb ideig maradt Vereben és esténként jégverem földjéből emelt látóka
alatt letelepedvén, messze hallható egyszerű hangszerén hegedűre írott válto
zatok művészi előadásával bámulatra ragadta a hallgatóságot." - Puntóról
még érdemes feljegyezni, hogy gyakran játszott a bécsi Deym palotában,
Brunswick Jozefin férjénél.

Ennyi kitérés után az olvasó sejtheti, hogy Mozartmúvében a Puntonak
szánt kürtszólam a legnehezebb. Vándor Ferencnek, bár avatott művésze hang
szeréne k, nagyon meg kellett birkóznia apartitura nehézségeivel. A mú áradó
eLalolását és elmélyedt líráját egyébként, kivált az oboista Veres István, hi
bátlanul tolmácsolta.

Beethoven op. 59. számú Fúgája nem váltott ki előzetes izgalmakat, viszont
a hangverseny kiemelkedő eseménye volt, olyannyira, hogya Magyar Kamara
zenekar briliáns játéka után sokan emlegették az ,,1 Musici di Roma" együttes
nevét. Ennél nagyobb dicséretet pedig aligha lehet elképzelni.

1806-ban a múltkor elemzett G-dúr zongoraverseny szomszédságában az
59-es opusz-szám alatt három vonósnágyest is komponált Beethoven: az F-dur,
e-moll és G-dur négyest s mindhármat a bécsi orosz nagykövetnek, gróf Razu
movszkij Andrejnek dedikálta. A gróf egyike volt azoknak az orosz múpár
tolóknak, akik 1770 után a kelet-európai kulturát Nyugatra importálták és
velük együtt áradtak a szélesen ívelő orosz és keleti dallamok, amelyek Beet
hoven műveit sokhelyütt színesítik, és a három quariet zenei szövedékét is
át- meg átjárják. Ez dz a pillanat, amikor a vonósnégyes Haydn kezdeményezte
és Mozart tökéletesítette műformája megújul, kiszélesedik, mint Szabolcsi
Bence írja, "az egyik oldalon zenekari tágasságot nyer, a 7násikon a legáttör
tebb pókhálószálakból szövődik; szimfónikussá lesz s ugyanakkor tökéletes
szólóhangszerré". E szavak szolgálhatnak egyben az előadás normájául is: a
C-dúr vonósnégyes finálé jának szédületes .boszorkánytáncát úgy kell megszó
laltatni, hogy az egyes hangszercsoportokat egyetlen nagy egésznek érezzük. A
Magyar Kamarazenekar éppen itt remekelt, ami természetes is, hiszen vezetője

hazánk legkiválóbb vonósnégyesének primáriusa.
Haydn Divertimento concertanteja a műfaj XVIII. századi kedélyesen szó

rakoztató ünnepi asztali-zenéjét képviselte. Persze szerzője sokat törhet te a fe
jét, mig végül a szóló-barytont és az, első hegedűt "fedés be hozta". Így leplezte
a barytont kedvelő Eszterházy herceg gyenge hangszeres készültségét. (A művet

Székely András dolgozta át gordonkára.) Viszont Haydnnak lelkéből fakadha
tott az Adagio, melyben a hajlékony, dallamos futamok mélyén elmélyedt, töp
rengő muzsika szólal meg, idézve a Teremtés és a Nelson-mise 18zerzőjéneki

kezenyomát. Szilvássy László egyszerűen, alázatosan, és igen szépen gordonká
zott, bár teljesítménye az első tételben itt-ott ingadozott.

Haydn magyaros motivumokban is bővelkedő D-dur zongoraversenyéről

már más alkalommal szólottunk, most csak azért említjük, hogy örömmel
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nyugtázzuk- kitűnő fiatal zongoraművészünk, Rados Ferenc egyre maaoosoao.
szebbülő, tisztuló műuészetét. Sugár Rezső Divertimentója most is nagy sikert
aratott és alátámasztotta azt a vélekedést, hogy szerzője a Bart6k utáni gene ..
ráci6 egyik legígéretesebb egyénisége. Külön érdeme, hogy Bart6k csodálatos
Divertimentoja után is tudott ebben a műfajban újat és magyarosat alk-o~ni.

KűZönösen a finálé tartalmi és formai egységére hivn6k fel a figyelmet.
(B r u n o Wal t e r r e e m l é k e z ü n k.) A Bécsi Vnnepi Heteken. 1960.

május 29-én délelőtt búcsúzott el Eur6pát61. Amikor utoljára lépett fel a kar
mesteri emelvényre, a közönség felállott helyéről és néma vigyázzállásban kö
szönt el századunk egyik legnagyobb egyéniségétől. Aztán sietett a repűlőtérre.

Máig is órzöm az egyik bécsi újságb61 kivágott képmását. Öregesen, kicsit meg
hatottan mosolyog, baljában kis aktatáskát szorongat, jobbjával búcsút int az
Öhazátuik: Aztán elrepűlt Amerikába, kaliforniai házába, ahol mindennap vé
gigsétált a kerten és szomorkásan nézegette a bólogató faágakat. Azok is bú
csúztatták. S most végleg "elrepűlt". Csak csodálatos lemezei és a porosodó
jényképalbumok őrzik. Bár valahogy jelképes, hogy azon az emlékezetes utolsó
bécsi koncertjén a Befejezetlen Szimf6niát vezényelte. Mert biztos, hogy ő sem
fejezte még be. Talán ott fönt, ahol annyi örömöt okozott, ott is dirigál. Mozart
Requiemjét, amelynél szebbet, szebben nem vezényelt soha. (Rónay László)

EGYHAZJOGI ISMERETEINK BOVüLÉSE. Míkor az üdvözítő követőit

egy belső, hitbeli aktus ("Mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete
van"; Jn. 6, 47) elfogadásán túl egy olyan társas intézménybe, az egyházba,
gyűjtötte, mely látható s emberi közlésekkel megközelíthető: "Ha nem hallgat
rád, vigyél magaddal egy vagy két másikat ... Ha azokra sem hallgat, mondd
meg az egyháznak" (Mt. 18, 16-17); továbbá, hogy ezt az egyházat hierar
chikusan tagolt intézménynek (Péter - apostolok - 72 tanítvány-hívősereg)

alapította: ezáltal a hitköteléken kívül szervezeti, tehát jogi keretekkel biró
társulásba is tömörítette őket. Az ily módon elgondolt és megalapított krísz
tusí társulatnak, az egyháznak, belső világát a hitelvek; külső, szervezeti életét
pedig a jogszabályok irányítják.

E krísztusí rendelés immanens tudata kifelé az egyház jogalkotó tevé
kenységében - kezdettől fogva napjainkig - mindig meg is nyilvánult. Talán
szokatlanul hat, de igaz, hogy az egyházi írásbeliség első dokumentuma lénye
gében egy jogi határozat volt, az 50-ik évi jeruzsálemi - apostoli - zsinat
döntvénye (az újszövetségi szeritkönyvek Irásbafoglalása pár évvel később kez
dődik), mely aztán az Apostolok Cselekedeteibe szószerinti felvételt nyert. Az
Antlóchiába küldött zsinati irat szövege: "Megállapodásra jutva jónak láttuk.
hogy kiválasszunk és hozzátok küldjünk egy-két férfit a számunkra igen ked
ves Pállal és Barnabással ... A Szentlélek és rni magunk is azt tartottuk he
lyesnek, hogy ... tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a
fojtott állattól és a törvénytelen házasságtól. Ha ezektől őrizkedtek, helyese.
cselekedtek. üdvözlünk titeket" (Ap. Csel. 15, 25-29). Látnivaló, hogy e ren
delkezés nagyobb részében jogi természetű.

Az egyház egyre táguló időbeli dimenziója, az egész Földet átölelőkiter

[edése, sokirányú intenziv élete, Európa és az emberiség sorsára gyakorolt ne
velői, kulturális, közéleti és karitativ szerepe. valamint más emberi társulá
sokhoz való szüntelen víszonyulása: hatalmas jogrendszer kifejlődését hozta
magával. A tengerré áradt jogi anyag nem minden ízében bizonyult maradan
dónak, sőt ínkább állandó hullámzás figyelhető meg életében. Akorigények
szülte rendelkezések idővel rnind gyérebb használatra jutottak, majd végleg
lhatályukat vesztették.

A jelenleg érvényes egyházi - ősi nevén kánoni - jogot, Szent X. PiU5
pápa kezdeményezésére, e század két első évtizedében kodifikálta az egyház.
1917-ben hirdette ki, 1918-ban lépett életbe. Hivatalos neve Codex Juris Cano
nici: a Kánoni Jog Törvénykönyve.

Az egyház jogalkotó tevékenységet az egyházi tudományosság oldaláról év
századokon át csak a jogszabályok egyszerű összegyűjtéseés kiadása 'kísérte. A
szorosan vett kánonjogi tudomány megszületéséről csak a hittudomány szisz
tematízálódásának meginduló századától. a XII. századtól beszélhetünk (Decre
tum Gratiani).

242



Hazánkban a korábbi századokban a klérusnak történelmileg kialakult
domináns közéleti szerepével adva volt a kánoni jog ismerete és művelése,

amit fokozott a latin nyelv általános hazai használata. Hiszen országgyűléseink

és törvényeink nyelve még a múlt század első harmadában is latin volt. (Köl
csey 1.832-ben tartja híres beszédét: "A magyar nyelv megajánlása ügyében";
s csak az 1836. évi III. t-c. rendeli el országgyűléseink nyelvéül a, magyart.), A
latinnak a közéleti használatból való kiszorulása tette szükségessé a kanonjog
magyar nyelven való művelését, és az a tény, hogy a latin ismerete nemcsak a
szélesebb néprétegek előtt maradt rejtett, hanem a műveltebbek számára is
egyre távolabbivá vált. A változáshoz képest a magyarnyelvű kánonjogművelés

meglepő frissen jelentkezett: Cnerrier János kétkötetes Egyházi jog-a már 1843
ban napvilágot látott. A kezdet vékony érben tovább folytatódott, s a teológiai
főiskolákon is használták Csiky és Kazaly magyarnyelvű egyházjogi műveit. A
Codex megjelenése után inkább a világiak igényeit tartva szem előtt Kérészy
Zoltán dolgozta fel az új kánonjogot (I-IV. 1927.), majd Sipos István ügyes
magyarnyelvű összefoglalása jelent meg (Katolikus egyházi jog - 1928; újabb
kiadása 1943), de szűkszavúsága feltételezte latiunyelvű munkájának használa
tát is. A hiányzó ürt tölti ki Bánk József professzor most megjelent kellő ter
jedelmű és a szakszerűség minden szempontjátkiválóan kíelégttö kánonjogi
műve.!

Ami a szerzőt illeti, észre kell vennünk, hogy neve immár teológiai tudo-'
mányes korökben világszerte ismert. Külföldi tudományos folyóiratokban (pl.
Monitor Ecclesuisticus, Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte)
közölt tanulmányai s még inkább a Herder-könyvkiadó római kiadásában meg
jelent latinnyeívű házasságjogi monografiája (Connubia Canonica), befűzik őt

is ama magyar egyházi tudósoknak a llorába, akiknek a neve külföldön is is
mertté lett (Roskoványi, Fraknói, Székely, Prohászka, Schütz, Kmoskó, HOl"vMh,
Tóth, Sipos, Aistleitner, Juhász, Radó, Szörényi, Alszeghy stb.). Igazolják ezt a
külföldi művéről tudományos orgánumokban elhangzott megálapítások. Talán
nem érdektelen látni belőlük néhányat.

A római Szentségi Kongregáció szubszekretáriusa, Casoria, rniután a műról

általában dícséretet mond, különösen is kiemeli annak "szolíd tudományát, vi
lágos stilusát és kiváló irodalmi felszerelését". Eykens (Collectanea Mechlinien
sia) szól a könyv logikus rendszeréről, az előadás világosságáról s arról, hogy
ismeretanyaga - bár a szerző szerényerr kézikönyvnek nevezi könyvét - nem
.csak a joghallgatókat, de a tárgy szakelőadóit is kielégítheti. Marcone (Archivio
di Ricerche Giuridiche) szerint e házasságjogot a többi Ilyneműek között "tisz
teleti hely" illeti meg, legjobb eldgazítója e szakkörnek. s a 'könyvnek mind az
elméleti tudós, mind a gyakorlati lelkipásztor asztalán ott kell lennie. A ná
lunk is ismert Theologie und Glaube szerint "mind a lelkipásztoroknak, mind
az egyházi hatóságoknak ez az igen gondos könyv megbízható tanácsadója
lesz". A római Gergely-egyetem professzora, Nauarrete SJ., az egyetem folyó
iratában (Gregorianum) azt írja, hogy szerinte ez a mű a házasságjogt kézi
könyvek között sok szempontból első helyen áll. Majd:, "Maga a szerző figyel
meztet a bevezetésben. hogy anyagát történet-dogmatikai módszerrel kezeli.
Egészen helyes, mert a történeti bevezetés, az egyes jogintézmények előtt, nagy
pedagógiai értékkel bir". A spanyol Salamanea egyetemének kánonjogi folyó
iratában (Revista Espanola de Derecho Canonica) Barberena professzor ezeket
írja: "Egy tudományos és gyakorlati használatra alkalmas jó kézikönyvnek fő

kellékei: adoktrina szolídsága, a fogalmak világossága és az anyag jó elren
dezése. E tulajdonságok magas fokban fénylenek a Bánk által kiadott könyv
ben." A két lapnyi ismertetést így fejezi be: "Végül is azt kell rnondanunk,
hogya könyvet kiemeli a tanbeli biztosság, a szerző fejlett jogi érzéke s a kér
dések feldolgozásának morálts szemléletű beállítása. Kiválóan ajánljuk a köny
vet rníndazoknak, akik a katolí'kus házassági jog világos és biztos ismeretére
törekszenek." A katolíkus egyházi jog világhírű tudósa és nesztora, N. Hilling,
azt írja (Archiv [. Katholisches Kirchenrecht), hogy "a Connubía Canonleát

1 Bánk József: Kánoni 'jog I. Bevezetés a kánoni [ogba. A kánoni jog forrálSaLSze
m<"lyi jog. Budapest, 1961. A Szent István Társulat kiadása. - 770 oldal. - Ara 180 Ft.



mind anyaga, rnind feldolgozása szerint minden elismerés rnegllletd, s az rnind
a jog tanulrnányozóínak, mind a lelkipászcoroknak értékes segítséget nyújt".

Amiket a szakbírálatok Bánk latin munkájáról elmondanak, ugyanazokkal
a ki tűnőségekkel rendelkezik magyarnyelvű kanonjoga is. Kiemelendő tulaj
donai itt is: erudíció, alaposság és világosság. Példája lehet az alaposságnak és
vnlágosságnak az egyház ma sokat vitatott mibenlétének kiváló kifejtése, a
jogi személy fogalmának kidolgozása, vagy: hogyan pótolja az egyház a hi
ányzó joghatóságot ("supplet Ecclesia") s ezen belül is a "köztévedés" (error
communis) jogi esetének remekbeszabott megvilágítása. Kimerítő és gyakorlati
hasznú az, amit a keresztelés anyakönyvezetésérőlír, tekintettel a fennálló ma
gyar törvényekre. Sajátos körülményeinknél fogva igen hasznos az egyházi
tagok ríbusbelí hovatartozásáról írt fejezete, bár itt még nem ártott volna a
hajdúdorogi egyházmegye részletes utasításának kivonata.

A klasszikus jog világáért lelkesülőket !külön hálára kötelezi a római jog
gyűjteményeireszánt ismertetésével. A római és kánoni jog szellemében annyi
a hasonlóság és kölcsönhatás, hogya legklasszikusabb világi jogról ennyi be
kívánkozik egy igényes kánonjogi műbe. Örömünket csak fokozta volna a
Corpiis Juris Hungarici kialakulásának rövid ismertetése, mint amiben egy
házi férfiaknak is jelentős szerepük volt. Nagyon jó a Codexben is forrásul
felhasznált és a törvénymagyarázathoz segítséget nyújtó IX. Gergely és VIII.
Bonifác-féle alapelvek (regulae juris) kettős nyelvű közlése. Okos és gyakor
latias a hazai egyházjogi viszonyainkat érintő újabb rendeletek beledolgozása
a műbe.

A köztudat szerinti "számz" jogot kitűnően hozza közel az érdeklődéshez

és megértetéshez olyan szemléltetéssel, mely tudományos rnűben ritkaságszám
ba rnegy, itt azonban sikeresen megvan. Attekinthető szkémákban érzékelteti a
kárionjog felosztását, a keresztszülői tiszt viselésének és érvényességének föl
tételeit (requísita patrinorum), a szentelésí akadályokat. Majd meg képes áb
rák mutatják az egyházi hatalom (papi funkciók szemléltetésével), a keleti szer
tartások (élő fa elágazásaival) és a sajátos papi kötelességek különben nem
könnyen rögzíthetö felosztásait. A történészek külön is hálásak lesznek az egy
ház egész múltja folyamán kötött valamennyi 'konkordátum hiánytalan fel
sorolásáért.

Nem tér ki az olyan kényes kérdések tárgyalása elől, aminő például az egy
ház fogalmának a hittudósok közötti újabb vitatása; vagy a magát mind nagy
korúbbnak érző laikustagság jelentkező jogigényeinek méltatása: mindkét eset
ben jól egyezteíve a rnodern idők kívánalmait az egyház alkotmányának isteni
rendelésű és így változhatatlan alapjaival. Épp a laikus tagsággal kapcsolatban
lehet rámutatni, hogy bár a szerző anyagának rendszerezésében természetsze
rűleg a Codex folyamatosságát követi, rugalmasan teszi azt. E kérdést is (vilá
giakegylháztagsága) nemcsak a kanonok egymásutánja szerint tárgyalja, ha
nem a Codex szétszórt és ide beépíthető egyéb kánonjaiból kidolgozza a világi
hívek teljes egyházi jogállását. Indokoltan tér el az egyházi személyeknek a
Codexben található statikus sorrendjétől genetikus í rányba: fönti kezdés he
lyett {pápa, bíborosok, patríarkák, stb.) alulról, a szemináriumba való belépés
től, a tanulmányoktól, a lklisebb rendektől indul el s halad fölfelé. Nem állt
meg nála az egyház élő joga a Codexszel : az azóta rnűködő törvényhozást is
bekapcsolja rendszerébe (pl. Mystici Corporis. Mediator Dei, Provida ,Mater
enciklikák, Acta AS, stb. jogi anyaga).

Külőn érdeklődésre tarthat számot Serédi Jusztinián bíboros világviszony
latban is páratlan kodífikáló szerepének első kézből származó és autentikus
dokumentumokkal alátámasztott ismertetése, melyet szerző szervesen illeszt be
a Codex keletkezésének történetébe. Ezzel megóvja a nagy magyar jogtudós
ernléket attól a homálybarnerüléstől, mely századok folyamán annyi magyar
értékünknek érdemtelen sorsa lett.

Bő teret szentel a kanonjog történetének ismertetésére. Nem vitás, hogya
tudományos tárgyalás teljességéhez ez is hozzátartozik. A Codexnek, rnínt ki
zárólagos jogforrásnak a megjelenése után is még integrális jellegű ez, míg a
Codex megjelenése előtt - egyes jogszabályok érvényének megállapítására 
egyenesen lényeges kellék volt. Azon viszont lehet vitatkozni, hogy nem ész
szerűbb megoldas-e, a jogforrások történetének rövidebbre fogásával. inkább a
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jogintézmények történeti kifejlődésének elsőbbséget juttatni, ahogyan több
szerző (pl. Sipos is) teszi.

A Codex kánoni jogának magyarnyelvű kifejtésében Bánk sok tekintetben
töretlen úton járt, de feladatát sikeresen oldotta meg. Szerencsésen eltalálja
azt a módot, ahogyan a Codex latin kánonjait és azok magyar fejtegetését har
monizálja. Egészen helyes, hogya codex meghatározásai, műszavai, fontos fel
osztásai és legfőbb kifejezései párhuzamos (latin-c-magyar) szöveggel jönnek.
Így főleg a teológiai főiskolák hallgatói előtt nem jár külön utakon a Codex
és annak magyar ismertetése, hanem a tartalom alapvető része kétnyelvűen
idegződik ismerettudatukba. Szakirodalomban persze sohasem lehet eléggé vi
gyázni a magyar nyelv tisztaságára. Szerzőnknél is előfordul - a kétnyelvűség

következtében -, hogy jó magyar szavak helyett is latint használ. Másrfelől

magyarnyelvű olvasóközönségnél sokat jelentene, ha megkapná olyan jogi ki
fejezések magyar megfelelőjét, mint "traditio inhaesiva, declaratíva, consta
tutiva" (magyarral helyettesítve: kísérő, magyarázó, joglétesítő hagyomány).

, Bánk József könyvének irodalmi felszerelése - éppenúgy mint latinnyel
vű művéé - széleskörű és jól alkalmazott. A szerző szerénykedő nyilatkozata
ellenére is a kárionjog magyarországi irodalmának igen gazdag gyűjteményét

kapjuk - bár, mint ő is megjegyzi - ennek biblíografíája még nincs össze
állítva. A teljességre való törekvés miatt a következő kötet esetleg még kdegé
szíthető volna egy-két érdemes művel. A magyar partikuláris jog' forrásgyűj
teményei között, az összegező említésen kévül, jó lenne a Codex megjelenése
utáni valamennyi magyar egyházmegyei zsinat kiadványait hely, év és eim
szerint külön is felsorolni.

A jelen mű a szerzőnek 1958-ban megjelent Egyházi jog (Az egyhám al
kotmányjog alapjai) című könyvével képez egységet, amennyiben az ott fel
dolgozott hierarchia, a pápától a káplánig, és a híerarchiai szervek kormány
zati hivatalai (pl. a bíborosi kongregációk, a püspöki kúría) a most megjelent
könyvben nem kaptak helyet, hanem oda történik reájuk utalás.

Bánk professzor könyve kiváló szaktudományos alkotás, jól egyeztetve a
gyakorlatiasság kívánalmaival. Nagy anyagával és alapos feldolgozásával ká
nonjogi irodalmunknak kiemelkedő nyeresége. Nagy elismerés illeti a Szent
István Társulatot is, hogy az értékes művet tetszetős külsőben megjelentette
és az érdeklődő közönség részére forgalomba bocsátja. A kigyártást végző

Pécsi Szikra Nyomda is méltóképpen állította ki a hiányt pótló művet.

(Félegyházy József)

KÉPEK ÉS KÉRDÉSEK A BRONZKAPU MÖGÖTT. Nagyon figyelemre
méltó, nagyon érdekes könyv Tadeusz Breza lengyel diplomata és író Bronz
kapu círnű műve, amely immár magyar fordításban is olvasható. Lengyelor
szágban egy év alatt három kdadást ért el és mindjárt több nyelvre.lefordí
tották. A könyv a Vatikánról, annak belső életéről, díplomácíájáról és a vi
lágegyház kormányzásáról szól. A szerző tisztában van a katolikus világnézet
tel, ami pontos leírásaiból is Ikitűnik - ezért sorolja őt a könyv kiadója elősza

vában a haladó katolikus irók közé -, de otthonos a marxista ideológiában is.
Fejtegetéseiben kétségkívül tárgyilagosságra törekszik, ám ennek ellenére nem
egy gúnyos megjegyzést tesz az egyes szereplő személyekről.

Breza voltaképpen naplót ír hosszabb római tartózkodásáról, miért is szín
te lehetetlen volna a könyv gazdag tartaimát részletezően ismertetni. Ami
azonban minket valóban érdekelhet, úgyis csak inkább elvi jellegű .megál
Iapításai.

Itt van mindjárt az a portré, amelyet az azóta elhunyt XII. Pius pápáról
fest. Tisztelettel és elismeréssel szól róla, noha bizonyos emberi gyöngesége
ket is lát nála. Zárkózott, kemény és nagy munkabírású embernek tartja, aki
nek idejét a világegyház politikája és a világ sorsa köti le. Más a kíhallgatá
sokon és más munkája közben. Lelke gyökeréig uralkodó jellem. Évszázadok
óta nem volt pápa, aki annyira fáradhatatlanul fogadta volna a kihallgatásokra
jelentkezőket és annyi gonddal készült volna beszédeire. Tekintélye sokkal na
gyobb, rrrint elődeié. Munkája közben komoly és merev, ajkáról eltűnik a be
szédesség, de annál több az- udvariasság és kedvesség. Olyan személyeket vett

. maga mellé, akik gondolatait felfokozták. Nem fejbólintó Jánosokat keresett..
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Mások véleményét is megkérdezte, de a döntést mindág magának tartotta.
Küzdött az ellen, hogy őt kiváltságos és mindenkinél különb személyként ke
zeljék. Igaz, hogy kormányzásában míndig abszolutista volt, de intéztkedéseiben
míndig úgy járt el, hogy megkönnyítse utódjának a helyzetét. Ezért nem töl
tötte be a vezető tisztségeket és hagyott maga után csonka bíborosi testüle
tet. Rokonaival szemben is tartózkodó volt. Uralkodása sokaknak nem tetszik,
de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy pápasága a totális rendszerek idejére
esik és a háború borzalmas éveit foglalja magában. Rovására írják, hogy előd

jének a fasizmus ellen írt enciklikáját nem jelentette meg, de itt is mentsé
gére hozza fel Breza a háborút. Nem volt fasiszta, de túlságosan demokrata sem.

Kimagasló személyisége volt akkor a pápai udvarnak a jezsuita P. Leiber,
aki Breza szerint XII. Pius legbelsőbb munkatársai közé tartowt t. Engedel
mes szerzetes, aki nem kezdeményez, nem irányít, csak arra felel, amiben kér
dezik, akkor azonban őszintén és egyenesen. Érdekes lélektani viszonya a pá
páihoz. Sokat van nála, mindig éber és tevékeny, de rníndíg passzív. Önmagá
ból semmit sem ad, pedig okos, tehetséges, negyven éve jól ismeri a világpo
litikai helyzetet. A pápa érzi értelme sugárzását, de sohasem érzi akarata je
lenlétét. Az olaszokat egyébként bosszantja, hogy a pápa németekkel veszí ma
gát körül, viszont a németeknek nem tetszik, hogya németek elolaszosodnak a
pápai udvarban. A franciák, angolok és az amerikaiak sem szeretik ezt a né
met környezetet.

Breza úgy mutatja be Leiber atyát, mint aki meg van győződve arról,
hogya tőkés rendszer vereségre van kárhoztatva, és pedig azért, mert ez a
rendszer semmivel sem tud lelkesedést kelteni; nincs benne semmi, amit igaz
ságosnak és helyesnek lehetne érezni. A kommunizmus így szerencsésebb hely
zetben van: amikor társadalmi igazságosságról beszél, a legegyszerűbb embe
rek is könnyen megértik, hogy tanításában hatalmas igazságok rejlenek. Lelber
- rnondía Breza - ahhoz a "ragyogó élgárdához" tartozik, amely megérti és
élesen látja, hogy merre halad a világ. Szerinte itt az ideje annak, hogy az
egyház is új utakat keressen. A kommunizmust Lelber is súlyos megpróbálta
tásnak ítéli az egyház számára, de nem súlyosabbnak, mint amilyen a protes
taritizmus vagy a felvilágosodott szabadkőművesség volt. Éppen ezért Leiber
nem is azt tartja a legrosszabbnak, hogy a kommunizmus hevesen harcol a
vallással és az egyházzal, mert ez a viaskodás, úgymond, majd csak elmúlik,
hanem azt, hogy az egyház a küzdelem nyomán olyan .mellékvágányra sodró
dik, amely esetleg nem kapcsolódik a fővágányhoz.

A haladó katolikusok sorában tér ki Breza a sokat emlegetett La Pira fi
'renzei polgármesterre, aki a békemozgalomnak is egyik nagy harcosa. A firen
zei domonkos zárda egyik cellájában lakik. Fizetéséből egy garast sem tart
meg magának, rnind a szegényekre költi. Felfogása: "Szeretet nélkül nem le
het téríteni. A rosszat csak szeretettel lehet 'kiirtani és az új magvat is csak
szeretettel tudjuk elvetni. A szeretetnek annál inkább kell növekednie, minél
nagyobb gonoszsággal találkozik" Amikor a marxistákról és kommunistá!król
van szó, La Pira nem habozik kijelenteni: "Az ő megtévelyedésüle a mi bű

nünk"; "a keresztények felelősek értük"; "általuk Isten itéletet mond egyházá
ról és a kereszténységről"; "a kereszténység: nem teljesítette kötelességét és
nem hajtotta végre feladatát". A szerző Fanfanit is La Pira barátjának mondja.

Egészen újszerűele azok a dolgok, amiket Breza a Jacques Maritain körül
keletkezett vitákról hírül ad. Visszahúzó vatikáni körökben sehogy sem tet
szettek a nagy francia új-skolasztikus bölcselő ilyenféle állásfoglalásai: "A kő

zépkor nem az az eszmény, amelyhez az egyháznak így vagy amúgy vissza
kellene térnie". "A mai ember közelebb van az eszményhez, mint a közép
kori." "A világot sarkalatosan emberi módon, antropocentrikusan, humanisz
trkusan kell berendezni, mert csak így lehet a mai kort és a kereszténységet
igazán modernizálni."

Elismeréssel nyilatkozik a szerző Wyszynski lengyel bíborosról. akit a Va
ükánban is jellemes, sőt nyakas embernek tartanak. Helyesli politikájának
irányvonalát. A római lengyel kolóniában - úgymond - "sugárkoszorú övezi
mínd Gomulka, mind Wyszynski alakját". "A szerzetesek és apácák mindenütt
Gomulkáról kérdezősködnek. Aggódnak egészségéért. érdeklődnek családi éle
te, pályafutásának minden egyes részlete iránt. Könnyes szemmel hallgatják,
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mennyít szenvedett és küzdött." A lengyelországi katolikus egyház és állam
kapcsolatairól: "A kapcsolatok mindennemű rendeződése, általában a látszólag
megoldatlan ellentétek helyi megoldásának mindennemű példája távolabb vi
szi az egész földtől az elpusztítással fenyegető szerencsétlenséget." "Azáltal,
hogy Lengyelországban az egyház nem nagybirtokos és nem pénzügyi hata
tom, eltűnt közte és a munkások között az a különleges válaszfal, amely miatt
az egyház elvesztette a proletariátust."

Breza elhibázottnak és szerencsétlennek mondia az 1956-os magyar ellen
forradalmat, amelyért bizonyos nyugatí ikörök és az emigrációban élők nagy
felelősséggel tartoznak.

Foglalkozik Galeazzi-Lisi orvosprofesszor személyével is, akit nagyon el
ítél izléstelen viselkedése miatt. Hogyan feledkezhetett meg a boldogult pápa
háziorvosa annyira önmagáról és az orvosi etíkáról, hogya haldokló pápa
ágyánál készített felvételeket pénzért áruba bocsássa, mindörökre titok marad
a tisztességesen gondolkodó emberek előtt - állapítja meg Breza. Ez a meg
vetésre méltó ember milliós összegekért még azt a naplót is eladta egyes olasz
él; külföldi képeslapoknak. amelyet a halál utolsó perceiről följegyzett. Any
nyira felháborítóan írta le a haldoklás fiziológiai folyamatait, hogy az egyik
torinói lap a már előre beharangozott cikket sem közölte azzal a megokolással,
hogya haldoklás utolsó perceire a tisztelet és titoktartás fátylának kell bo
rulnia. A professzornak az olasz lapokban megjelent fényképéről a következő

megjegyzést teszi: "Van valami komolytalan, ágrólszakadt jellege ennek az
arcnak."

Említésre méltó a könyvből az a rész is, amelyben Breza a pápai hittu
dományi egyetemeken előadott társadalomtudományi témákkal foglalkozik. Kü

.lön figyelmet szentel a jezsuiták Gregórtan egyetemének és a dominikánusok
Angelicumának. Mindkét egyetemen külön tanszéket állítottak fel a második
világháború után XII. Pius pápa rendelkezése alapján a társadalomtudomá
nyok részére. Ezekből a tárgyakból doktorálni is lehet, akárcsak a teológiából
és a kánonjogból, "Oriási elhatározás! A szociológusokért ma la földkerekség
minden kuríája verseng" - írja Breza. Nemcsak a keresztény társadalomel
mélettel foglalkoznak itt, hanem nagy gondot fordítanak a marxista ideoló
giára, társadalmi és gazdasági elméletekre. Egész sor doktori értekezés tárgyát
nevezi meg, amelyekből látni lehet, hogy milyen problémák foglalkoztatják a
világ minden részéből Rómába küldött fiatal papi nemzedéket.

Breza átélte a XII. Pius pápa halálával kapcsolatos eseményeket és a pá
paválasztás izgaimát is. Elmondja, hogy az új pápa "nem Zeusz, nem szeráf.
nem is fáraó, úgy sétálgat a Vatikánban, mint akármelyik tisztelendő úr az új
plébániáján, bekukkant minden zugba", Mcgtíltotta, hogy személyét dagályos
jelzókkel illessélc Már mint velencei patriarka is forradalmi újításokat hozott.
Bíborosi sapkáját koronázásakor a fehér pápai sapkát átnyujtó monsígnore fe
jére tette. így nevezte ki az első bíborost. "Pásztor és hajós" aláírások szere
pelnek fényképein a Malakiás-tele jövendölésekre célozva. Sok rninden meg
változik a pápai udvarban. XXIII. János egyszeru, paraszti származású, szo
ciális érzésű ember. Kormányzása alatt bizonyos decentralizálás várható. Az
egyházpolitikai kérdések megoldásában a rnegyéspüspököknek nagyobb szere
pet juttat. így vélekedett már akkor Breza az új pápáról, s négy év előtti meg
látásait a jelen már sokban igazolta.

A könyv utolsó lapjain átfogó jellemzést ad Breza az utolsó száz év pá
páiról, majd idézi Bourret bíboros szavait: "A katollcizmus nem magánügy,
hanem társadalmi erő is, amelyet segíteni kell, hogy hozzájárulhasson a helyes
rend megerősitéséhez." Végeredményben a könyv szerzője nemcsak látta Ró
mát. de át is élte s megsejtette az örök város titkát. így értjük meg a szerző

nek az utolsó oldalon tett kijelentését, amikor sóhajtozva csomagol és búcsúz
kodik: "Micsoda város ez a Róma! Nem lehet betelni vele. Legkevésbé, ami
kor elutazik az ember."

Katolikus szempontból a könyvet lehet pozitív és negatív irányban is ér
tékelni. Tény az, hogya könyvben az egyház emberi arculatát jobban és köny
nyebben észre lehet venni, mint isteni küldetését. A hívő ember ezen nem
botránkozik és még kevésbé félti a hitét emiatt. A szerző majdnem három
évig élt Rómában - 1956-tól 1958-ig - mint a Lengyel Népköztársaság kul-



turattaséja a quirínáli követségen. Ez alatt az idő alatt alkalma volt bepil
lantani a világegyház életébe és kormányzásába. De könyvében az emberi ar
culat mellett azokat a nagy eszméket és távlatokat is észrevehetjük, amelyek
nek döntő szerepük van az események folyásában. A könyv olvasása közben
érzi az ember, hogy a nagy gépezet mögött egy titokzatos természetfölötti erő

is működik, amely a ví.lágegynázat a sok emberi gyarlóság mellett is képes
összetartani és előbbrevinni. (Pjeiter János)

ÚJABB FAUST-VALTOZAT FILMEN. Magister Georgius Sabellicus Fa
ustus, a XVI. század legendás csodadoktora, varázsiója nem a költői képzelet
szülötte. Személye és élete történelmi valóság, noha alakját már életében kü
lönös lképességekkelruházta fel kora képzelete. Tény, hogy sehol sem tudott
hosszabb ideig megmaradni, míndenütt összeütközésbe került a hatóságokkal,
szokatlan dolgokat művelt. Híre ment, hogy az ördöggel áll szövetségben; em
berfeletti hatalma van. Erőszakos halállal halt meg - gyanús körűlmények

között (Rimliah faluban, Wrttenberg me1lett 1540 táján), állítólag az ördög
csapta falhoz, csontjai összetörtek, tetemét reggel a szemétdornbon találták meg.

1587..,ben, Majna-Frankfurtban jelenik meg a nevét viselő históriás könyv
Spies János kiadásában, mely még mai szemrnel nézve is érdekes, izgalmas
olvasmány. Ezt a könyvet azután az idők folyamán többször átdolgozták 
míndíg a kor ízlésének megfelelően. Története csakhamar a színpadot is meg
hódította. Legelső feldolgozása az angol Marlowe műve ('I1he tragícal history of
the life and death of Doctor Faustus). Ennek alapján keletkezett a híres né
met népdrárna, melyet a vándorszínészek egészen, a XVIII. század közepéíg
műsoron tartottak. Az újabb kor Irodalmában először Lessing foglalkozik a
mondával, majd a Sturm und Drang-ísták is szinte kivétel nélkül valamennyien
megpróbálkoznak vele. GoetJhét egész életében izgatta e kérdés. Még fiatalon
megírja az Ös-Faustot, majd a nagy, kétrészes tragédiát - amit csak kevéssel
halála előtt fejez be. Goethe halála után a romantíkusok nyúlnak ismét a té
mához: Heine, Lenau. A zeneszerzőket is megihleti a monda (Spohr, Gounod,
Boito, Zöllner, Wagner, Liszt, Berlioz) s téma marad korunkban is (Luna
csarszkij: Faust és a város; Thomas Mann: Doktor Faustus). Az alábbiakban
egy ilyen modern feldolgozásról lesz szó - Pierre Mac Orlan regényéről. il
letve Claude Autant Lara ebből készített filrnjéről, "Az éjszaka Margitjá't-ról,
amelyet Budapesten a F1ílmmúzeum mutatott be.

A fausti gondolatnak két alapmotívuma van: a tér s az idő korlátait át
törő, emberfeletti hatalom, határtalan tudás és a mindent élvezés, az érzékek
teljes kielégítésének vágya, a megváltó szépség tökéletes birtokba vétele. Szám
talan lehetőség kínálkozik mindkettő modern motívácíójára s ezek közül a
szerző - leegyszerűsítve az eredeti komplekszum kettősségét - csupán egy
aspektust választott: a szerelmct. És hogy miért? Talán azért, mert a "min
dentudás" a tudományok mai fejlettsége, szerteágazósága, 'kimondhatatlan is
merettömege mellett érzékelhetően nem is sűríthető egyetlen figurába. Nem
akarván sokat rnarkolní, fogott is valamit a szerző. Megfogta szívünket...job
bik" énünket - művészi eszközökkel élve, a keresztény gondolkodó számára is
elfogadható erkölcsi hozzáállással.

De lássuk a mü vázlatos tartalmát: Faust doktor, egy nyolcvan esztendős

párázsi orvos, az utolsó Faust-leszármazott, egy operaelőadás kapcsán ismer
kediik meg -a kábítószerekkel kereskedő, modern Mefisztóval, Leonnal. Egy mu
latóban. ahol Margit a dizőz, megkötik a klasszikus szerződést. A lány igazi,
tiszta szerelemre lobban a megifjodott Faust-Georges iránt s elhatározza, hogy
szakít eddigi szeretőjével, Angelóval. Az elköltözködéskor a két férfi között
verekedésre kerül sor és Georges megöli Angelót.

A szerelmesek Margit bátyjához, Valentinihez, egy külvárosi plébánoshoz
menekülnek. Georges felfedi kilétét Margit előtt s tettének következményeitől

rettegve ráJbírja a lányt, !hogy az Leonnál közbenjárjon. Leon beleegyezik,
hogy elfogad más szerződőfelet Georges helyett, ha Margit megfelelőt talál
egyetlen éjszaka leforgása alatt. A lány mindent megtesz - hasztalan. Dolga
végezetlenül érkezik meg reggel a plébániára. Georges, aki már csak a mene
külésre gondol, Margitot hibáztatja mindenért. Margit végső elkeseredésében
önvérével írja alá a végzetes szerződést, hogy megmentse szerelmesét. .
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Megérkezik Leon - Angelo temetéséről. Büntetlenségről biztosítja a gyá
ván rettegő Georges-ot - Angelo halálát mindenki véletlen szerencsétlenségnek
hiszi. Elérkezik a búcsú pillanata. Egy jelképes állomáson szimbolíkus vonat
vár Margitra. Georges annyira méltatlanul, si1ányan viselkedik, hogy még Me
fisztó is megvetéssei sujtja; csupán Margit szívében töretlen a szerelem. A
lány önfeláldozása a sátánt is megindítja, éltépí a szerződést, de már késő,

Margit belehal fájdalmába.
Ez nagyjából a cselekmény. Most lássuk a főszereplóket, és ahol ez szük

séges, vessük össze jellemüket a megfelelő goethei alakokkal:
Vegyük először is magát Faustot - habár ennek a történetnek inkább

Margit a főszereplője. Faust szinte csak arra kell, hogy általakiteljesedjék
Margit jelleme, tísztaszívűsége, Ez a Faust egyszerű, szürke, öreg orvos, aki
fízikaílag fél az elmúlástól, nincs benne semmiféle lenyűgöző erő, sem pedig
emberi nagyság. Nem kíván míndentudást, sőt, torkig van a tudománnyal, hi
szen - szerinte - amiatt pazarolta el életét. Eddigi makulátlansága sem a jó
belátásának. hanem a bún következményeitől való félelemnek eredménye.
Kisszerű és mohó, A7- ő két alapmotívurna: halálfélelem s leplezetlen testi vágy.
O nem szab ilyen feltételt Mefisztónak, mint Goethe Faustja:

Ha egyszer így szólnék a perchez:
Oly szép vagy, Ó maradj, ne menj!
Akkor bátran bilincsbe verhetsz,
Akkor pusztulnék szívesen!
Akkor harang konduljon értem,
Akkor szegődséged letelt,
Az óra több ídót ne mérjen,
Akkor az én sorsom betelt!

(Jékely Zoltán fordítása)

Es mikor, mint Georges, megifjodik. ez a gyáva, önző vonása méginkább
előtérbe kerül. üres szépfiú, pomádészagú "leányálom", kongó üresség, színte
jelképes alak, amit csupán Margit ábrándia hívott életre. Nincs ami tarta
lommal megtöltse - a szerelem se, hiszen idegen számára minden érzés.
Rendkívülkövetkezetesen formált figura: aki annyira jellemtelen, hogy ilyen
indítékok alapján szerződik az ördöggel, az képtelen bánmíféle felmagass
tosulásra.

Gyílkossá lesz, tettének súlyát nem érzi, csupán a következményektől ret
teg. Látszólag mégis ő jár jól: Margit aláírása érvényteleníti elkötelezettséget s
ráadásul a földi igazságszolgáltatás sem éri utol. De vajon igy 'van-e? Nem t
Mert jellemében nincs semmiféle evoluciós lehetőség - tíz élet sem lenne ele
gendő, hogy lelkében megfoganjon a jó felismerésének virága. Nem ismeri a
bűnbánat könnyeit s így nem is juthat el a katarzishoz. üres a szíve és üres a
keze - adni nem képes s azzal, amit kap, nem tud mit kezdeni. Számára nincs
és nem is lehet felmentés.

Margit már jóval közelebb áll Gretohenhez, bár ez első pillantásra para
dokszonnak tűnik - hiszen bárénekesnő. Am ez csak látszólagos ellentmondás.
Igaz, hogy Gretchen testileg érintetlen, egyszerű, szende leányzó s ez semmi
képp-sem mondható el Margitról, Szeretője van, akit nem is szeret. És mind
ezek ellenére mégis tiszta, hitelesen és reálisan tiszta, hiszen képes a meg
tisztulásra - ami adott esetben több - és a mindent félredobó önzetlenségre.
Gyönyörű példa arra, hogy sem a múlt, sem pedig a környezet nem determi
nál, csupán a jellem, a belső habitus. Szívében hordozza a legvonzóbb emberi
erényt, az önfeláldozó szerétetet. Igenis a szeretetet, mert a szerelem - ha
nem üres vágy, puszta libidó - voltaképpen nem más, mint a szeretet eksztati
kus felfokozása. Elbu1kilk, eladja a lelkét? Nem t Mert nem köt üzletet a sá
tánnal, aláírásáért nem vár semmit - a maga számára. Éppen ebben rejlik
Margit szerepenek dialektikája: az áldozatban. A többi csak külsőség s inkább
a mai kor megváltozott női ideáljának következménye.

Mefisztó-Leon alakja csaknem rokonszenves. Nem rejti véka alá célját,
,;becsületes" üzletember - ad és vesz. Csupán lehetőségeket 'kínál: az emberen

. múlik, hogy él-e velük, vagy sem. Semmiféle démoni elem níncs benne. Csele
kedeteivel szinte kiihangsúlyozza a szabad 'akarat [elentőségét, Személye, mond-
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hatni, a jellemek választóvize: elkülöníti a nemestől a talmit. Az ő figurája is
dialektikus: lényegénél fogva a rosszra törekszik s mégis a jót, a magasztosat
szolgálja. Az áldozat nagysága, Margit elérhetetlen tisztasága (az aláírás té
nye által sem lehet urrá lelkén) nagylelkűségre kényszeríti - talán egy kissé
belé is szeret s ebbe az érzésbe némi önszánalom is vegyül; szinte közelebb
áll hozzá a katarzis lehetősége, mint Fausthoz.

Valentin - pap. A szeretet katonája. Nővérét nem karddal akarja meg
védelmezni, sőt, még megtéríteni sem kívánja, nem zaklatja kegyes intel
mekkel, Jósága passzív - segít, ha segítségét kérik. És épp ez a passzivitás
váltja ki Margit cselekvését, az áldozat vállalását.

A történet epizodistái egytől-egyig modern alakok, még ha jelképesek, cél
zatosak is. A kiélt öregúr; a csendesen iddogáló vendég - Georges jellembeli
ellenpontja, aki halott felesége emlékének él s nem akar ifjúságot nélküle; a
"hívő" katolikus - aki bár hisz a pokolban, a házasságtörést mégis megbo
csájtaná magának; a vak vírágárús - aki meghal, mielőtt szerződést köthetne
szemevilágáért: Isten ekkora kísértésnek nem engedi kitenni a nyomorékot
(micsoda remek szimbólum); mind, mínd markáns vonásokkal rajzolt, reális
szereplők, akik azonban nem nélkülözik a figuráikban rejlő filozófikus mély
ségeket sem.

Mindezekhez járul, hogya cselekmény valami makettszerű párizsi kör
nyezetben játszódik, ami már magában is kiemeli a történet jelképes voltát.
Méginkább kiemeli ezt a végjelenet absztrakt beállítása. Mind az állomáson
(csupán a három főszereplő van jelen s a vonatnak csak egyetlen fülkéje kivi
lágított), mind a vonaton érződik a rendkívüliség. Reálisan érezzük, hogy előt

tünk az élet peronja, ahol a halál vonata várja Margitot, a sínek valószínűtlen

tájba futnak, itt a búcsú örökre szóló.
S végezetül még valamit. A film azok közé a ritka alkotások közé tar

tozik, amelyek nem is annyira a mozivásznon, mint inkább a nézők lelkében
játszódnak. Bennünk kárhozik el Faust, nyer felmentést Margit, hogy végül
feloldódjunk a katarzísban, a lelki épülés megrázó élményében. És ez a mű

vészet! (Bittei Lajos)

VATH JANOS HETVENÖT ÉVES. Manapság van egy sereg - színvonal
ban a fővárosiakkal vetekedő - folyóiratunk. Jelenkor, Soproni Szemle, Tisza
táj, Alföld, Jászkunság, Borsodi Szemle, Somogyi Irás... Mért említjük ezt
Váth Jánossal kapcsolatban, aki 1887 március 3-án születvén az idén tölti be
hetvenötödik életévét? - Azért, mert amikor ő jó félévszázada mínt kis ba
latonvidéki tanító megkezdte irodalmi pályáját, az ország irodalmi - rnond
hatjuk így is: irodalompolitikai - helyzete egészen másképpen festett. Volt
Budapest főváros, az egyetlen irodalmi központ. azután következett egy nagy
semmi, s végül a jelentősebb folyóiratok és kiadóvállalatok nélkül szűkölködő,

lenézett, lebecsült, perifériálisan sínylődö, tengődő vidéki literatúra. Csak egé
szen kivételes és már beérkezett tehetségek - mint Gárdonyi, Móra - enged
hették meg maguknak a vidékre költözés és vidéken maradás fényűzését. Nagy
általánosságban a Iemaradcttság, a számon-nem-tartottság könyörtelen sorsa
várt arra azíróra, aki nem vállalta a fővárosi tülekedés könyökharcát. aki nem
volt hajlandó áruba bocsátani tehetséget a fővárosi irodalmi élet hiúság-
vasárán. .

A vidéki íróságnak ezt a sanyarú sorsát választotta és vállalta tudatosan
a fiatal Váth János. Talán nem is azért, mintha különösebb módon irtózott
volna a fővárosi élettől. Hanem azért, mert végzetesen. egész életre-szólóari
hatalmába kerítette őt is - mint annyi sok természetrajongó és művészí érzé
kenységű lelket - a Balaton bűvölete, a Balaton csodálatos varázsa. A Bala
ton partján született, Kenesén, mint egy ősi katolikus halászcsalád legkisebb
- nyolcadik ~ gyermeke. Osei mind egyszerű halászó,lcisbirtokokon gazdál
kodó dolgos emberek voltak, s családi örökségként szállott reája a szülőföld

höz - és a vízhez! - való olthatatlan ragaszkodás. A tanítói pályát válasz
totta, és veszprémi, egri, csurgói diákoskodása után Balatonvilágoson kezdte
meg pedagógust működését, s egész életén át kis balatonvidéki falvakban taní
tóskodott. állandó "nép~közelben", és örök szerelme tárgyának - a Balaton-
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nak - állandó közelségében. Négy évtizede Almádiban él, mínt az ottani is
Kolának - évek óta immár nyugalmazott - igazgatója.

Váth János a Balaton szerelmese. Szerelméért nagy árat fizetett. Ezért
kezelték mindvégíg "vidéki" íróként, olyan korban, amikor ez a jelző nem ér
tékelést, hanem Iekicsínylést jelentett; ezért nem kapta meg a "mértékadó"
írodalrní fórumoktól sohasem azt a fokú elismerést, ami tehetsége és szorgal
ma folytán megillette volna. És csak csodálatos energiájának, aktivitásának és
törhetetlen optimizmusának köszönhető, hogy még sem kedvetlenedett el, nem
kallódott el, hanem áttörve a közöny, az értetlenség jégfalát. leküzdve a vidéki
irodalom mostoha körülményeiből adódó nehézségeket. mintegy harminc kö
tetes írói ővrt alkotott és művei számára tekintélyes olvasótábort szerzett.

Egy háromnegyed-századot felölelő életpálya feljogosít a sommázásra, fel
jO&osít arra, hogy - legalább nagy vonalakban, vázlatosan - felmérjük Váth
János egész irodalmi munkásságát. Nemcsak mint író, hanem mint irodalmi
szervező is jelentős, értékes munkát végzett. Antológíákat szerkesztett, könyv
sorozatokat indított, ott volt minden jelentősebb vidéki irodalmi szervezkedés
nél. Vállalkozásai révén sorstársai irodalmi érvényesülésének útját is egyen
gette; nemcsak önmaga elismertetéséért küzdött, hanem írói portréival, össze
foglaló tanulmányaival másokat is népszerűsített.

Szépirodalrrrí tevékenységében a verses lírának nem jut jelentős szerep,
Váth János elsősorban és súlypontílag: prózaíró. S nyugodt lélekkel hozzáte
hetjük ezt is: a javából. Műveinek értéke - sajátos módon - a terjedelem
mel fordított arányban növekszik. Hosszabb lélegzetű történelmi és társadalmi,
nagy és kis regényei is mind elmélyült, gondos, tehetséges, értékes alkotások,
ám ha azt kérdezzük: rniben igazán nagy hát Váth János? -'- ezt a paradox
feleletet adhatjuk: a kicsiben. Azokban a prózai műfajokban, amelyeket a régi
poétikák karcolatnak. életképnek neveznek, amelyeknek nálunk a múlt szá
zadlban Vas Gereben volt a nagymestere, Móra és Tömörkény a legkiválóbb
folytatója. S ez utóbbtaknak. színte egyenrangú kor- és pályatársa Váth János.
Ami az előbbieknek a Szeged-vidék, az Váthnak a Balaton. Azok a legmeg
kapóbb, szívből jövően szívhöz szóló írásai, amelyekben a balatoni tájakat
festi és az egyszerű balatoni halászembereket ábrázolja.

Nemcsak ..ábrázolja", hanem megeleveníti a szó legszorosabb értelmében,
elénk varázsolja a realisztikus írásművészet legnemesebb eszközeivel. És olyan
író ő, aki nemcsak szemmel lát, hanem szívvel is: írásaiban a háttérben meg
bújva, mint valami rejtett hőforrás ott sugároz, ott vibrál a szülőföld (a szülő

viz !) s ennek embereinek lírai szeretete.
S álljunk meg egy pillanatra ennél a sajátos "vizes" szülőföldnél. Az utolsó

félévszázadban óriási, mérföldes csizmákkal haladó változás ment végbe a
magyar föld minden táján. De talán seholsem olyan nagyarányú ez a fejlődés

- vagy talán: változás, - rnint éppen a Balaton partján. Mi volt a Balaton
a századfordulón? - Nádas, füzes partú, ököritató, kacsaúsztató - és persze
elsősorban és legfőképpen az ősfoglalkozású halászokat éltető - hatalmas
nagy tó. És mi ma a Balaton? - Nyaraló, üdülő és vízi sporttelep, idegenfor
galmi érdekesség. És ez .a hatalmas, lényegi változás egy emberi életben 
Váth János életében - ment végbe. Mondhatnók azt is, hogy Váth az ő olt
hatatlan Balaton-szerelrnével 'szinte "végszóra" érkezett, és meleg lírával át
itatott realisztikus ábrázoló és megelevenítő művészetével a magyar életnek
egy olyan különleges vízi világát mentette át az utókor számára, amely hon
foglaláskori, sőt azelőtti életformákat őrzött meg ezeréven át, de amely a mi
korunkban már végérvényesen letűnőben van.

A Balatonon kívül van még egy másik fókusza is Váth János emberi és
írói egyéniségének. Életrajzi adatainál nem véletlenül hangsúlyoztuk családjá
nak "katolikus" eredetét. Váth János katolikus szárrnazásához, katolikus ne
veltetéséhez mindenkor hű maradt, ezt sohasem hallgatta el sem életében, sem
műveiben. Pedig világos tudatában volt annak, hogy a maga korában "vidéki
essége" mellett katolicizmusa is tehertételt jelent. 1933-ban jelent meg "Magyar
katolikus szépírodalom" cimű hosszabb tanulmánya Kalocsán, amely a spe
cíális irodalomtörténeti szempont tekintetében szintén úttörő kezdeményezés
volt. Ebben írja többek között (a nevek mellőzésével) a következőket: "A ka
tolíkus íróság szegénységi fogadalom ..." - "A Kisfaludy Társaság kapuin ne-
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hezebb átjutni egy' katolrkus crédójú írónak, mint a tevének az evangéliumi
tűf'okán" ... "A katolikus költészet áldozatosság". És Váth János ezt az áldo
zatot is vállalta, önként és tudatosan.

Mégis igazságtalanok lennénk, ha csak áldozatokat emlegetnénk Váth Ján06
Írói pályájaval kapcsolatosan. Állhatatos Balaton-szerelrne nemcsak áldozatot
követelt, hanem jutalmat is .nyújtott. Ennek köszönheti, hogy önálló értékként
kitörölhetetlenül belekerült az irodalomtörténetbe, és hogy művei mindvégig
élvezetes olvasmányt fognaik jelenteni a Balaton szerelmesei számára. Amig
Balaton lesz, és a Balaton partján magyárok élnek, Váth János emlékezete is
élni fog. S vajon magyar író kívánhat-e 'ennél többet?! A magyar irodalom
történetében semmiképpen sem lehet mellőzni Váth János nevét, aki az iro
dalmi decentralizáció egészséges gondolatának egyik bátor, tudatos és követ
kezetes előharcosa volt, és áldozatos irodalmi munkálkodásával saját korát
megelőző előfutára, szinte "Keresztelő Szent Jánosa" annak a "tájjellegű"

magyar irodalomnak, amely tulajdonképpen csak jelenkorunkban kezd kibon
takozní, de amelyre - hitünk szerint - még a jelenkorinál is szebb jövendő

vár. (Kunszery Gyula)

BABITS MIHALYÉRETTSÉGI JUBILEUMA. Babits Míhály, századunk
egyik legnagyobb költője tavaly ünnepelte volna érettségijének 60 éves, jubi
leumát. Ez az évforduló szelgáljon alkalmul arra, hogy az egykori pécsi diák
ról egyetmást történelmi hitelességgel elmondjunk. és ezzel is gazdagítsuk élet
rajza adatait. 32 osztálytársa közül már csak egynéhány él, az intézet értesítő

jének lapjai mindinkább sárgulnak, Hallgassuk, miről beszélnek.
Babits Mihály a pécsi ciszterci főgtmnázíumnak volt a diákja. Kőzépter

metü, gyenge, mondhatni vézna testalkatával nem volt hódító jelenség, ellen
ben szellemi képességei. kiváló nyelvtudása, mély bölcselő elméje, és főképpen

már akkor kibontakozó írói tehetsége utat nyitottak neki az érvényesülésre.
Az intézet "Faludi Ferenc irodalmi önképzőköré"-nek vezető tisztségére őt vá
lasztották meg. A kör mint legjobb bírálót őt tüntette ki 1 arany jutalom
mal. Az intézet vezetősége kiváló tanulmányi előmeneteléért két ösztöndíjjal
is megjutalmazta, a Kelemen-féle 100 koronás és a Lymburg-s-Styrum-féle 200
koronás díjjal. Ezek a díjak abban az időben tekintélyes összeget jelentettek.
Babits a kör ülésein a következő nagyobb terjedelmű értekezéseket olvasta fel:
"Mikes Kelemen levelei", "Október 6." és "Vörösmarty nyelvezete". Ez utóbbi
tételt azért dolgozta ki, mert abban az évben ünnepelte az ország Vörösmarty
születésének centenáriumát. Az érettségi vizsgák írásbeli részét május 17-22
én, míg a szóbelit június 20-24-én tartották meg. Az írásbeli vdzsgák magyar
irodalmi, fizikai és történelmi tételei a következők voltak: 1. Hogyan szol
gálja Vörösmarty korának reformtörekvéseit ? 2. Az inga alkalmazása. 3. A
XVII. század politikai és művelődéstörténeti képe. Érdemesnek tartjuk felje
gyezni a havi írásbeli dolgozatok címeit: 1. Miben ismerünk a krónikások elő

adásaiban is az ősmondák költői eredetére? 2. A magyar verselés története. 3.
A légköri villamosság. 4. Murány vár ostroma Gyöngyösi feldolgozásában. 5.
Vörösmarty költői nyelve. 6. A fény vegytani hatása. 7. Miben mutatkozik a
nemzeti elem a népies iskola műveinek tárgyában és előadásában ? 8. Korunk
lírája.

Babits Mihály osztályfőnöke a nagynevű pedagógus Bitter Illés. magyar
nyelv és irodalom tanára a tudós és költő Dr. Greksa Kázmér volt, aki később

a zágrábi egyetemen tanította a magyar írodalrnat. Greksa a francia nyelvet is
tanította és az újabb francia költőkből verses müfordításokat készített, amelyek
a Kisfaludy Társaság kiadványaiban jelentek meg. Eredeti költeményei a kü
lönböző lapokban láttak napvilágot. "Cantate" című diákimakönyve a legszebb
régi magyar imák gyűjteménye. Több egyházi versét ma ill éneklik a templo
mokban. Elmondhatjuk, hogy Babits Mihály költői, írói és nyelvi képességeit
rendkfvül Joépzett és kiváló tanárok fejlesztették. Osztályfőnöke a latin és né
met nyelvnek volt nagyhírű tudósa, a görög nyelvet pedig "ll legendás hírű

Gyikos Péter tanár oltotta Babits lelkébe. A Laodameia költője Gyikostál ta
nuHa megszeretní Hellasz nyelvét. A görög órák voltak a legkedveltebbek és
legélvezetesebbek. A diákok a zseniális tanár vezetése mellett görögül disku-
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raltak az órákon. Gyikos gyakran ment le Görögországba, és ott töltötte nyári
vakációját. hogya görög nyelvben állandóan tökéletesítse magát.

A szóbelí érettségi vizsgálatokon Spitkó Lajos tankerületi főigazgató el
nökölt, aki bizonyára nem gondolta, hogya komoly, kicsit esetlen megjelenésű,

zárkózott és visszahúzódó természetű, vézna érettségiző diák nehény év múlva
az ország egyik vezető költője és írója lesz. Annál kevésbé gondolhatta ezt,
mert az értesítő adata szerínt Babits nem a bölcsészeti, hanem a jogi szakot
választotta jövő tanulmányaiul. (Uhl Antal)

MÚLT ÉS JELEN A MAGYAR "BETHESDA-TO" KÖRüL. "Zala rnegye
szegény megye" - ez a m~ndás járta az elmúlt Időkben, S a mondást még a
következő rigmussal egészítették ki: "egy kis krumph, egy kis zab: Göcsej
táján csak ez van." Bár Göcsej a megye három kis patakja körüli dombvidé
ket jelenti csupán, itt találjuk az egész ország egyik legértékesebb néprajzi
közösséget.

Napjainkban, az egyre fejlődő talajtani kutatások nyomán, fokonként kö
véredik a sovány zalai és benne a göcseji határ. Az okos, ésszerű gazdálkodási
rendszer, a megfeszített emberi szorgalom szembeszállt a szűkös szegénység
gel, amely századokig volt itt a nép osztályrésze. Ezt a megfeszített emberi
szorgalrnat a Gondviselés is megjutalmazta, amikor néhány évtizeddel ez
előtt a kimeríthetetlen bőségű olajkutak fakadtak Lispe táján és egy
csapásra új kinccsel gazdagították a megyét, amelynek addig legfőbb gaz
dasági tényezője "Badacsony tüzes bora" mellett a Balaton volt. Itt nyáron a
fürdözök nyújtottak munkalehetőséget, télen pedig a mérhetetlen náderdő. Ez
a balatoni náderdő nemcsak a háziipari alapterméket. de az épületek fontos
anyagát adta a "Nagy Tó" zalai oldalán húzódó falvakban. Akik amegye te
rületén utaztak, kedves emlékként gondolnak vissza azokra a zalai házakra, me
lyeket ezzel a kemény, viharnak, esőnek ellentálló fekete balatoni náddal .,cse
repeztek" be. E tiszta, virágos tornáccal bíró, fehérfalú, fekete-tetejű paraszt
házak között csaknem minden faluban akadt egy-egy nagyobb udvarház is,
mint Kerkápoly vicispán műemlékként őrzött kővágóőrsí szakállszárító loúriáia,
melyet zalai kőművesek építettek és cserepeztek. E házak; külső kialakításuk
kal a bennük élő nép és kézművesek költői hajlandóságát és művészi ízlését
is igazolják. Mindegyik kúria és hunyorgó ablakú nádfedeles hajlék kisebb
néprajzi múzeumnak is beillik, annyi faragott pad, támlásszék, barátságos bú
bos, a nagy bakonyi erdőségek hatására bükkmakk és tölgylevél formáiával
gazdagított iháziszőttes díszlik bennük és minden házieszközük fokos, kapa,
ásónyele. az agyagedények olyan megragadó bájúak. hogy elfelejtetik az: "egy
kis krumpli, egy kis zab" sötét vigasztalanságát.

Azonban a Balaton, a Badacsony és Lispe gazdasági tényezőit messze fe
lülmúlja Zalában az országos, - sőt immár világhírűvé emelkedett, minden
latifundiumnál és a legkövérebb földbirtoknál értékesebb ki ncsesbánya: a
hévízi gyógytó.

Erről a Badacsony mögött és Göcsej előtt. 10 katasztrális hold terület szí
véként dobogó, 36 méter mélységű 40 fokos rádióaktív, kénben és gyógyító ás
ványi anyagokban gazdag vízzel rendelkező tóról elmondhatjuk. hogy az egész
megye, sőt az ország egyik legértékesebb állami gazdasága, de egyben ipartele
pe is. Mert Hévízre nap-nap után kerékpárokon, autóbuszokon érkeznek a
dolgozók százai, a többszáz férőhelyes, (s évenkint sok ezer beteget fogadó)
egyre fejlődő Reumakór-háznak és az egymás tövében keletkezett közületi üdü
lőknek látogatására. Igya szegény 'Zala szülöttei a sovány földek ellenére is
jó életlehetőséghez jutnak. A századok óta ismert fürdőtelep legerősebben az
utolsó tíz esztendőben nemcsak mérföldes csizmákkal, de repülőgép gyorsa
sággal fejlődött szédítő arányú építkezéseivel, a kórház és üdülők férőhelyei

nek emelésével s ezernyi dolgos kezet foglalkoztatva a környék falvait is gyara
pítja. Iparosságát a telep üzemeiben foglalkoztatja, a gazdatársadalmat gyü
mölcsének, borának árúsítási lehetőségével segíti. Egyre szebb házsorok épül
nek ma a "szegény Zala" falvaíban s olyan remek, palotáknak beillő kultúr
házak, mint a Hévízhez közeli. kétszázéves temploma körül bájosan fehérlő

Alsópáihokon is. Az 1952-től számítható haladásból legkiemelkedőbb az az
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időszak, amiikor először jelentek meg a gőzfelhőbe burkolózó tó vize fölött a
kalodák - az akkori főorvos találmányai - a súlyfürdök a legsúlyosabb izü
leti és reumatikus bántalmak' gyógyítóeszközet.

A fürdőre gondolva megkapó s elgondolkoztató hasonlatot találunk a ki
csiny, századík évébe lépő, fatornyos kápolna oltárképén. mely a bibliai Bet
hesda tó jelentőségére figyelmeztet: "ahol bénák, sorvadtak, sánták várakoztak
a gyógyulásra." Hiszen a kupos, kis Bilked meg a zömök Dobogó által védett,
fenyőkkel. akácerdőkkel körülbástyázott opálos, gyöngyszürke púrafelhő füg
gönyével takart zalai gyógytó körül sánták is, bénák is, sorvadtak is várakoz
nak, hogy alámerülhessenek a gyógyító iszapot tartalmazó magyar csodatavunk
ba. E hasonlat annál megkapöbb és elgondolkoztatóbb, mert a napról-napra
tömegével érkező és távozó fürdővendégek és a körülöttük dolgozók nyomán
sincs zaj Hévízen és az eleven fürdőélet ellenére is bizonyos moll-akkordos
hangulatvilágításba burkolózik a tó környéke s olyan titokzatos nyugalmat
áraszt, akár egy távoli, lakatlan sziget. S ebben a titokzatos, puha hévízi csönd
ben nem nehéz felfedezni a bibliai Bethesda-tó tájáról visszakísértő csodavá
rást, aholis: "minden beteg csöndben várta az Úr angyalának megjelenését,
hogy felkavarja előttük a tó vizét és alámerülve elnyerhessék a gyógyulást!"

A fürdő roppant arányú fejlődésében nemcsak figyelemre, de tiszteletremél
tó törekvés is: rnúltjának, történetének gondos felkutatása. Kicsiny, Mária
oltalma nevezetű határrészében álló múzeurna pontosan bemutatja a tó állat
és növényvilágát, valamint a környék geológiai alakulását. Ismertető propa
ganda füzeteít is a legkisebbtől a legterjedelmesebbig orvosok, vegyészek, ge
ológusok írták, de a történelem búvárait is megszólaltatják. S ezekből a törté
nelmi kutatásokból tudjuk, hogy megsárgult pergamen őrzi 1328 óta a gyógy
fürdő első írott emlékét s ez az oklevél a zalarnegyel Hosszúsár-mocsárban
levő HÉUUYZ helyet említi, melynek "szerteágazó gőzös vize igen alkalmas
bőrápolásra és a közelében keletkezett népi közösséget Köszvényes falunak ne
vezi." E történeti feljegyzések nem feledkeznek meg azokról a közismert ma
gyar vezető egyéniségekről. mint a környék legnagyobb és a maga korának
leggazdagabb földesuráról, a valóban haladószellemű és kemény nemzeti el
lenállásra kész Nádasdy Tamásról, a lant és kard szolgálatáról híressé lett
Zrínyiekről, a jó gazdálkodás úttörőiről a Batthyániakról, sőt Vak Bottyán k u
ruc vezérről sem, akik a gőzös Hosszúsár mocsárban gyógyítgatták harcos éle
tük legnagyobb betegségét és ellenségét, a köszvényt. Arra is kitérnek ezek az
ismertetőbeli feljegyzések, hogya környék későbbi ura, Festetich György, a
Georgikon alapítója sértett önérzetből visszavonulva keszthelyi birtokára, sok
oldalú tevékenysége közben indította meg a Hosszúsár-mecsarnak szabályo
zását, a levezető csatorna és ,.feredőház" építését. Ugyanebben az időben meg
bízta Babotesay József zalamegvei főorvost a tó hidrobiológiájának elkészíté
sével és Bél Mátyást, a magyar földrajz-tudomány úttörőjét. híressé lett ta
nulmányának összeállítására. Természetesen a százhetven év elötti "úttörés" a
jelenbeni gondos fürdő és egészségügyi Iejlődésben elképesztően vigasztalan
nak, kezdetlegesnek. sőt szegényesnek is nevezhető, hiszen Bright angol orvos,
aki 1815-;,ben Hévízen is megfordult, azt írta naplójában, hogy "a gyógyvíz part
ján egy nyomorúságos feredőház áll, rnelytől nem messze bivalycsordák ta
possák a csatorna árkát s azokat szélcserzett arcú parasztok ostorral, husán
gokkal ösztönzik mozgásra, hogy a tó vizének eliszaposodását megakadályoz
zák". Ma, százhetven esztendő után kitűnő kotrógépek segítségével a hévízi
állami gyógyfürdő kórház évente 40 mázsa iszapot szállít vissza a tóba vagy
kompresszorokba töltve bocsájt más gyógyintézetele rendelkezésére.

De ne feledkezzünk meg Hévíz fürdő, azaz a mi magyar Bethesda-tavunk
műemlék nevezetességeiről sem. E műemlékek közül élő a közismert hévízi
vörös lótusz, az Indiából idehozott tündérrózsa, mely nemsokára hetvenedik
életévébe lép. E ritka virágot 1894-ben ültette a hévízi tóba L'Jt'assy Sándor, a
keszthelyi mezőgazdasági akadémia tudós igazgatója. Kőztudornású, hogy a
lágy és húsosszirmú vöröses tündérrózsa virága mindössze három napig virul,
de gyökerei olyan mélyre ereszkednek a tó iszapos sűrűjében, hogy külön vé
delmi őrséget állanak a felbecsülhetetlen értékű iszapvagyon megóvására. Ép
pen ezért az egész fürdő igazgatósága óvja és védi életüket. A virágokat a
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legszígorúbban őrzik, nehogy valaha is kdpusztuljon ez a ritka és fia1Jalhé
vízi műemlék,

Közkincsü nevezetesség és történelmi látványosság a mai Hévíz tanácsi
területéhez tartozó ősmagyar Egregy község csipkefinomságú vonalaival el
bájoló, kicsiny románkori temploma, melyről már a kitűnő Rohmer Flóris is
megjegyezte, hogy csak "imola", azaz kápolna lehetett. S erről az imoláról is
akkor esik először szó, a történelem folyamán, amikor Hévízről. vagyis 1328
ban. A keszthelyi dombvidék egyik bencés monostorának volt a temploma,
mely messzire ellátszott az alatta húzódó pannóniai mezőségben. Az imola ér
tékes voltát tanúsítja, hogyaműemlékvédelemis gondozásába vette.

(Dénes Gizella)

JEGYZETLAPOK. (A kritikus tévedése.) A legkiválóbb kritikus is téved
olykor. S hogy téved, az voltaképpen nem is szégyen. Alighanem nagyobb szé
gyen, ha tévedhetetlennek képzeli magát.

'Sainte-Beuve nagy kritikus volt, mégis ő követte el Balzac-kal kapcsolat
ban a legnagyobb kritikai tévedést. Nincs ma mű, amely el ne ísmételné
Balzac-ról azt, amit többek között Proust is elmondott róla - s aminek ő

maga is teljesen a tudatában volt: - hogy legzseniálisabb ötlete az alakok re
gényről regényre való szerepeltetése; ezzel az ötlettel teremtette meg az Em
beri Komédia regény-világának egységét és páratlan "történelmi" hitelét. Hány
és hány regénye, elbeszélése van, amelynek ma már jóformán csak az ad ér
deket, hogy ismerjük a hősét; úgy olvassuk az esetleg képtelen vagy unal
mas történetet, mint ahogy ismerősünk, életének egy-egy újabb epizódját.

Sainte-Beuve-nek azonban egészen más volt a véleménye. "Ez a szándék
- írja az alakok visszatéretéséről - végül igen hamis és az érdekkeltéssel
szögesen ellenkező ötletre vezette Balzacot. Egyik regényről a másikra mint
már ismert személyeket, ugyanazokat az alakokat szerepeltette. A kíváncsiság
nak azonban, mely az újdonságból támad, és a regény sajátos varázsát adja,
semmi sem árt jobban. Ünos-úntalan ugyanazokkal az alakokkal találjuk szem
közt magunkat."

Számunkra az "a váratlan varázs", hogy egy következő regényből értesü
lünk az előzőben megismert Rastignac sorsáról. Sainte-Beuve-öt ez idegesí
tette, untatta. Sainte-Beuve tévedett. Proust' egy egész könyvet tervezett ellene;

Ezúttal Proust-nak volt igaza. A legjobb kritikus is téved olykor.
(Elkallódó lángelmék) Megvallom, nem nagyon hiszek az írói lángelmék

elkallódásában. Azt szekták mondani: szegény! mekkora zseni volt! de el-
kallódott, megölte az ital, a szerelem, vagy mit tudom én mi. Kérdés azon
ban: valóban akkora zseni volt-e ?

A zseni ugyanis, azt hiszem, nemcsak "tehetség". A zseni akarat is, öntu
dat, felelősség fölismert tehetsége iránt, ellenállhatatlan kényszer: megvalósi
taní a tehetséget, Az igazi zsenik példája éppen arra mutat, hogya zsenik
nem kallódnak el. Azért sem kallódnak el. Petőfi nem kallódott el. József Attila
sem kallódott el. Pedig egyiknek a lába elé sem terített perzsaszőnyeget a
sors. Aki elkallódik, abból rendszerint hiányzik valami. Hiányzik a teljes zse
nialitásnak egy nagyon fontos eleme. Hogyan nevezzűk ? Erő? Csak-azért-ís ?
A zsenit megölheti a tifusz, egy kozák-dárda, a nyomor. De nem kallódik el.

Ha megadja magát, ha hagyja, hogy elkallódjék, nem volt eléggé zseni.
Fél-zseni volt. Volt valami, amit többre becsült a zsenijénél. Vagy valami,
aminél kevesebbre tartotta a zsenij ét.

Elárulta a zsenijét ? Nem. Akiben valóban él a géniusz, semmiért el nem
árulja géniuszát. Elpusztíthatja önmagát.

De elkallódni nem kallódhaták el, ha egyszer zseni.
(Nincs új a Nap alatt.) "Minden dolgok ismerete a görögöknél kezdődött"

mondta Szerb Antal. Ebben nagyon sok az igazság; a régi görögök mintha
valóban ismerték, vagy legalábbis sejtettek volna már mínden lényeges em
beri dolgot. És amellett sok lényegtelent is tudtak. Tudták például az igazság
megállapításának egy alighanem eléggé közkeletű, bár tapintatlan módját,
mint arról olvasmányaim során, nagy meglepetésemre, megbízonyosodhattarn,

Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki gyerekkorában a felnőttek egy
egy kellemetlen kérdésére a valósággal nem mindig tökéletes. összhangban ál-
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ló feleletet adott. S bizonyára másolekal is megtörtént. hogy ilyenkor, a hang
súly valamiféle rebbenéséből gyanút fogva, a tevékenységünket firtató fel
nőtt zordan így szólt: No, gyere csak ide, mutasd az orrodat! .

S megnyomta orrunk hegyét, melynek puha vagy kevésbé puha halmazálla
potából állítólag csalhatatlanul meg tudta állapítani, hogy az imént igazat
rnondtunk-e, vagy nem.

Mlndezideig azt hittem, ez az ádáz szokás és gyakorlat amolyan újkori
felnőttek által kitalált ravaszság. Sejteni sej tettem, hogy nem anagyanyám
találta ki, mert hiszen unokanővéreimet is számtalanszor alávetették e gyer
meki rnéltóságukat mélységesen sértő tűz-, helyesebben orr-próbának; de sose
gondoltam volna, hogy az álnok fondorlat hagyományai egészen a görögökig
visszanyúlnak. Pedig erre is áll, hogy "már a régi görögök is ismerték ...,;
Theokritosz egyik versében olvasom, Kerényi Grácia fordításában: " ... téged
i dicsérlek, s nem lesz puha orrom, mint a hazugnak."

Lám, már valamikor kétezer egynéhány száz esztendővel ezelőtt sem volt
fenékig tejfel a gyerekek élete! Igaz, hogy akkor már régen elmúlt az aranykor.

(A görög varázslat.) Az antik versek tele vannak mítológikus nevekkel. De
ki tudja ma már, szakembereken kívül, az istenek és félistenek kibogoZJha
tatlanul bonyodalmas legális és illegális családfáját! Voltak fordítÓik, köztük
például Szabó Lőrinc, aJkik a lehetőség szerint igyekeztek ritleítaní ezeket az
antik neveket, istenekét is, de még inkább a személyneveket. egyszerűen ki
hagyva, vagy egy-egy "barátom"-féle szólással helyettesítve őket. Devecseri
Gábor azt mondja, hogy ez nem helyes. Bizonyosan neki van igaza.

Megvallom. bármennyire igaza van is: nem vagyok klasszika-filológus,
sem vallástörténész, sem ókori történész, s bizony előfordul, hogy e sok mi
tológiai és fél-mitológiaí név és utalás valóságos drótakadállyá sűrűsődik előt

tem. Helyesebben sűrűsödnek. Mert egyszercsak eltűnik, csodálatos varázslat
tal; és már nincs távolság: már egyidejű vagyok azzal, amit olvasok. Egy
idejű valam csodálatos, rníndig-időszerű, örökemberi időtlenségben, örökem-
beri érvényességben. Példát mondok rá. .

Van a görög irodalom kései korának egy - Theokritosznak is tulajdonított
- töredékes kis eposza az oroszlánölő Héraklészról. A hős maga beszéli el
egy ifjúnak, a híres Augeíasz király fiána:k, hogyan bánt el a nemeaí orosz
lánnal. Ez a költemény harmadik része; a második Augeiasz gulyáit, nyájait,
roppant gazdagságát ecseteli; az elsőben Héraklész megérkezik egy földmíves
hez, aki elvezeti az éppen birtokát-majorját ellenőrző Augeiászhoz (akinek is
tállóját kell majd rövidesen, második hőstettként, Háraklésznak kítakarftanía).

Nos, vezeti ~ öregember "Zeusz hős fiát", azaz Hérakiészt (ez ugyanis
annak az Alkménének a szülötte, akit Zeusz egy alkalommal férjének, Amfít
ríónnak a képében látogatott meg: íme egy sokszor földolgozott pajzán világ
irodalmi téma). Közelednek a majorhoz. A kutyák már messziről megérzik
őket; - és most következik valami "csoda": egy mai mozdulat, több mint
kétezer éve, s egy mai jelenet: mindenki átélhette, aki közeledett már alföldi
cserényhez. nyájhoz, gulyához, vagy majorhoz valakivel, akit a nekrrohanó
kutyák ismertek: őt majd leszedilk a lábáról, s amannak szinte hízelegnek köz
ben; az megriasztja őket, de közben azért büszke rá, hogy ilyen éberek és va
dak a kutyák; lehajol, mintha követ venne föl a földről, így hessenti hátrább
a dühös ebeket. Atéltük már? Héraklész is pontosan ezt élte át, Augeíász is
tállóí felé lépkedve. 1me (Kerényi Grácia fordításában):

Minden irányból rátörtek szörnyű ugatással
... Héraklészra, az agghoz azonban
farkcsóválva sírnultak, nyaldosták vad örömmel.
Mintha követ markolna a földről, rájuk ijesztett,
hogy húzódjanak el, kergette odébb a kutyákat,
nyers hangon korholta, a bősz ugatast csitította.
ám szívében örült, hogy az istállóra vigyáznak
távollétében ...

& a közös élmény, ez az időtlenül érvényes kép és mozdulat: ez a görög
varázslat. (r. gy.)

F~lelős kiadó: Saád Béla
------------- --------------
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Káplán. - Teljesen igaza van. A "vecsernyét" nem lehet egy szónak
venni a "veternyével", az utóbbi nem valamilyen régies alakja az előbbinek.

hanem külön, önálló, ma már nem használatos szó. Czuczor-e-Fogarassy nagy
szótárából pontosan megállapítható, a "vecsernye" = vesperás, azaz esti ájta
tosság, a "veternye" = matutinum, azaz hajnali imádság. Az előbbi a "vecser",
este, az utóbbi az "utro" reggel, hajnal szláv szavakból származík. A két szó
különböző voltát középkorí, sőt barokk korból való idézetekkel lehet bizo
nyítani. "Minden isteni szelgálatoknak. zsolozsmának, veternyének, vecsernyé
nek és szent misének elei, közepe. vége allelujával teljes" - mondja Pázmány
az egyik prédikációjában.

F. K. A nagy francia történettudós és kitűnő író - Daniel Rops - azt
mondja erről a korról (1050-1350), hogy ez a kereszténység virágkora volt.
Mindenek előtt a rendkívüli gazdagság az, ami az embert meglepi. Nagy esz
mék, nagy vállalkozások mozgatják az emberiséget: égbenyúló kathedrálisok
épülnek, az egyetemeken 'magas eszmék fölött vitatkoznak a tudósok, töme
gek jelentkeznek a keresztes háborúkban való részvételre, vállalkozó kedvű

fiatalok idegen földek felkutatására indulnak és eljutnak Azsia szívéig, gazda
sági és politikai tanulmányok után olyan új meghatározások, törvények alakul
nak ki, amelyek évszázadok útját jelölik ki az emberiség számára. Ilyen nagy
vállalkozások természetesen nagy embereket tételeznek fel. És éppen ez az,
amiben ez a korszak a leggazdagabb. Ekkor festi Cimabue világhírű táblaké
peit, Giotto ekkor építi gyönyörű tornyát, (melyet még ma is Giotto tornyának
nevez az egyszerű ember is). Ekkor gyógyította Bingeni szerit Hildegard a be
tegeket oly eredménnyel és olyan új módszerckkel, hogy az orvostudomány
történetében máig Iennrnaradt neve, ekkor alakul ki szerit Bernát és szerit Bo
naventura tana a misztbk áról. és Aquinói szerit 'I'a más ekkor írja meg nagy
szcrű Summáját. VII. Gergely pápa ekkor foglalja össze 27 tételben a pápai
hatalom jogkörét, Dante ekkor írta Divina Comediaját. ekkor élt Szent Anselm,
és Assisi Szerit Ferenc, Abelard és Duns Scotus. és Szent László király, és
ekkor helyezkedett szembe az egész thürí ngiai udvarral a magyarországi ki
rálylány, szerit Erzsébet. amikor a maga számára a szegénységet vállalva a
jogtalannak érzett jövedelmeket a szegények között osztotta szét, szegényhá
zakat építtetett, kórházakat alapított, ahol ő maga, személyes szolgálattal ápol
ta a leprásokat.

Istenkereső lélek. - A házassúg felbonthatatlansága nem azt jelen li, hogy
a7, ön édesanyja köteles volt eltűrni apjuk kibírhatatlan durvaságát. Az egyház
lWI11 ismeri a házasság Iclbontásút, de indokolt esetekben elfogadja a házas
Ielck elválasztását. A felbonthatatlanság nem azt jelenti, hogy egy asszony il

sélj;'ll maga és gyermekei életének és egészségének kockáztatásával és voszélyez
tetcsóvel tűrje és vállalja az együttélést a rabiátus és cinikus Iórjjcl, hanem
azt. hogy új házasságot nem köthet, amíg él férj él. Édesanyjuknak nem csak
joga, de kötelessége lett volna megindítani az eljárást mind világi, mind egy
házi Fórumokun az együtteles mcgszüntctcse érdekében. Azok az esetök, ami
ket ön levelében leír - az anya és él kiskorú gyermekek szamos esetben ab
la kori keresztül voltak kénytelenek mcnckülni a rabiátus apa elöl. éjszakákat
töltöttek télvíz idején hiányos öltözetben a szabad ég alatt bolyongva. a sú
lyos sebekkel j a ro verések - azt bizoriyitják, hogy valóban életveszélyt je
lentett az együttelés az anya és rt gyel'mekek számára. Mind a világi, mind az
(':!yhúzi hatóságok helyt adtak vnlnu a különválasztási kérelemnek. Megért
juk. hogy a svenvedések emléke ennyi év után is megült lelkét. Dc azért nc
tulajdonu.son olyan törvenyeket sem Istennek. sem az egyháznak. amelyeket
csalódott. zsákutcába került emberek szoklak tulajdonítani nekik. A "keltö
testben egy lesz" törvénye nem annyit jelent. hogya férfi verheti a feleségét.
Éppen az ellenkezőjét jelenti: a Iérf'inek úgy kell szeretnie feleségét, mint ön
magát. Az egyház, a kereszténység soha nem tanította és hirdette. hogy a férfi
és a nő kapcsolatának lényege, tartalma, célja kimerül az ösztönök kielégíté-



sében. Mindíg azt hirdette, a házasság célja a gyermek létrehozása, felneve
lése, a kölcsönös lelki és testi segítés, az emberi alacsonyabbrendűség.a durva
állati ösztönök elleni küzdelem. Ami azt a kérdést illeti, hogyan viselkedjék
az anya halála után magára maradt, részeges, botrányokban, bűnök fertőjé

ben tévelygő öreg apjával szemben, arra vonatkozóan csak azt tudjok monda
ni, helytelen, hogy ön az utcán kikerüli őt, elfordítja a fejét, mikor ő önt meg
szólítja. Azt írja: fél, hogy vége lesz a nyugodt otthonának, ha apjával való
családi kapcsolatát visszaállítja. A kapcsolatot úgy kell tartania, hogya maga
otthona ne szenvedjen miatta, De amit lehet, ahogyan csak lehet, meg kell
tennie a bűnös, tévelygő apa testi, Iehki segítésére. Levele végén ezt írja:
"Ne kívánja senki, hogy a gyermekek az életért hálásak legyenek. A szülő az
élet áldásánál saját gyönyörűségét keresi. Hála a megszerzett élet megbecsü
léséért járna." Nem egyszer hallott áligazság ez, amelyet ön mint Istenkereső

lélek úgy szedett fel, mint ahogy az ember ruhájába beleakad a bogáncs, rní
kor gyommal benőtt helyeken jár. Nyet csak az fogad el, aki nem ismeri sa
ját élményéből az igazán keresztény házasok tiszta, rnagasrendű, öntudatos,
megszantelt szerelrnét, annak testet lelket eltöltő, gyöngéd, földi és mennyei
teljességre törekvő tartalmát. De ha nem is ismeri ezt, akkor is be kell lát
nia, ha katolikusnak vallja magát, - hogy a szülő Isten eszköze. Isten adja
az életet, neki tartozunk hálával és felelősséggel érte. E felelősség lényeges és
fontos része a szülő iránti szeretet és tisztelet, az ön eseteiben: a bűnös, té
velygő apa iránt érzett részvét és szánalom.

R. Sz. Igen, ma a könyvnyomtatás virágkorában, a rotációs gépek teljesít
ménye, a színes fényképezés és többszínnyomás idején, ailig tudjuk elgondolni
milyen nagy jelentősége volt a könyvmásolásnak a középkorban. Már szent
Benedek szabályzata feltételezi egy rendi könyvtár létezését. Nem mintha szent
Benedek szerzeteseiből egy tudós társaságot akart volna kíalakrtaní , hanem
azt akarta, hogy a Jelastromban ...,-égzett gyakorlati .munka mellett - lelkének
épülésére - olvasson a szerzetes jámbor könyveket is. Ezeknek a könyveknek
a megírása és másolása a szerzetesek rnunkája volt, és ezt a legelőkelőbb, leg
szebb és Istennek legtetszőbb rnunkúnak tartották. Betűről betűre, sorról sor
ra végtelen szeretettel, gonddal, évekig tartó rnunkával készült el egy-egy ilyen
könyv. Sok legenda vette aztán körül ezeket a művészeket, Igy egyszer egy
szerzetes világszerte híressé lett gyönyörű írásával. Mikor meghalt, véletlenül
nem gyújtottak gyertyát mellette, de bámulattal látták, hogy jobb kezének el
ső három ujja úgy ragyog és világít, mint egy lárnpa, Másik legenda egy vi
lágias szerzetesről beszél, akii azonban jó íródeák, sőt valóságos rnűvész voll.
Saját elhatározásából leírt egy lelkiéletet szolgáló óriási foliánsot. Amikor meg
halt, az ördögök bevádolták bűnös életéről, de akkor az angyalok odacipellék
ezt a nagy foliánso t, mert ennek minden betűje hivatva volt egy bűnt eltörölni.
és íme maradtak még felhasználatlan betűk is és azért az Uristen megengedte
a másolónak, hogy visszatérjen a földre vezekelni és ezzel lelkét 'negm en ten i.

Még a xv. század végén is, amikor a könyvnyomtatás már fel volt talalva.
szorgalrnasan másoltak a zárdáloban és sok, már nyomtatásban is megleve
könyvet míndíg újra és újra leírtak. Igya tudós Hrosvítha apácáét. A másolők

fáradságos munkájuk befejezésekor gyakran néhány szót hozzáírtak a szöveg
hez: nevüket, a leírás idejét, egy-egy imádságot, néha egy tréfát is. Megérezni
ilyen alkalommal, hogy milyen nagy megkönnyebbülés az írónak, egy ilyen
munkának a befejezése:

Istenem, de megörültem,
Mikor a Deo graciast lejesthettem:
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