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"SZERETET AZ ISTEN"

Sík Sándor

"Isten előbb szeretett minket"
(1 Jn. 4, 19).

Szalézi szent Ferenc azt írja, hogy az ember Isten iránti szeretetének
keletkezését is, növelevését is, tökéletességet is egyedül Istennek az ember
hez való szeretetébőlmeritjük.

Az Isten szerétetének tanulmányozása azt kívánja tőlünk, hogy vala
miképpen megpróbáljunk belenézni az Isten belső életébe. De hogyan len
ne erre képes az ember - a mi gyarló emberi eszközeinkkel, emberi ér
telmünkkel, amely oly mérhetetlenül rnessze van az isteni valóságtól?
Az isteni valóságtól, akiről azt .mondja az apostol, hogy "megközelíthetet
len fényességben lakozik" (1 Tim. 6, 16). Csak emberi módon férhetünk
hozzá: emberszabású gondolatokkal, antropomorfízmusokkal. A teológia
azt tanftja, hogy minden, amit az Istenről mondani tudunk, csak hason
lat, analógia. "Analogia entís" (létanalógta) a szakkifejezése ennek: sem
mi sincs úgy az Istenben, ahogyan mi mondjuk; minden szavunkat úgy
kell érteni, hogy van valami az Istenben, amí - végtelenü! megnagyít
va - olyasféle, mint az, amit .az emberben szeretetnek, bölcsességnek, -jó
ságnak, irgalomnak mondunk. Ezért van bizonyos [ogosultsága annak,
hogy képben gondolkozzunk Istenről és bízhassunk abban, hogy valamit
mégis tudunk mondani, ami, ha nem is úgy, de olyanféleképpen van a
valóságban is. Az egyik, ami erre főljogosít bennünket, az,amit úgy szok
tak mondani, hogy az ember "szívébe van 'írva". Vannak bizonyos egé
szen elemi, alapvető dolgok Istenre vonatkozólag, amik mindig és min
denhol benne voltak az embernek Istenről való gondolatában. Érdekes
kísérletet tesz Huxley ezeknek az alapvető, legáltalánosabb Isten-gondola
toknak összeszedésére Örök bölcselet című könyvében. Kimutatja, hogy
ahol ember volt és amikor ember volt, Istenre vonatkozólag bizonyos alap
vető tételekben mínd megegyezett, Részletekben, formákban már nem,
de néhány tételben igen: hogy van valami isteni valóság, hogy az ember
lelke ezzel .az isteni valósággal összefügg, hogy az erkölcs attól függ:
egyezik-e valamí ezzel az isteni valósággal vagy nem: ezekben az alapté
telekben Huxley szerínt egységes az emberiség. Honnan van ez így ? 
erre elégtelen minden emberi magyarázat.

Ennek a néhány alapvető tételnek valami kitoldását, gazdagodását
kapjuk a misztikus élmény különös tényében. És itt nemcsak katolíkus és
keresztény mísztíkára gondolok, hanem míndenféle, zsidó, mohamedán,
indus mísztikára is. Ahol ember van, megvan a misztikus élmény ts. És
szerintem lehetetlen, hogy ne legyen emögött valami valóság, külőnben

nem tudom megmagyarázni az azonosságot, Azok közül, akik újabban
foglalkeztak filozófiailag e, ténnyel, Bergson azt mondja: a misztikus él
ményben az emberi megismerésnek legmagasabb formáját kell látnunk.
És itt van az érdekes: az ember szívében ugyanazok a gondolatok kerül
nek elő, ha Istenre néz, mint amiket az Isten kinyilatkoztatott magáról.
Ne essünk tévedésbe: ez a kinyilatkoztatás is emberszabású szóval jut el
hozzánk, Isten sem tud, vagy nem akar az emberrel másképp beszélni,
mint emberi nyelven. A szerit szerzők is kulturán, nyelven, gondolkodá
son, műfajokon keresztül, mindenképpen emberi módon szólnak. Minden
gondolatuk az Istenről emberszabású.

De ha figyelembe veszem, hogy ezek a gondolatok az éri értelmem
nek nem mondanak ellent, hogy ezek az antropomorfizmusok, hasonlatok,



analógiák a kínyílatkoztatásbeli, mintegy Istentől hitelesített hasonlatok:
mégis csak megállapíthatok Istenről néhány tételt. S utána mindjárt meg
kérdezhetern. mit tudok ilyen értelemben Isten szeretetéről ?

A teológia és filozófia ilyen nyomokon indul, ezekre az alapokra épí
tik rá meditációikat és saját magyarázataikat. Ezeket a gondolatokat az
Isten belső életéről leginkább szeretet-centrikusan és legtermékenyebbül
Szalézi Szent Ferenc fejtegeti a Theotimus-ban; valójában Duns Scotus
nak, a nagy skolasztikusnak, Szent Tamás ifjabb utódjának és bizonyos
értelemben filozófiai ellenlábasának gondolata, aki nem Aristotelesre tá
maszkodik, mint Szerit Tamás, hanem Szent Ágostonra és Plátóra.

Az első gondolat, amelyből Szalézi Szerit Ferenc kiindul: az Isten
mindenestül egy és egységes, nincsen benne külön lényeg és tulajdonsá
gok, nincs benne sokféleség. csak mi beszélünk róla különböző szavakkal,
különböző kifejezésekkel. "Eszünk gyenge ahhoz - írja Szerit Ferenc -,
hogy Isten végtelen tökéletességének kifejezésére gondolatot tudjon for
málni, hogy ez a gondolat a maga egyszerűségében teljesen és határozot
tan felfogja és megkülönböztesse. egymástól az isteni tökéletességet. Ezért
kell különböző szavakat és kifejezéseket .használnunk, ha Istenről beszé
lünk. Azért mondjuk róla, hogy bölcs, mindenható, igazságos, szent, vég
telen, halhatatlan, és igazat mondunk. O mindez együttvéve, sőt még több
ennél. Sohasem foghatjuk fel az Istent, mert Szent János szavai ezerint
nagyobb, mint a mi szívünk."

Ezt az egységes, egyszerű valamit, ami az Isten, hogyan tudjuk olyan
szóval megnevezni, amely megfelel a v,aI""ooágnak? Szerit Ferenc válaszol
Szerit Jánosra hivatkozva. Szént János mondja: "Isten a szeretet" (1 Ján.
4, 16). Az előbbiek alapján tehátazt mondhatjuk, hogy Isten mindenestől

a szeretet,
A harmadik pillér, amelyre fölépíti gondolatmenetet, Szent Pálnak

a kolosszeiekhez írt levele: ,,0 (ti. az Úr Jézus Krisztus) a láthatatlan Is
tennek képmása, elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne terem
tetett minden az égben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok ... min
den őáltala és őérette teremtetett. Ö előbb van mindennél, és minden
őbenne áll fön... O a kezdet" (1 Kol. 15-17). Ezekre a pillérekre építi
föl a következő gondolatmenetet: Isten szeretete mintegy négyes ütem
ben bontakozik ki és szórja szét magát a mindenségben.

Az első ütem: Mit szeret az Isten? Önmagát, mert kívüle nincs más:
minden; amí szerethető, ami érték: O. Ez a Szentháromság életére vet
világot. A második ütem: Isten szeretete olyan gazdag, és olyan dúsan
akarja kifejteni magát, hogy magán kívülre is kiárad. Akar olyan teremt
ményt, amellyel tökéletes személvr viszonyba léphet, valakit, aki fel tud
ja fogni Isten szerétetét és isteni tökéletességgel tudja viszonozni. Ez az
Istenembernek, a megtestesülés titkának értelme. Az Úr Jézus személyé
ben, az ő emberi természetépen az isteni személy lesz emberré: noha te
remtmény, isteni szeretettel szereti az Istent. Ez ,a teremtés értelme is 
mondja Szalézi Szent Ferenc. Csak azután következik logikailag, hogy
teremt az Isten angyalokat és embereket, hogy mintegy ne legyen egye
dül a szerető teremtmény - azután az ember szelgálatára a többi léte
zőket, állatot, növényt, teháta világmindenséget. (Természetesen nem ar
ról van szó, hogy időben ilyen 'egymásutánban teremtődtek a dolgok. Is
tennél nincs idő, tegnap és ma, ő végtelen jelenben él. Ez csak az emberi
megközelítés számára, logikai sorrend.)

Mit széljunk ehhez .az elmélethez ? Bizonyítani nem lehet, - hogyan
bizonyíthatnók? Lehet elfogadni, vagy el nem fogadni. Bizonyos azonban,

386



hogy nagyszerűen egyezik a Szentírással ez a krísztocentrrkus világkép.
Ra az ember ismeri Szalézi Szent Ferenc gondolatvilágát, látja, milyen
életfelfogás és életforma épül erre az alapgondolatra. A keresztény szem
leletben az egész élet az istenszeretetre koncentrálódik, ugyanakkor azon
ban teljes lelki szabadság és nyíltság is következik ebből a világ értékeivel
szemben. Ez a világ lsten szeretetének tárgya; azért jött létre, mert Isten
szeretett, hogy az lsten szerettessék. Ezt a látható, érzékelhető világot
avatta föl istenivé, isteniessé az úr. Itt le van győzve egyszersmindenkorra
minden sötét gnózis, manicheizmus, minden világmegvető felfogás. Opti
mista és aktiv álláspontot követel a profán világ értékeivel szemben is.

Azonban e mellé a nagyszerű szerqtet-centrikus teológia mellé egy
hasonló filozófiai rendszert is el tudunk helyezni. Az imént említett Berg
son-féle filozófia gondolatvilága ilyen. Utolsó nagy művében: A valLás és
az erkölcs két forrásáról, végső szava az, hogy a filozófus, ha a végső

dolgokkal foglalkozik, nem mellőzheti a misztíkus élményből fakadó ta
pasztalatokat. Erre építi rá a maga gondolatát, aminek lényege ugyanaz,
mint Szalézi Szent Ference: a teremtés listennek nagy vállalkozása, hogy
szeretetre alkalmas lényeket hozzon létre. Az egész fejlődés arra való,
hogy olyan lények jőjjenek létre, akiket szerethet, akik be tudják fogadni
és viszonozni is tudják szeretetét.

De hát szerethet-e Isten bennünket, teremtményeit, embereket? Nem
gőg és felfuvalkodottság kellene ahhoz, hogy azt gondoljuk: Isten, a vég
telen nagyság, törődik velünk és szeret ! Szánalmas antropomorfizmus
van ebben az ellenvetésben, mert emberi méceteket próbál Istenre al
kalmazni. Kicsi és nagy - emberi értékelések. Az Istenhez viszonyítva a
végtelenül nagy is kicsiny. Egy hasonlat talán megvilágítja ezt. Gondol
junk egy nagy rnűvészre, aki nagyot alkot; a nagy alkotásban egy akár
milyen kicsiny mondat, egy jelző, egy akkord, egy rím, egy színfolt is
mérhetetlenül fontos neki. Aki tökéleteset akar alkotni, annak érzésében
nincsen kicsiny és nagy. Az is szánalmas gondolat, hogy valami "tehe
tetlen férgek" volnánk. Nem vagyunk azok: Isten saját képére teremtett,
tehát valamiképp istenlek vagyunk. Krisztus éppen ezt a mi természe
tünket vette föl és ebben élt, tehát nincs jogunk lenézni ezt. lsten atyám
nak mondja magát, nekem akarja adni magát, részesít látásában és bírá
sában. Ha van emberben végtelen öntudat, akkor ez laz öntudat az. Nem
semmi vagyok: végtelen őritudatú lélek vagyok. Természetesnek találom.
hogy Isten szeret, hiszen ezért teremtett. A Bölcsesség könyve (11, 25)
mondja: "Mert szereted mindazt, amí van; semmit sem utálsz abból, amit
~ottá1." Ra utáita volna, nem alkotta volna. A művész szeréti alkotását,

Milyen szetetettel szeret az Isten? Keresem a hiteles hasonlatot. Sze
ret-e az Isten tetszési szeretettel? Nem tudok felelni hiteles hasonlat nél
kül. A Bölcsesség könyve Istent a mindenség művészének, a szépség szer
zőjének mondja, Azt mondja a Bölcsességről: a teremtéskor gyönyörkö
dött, nap-nap után játszadozott a föld kerekségén. (Bölcs. 7, 21; 13, 3; 8,
29-31.) Ezt a gondolatot a szentatyák sem félnek fölkapni. Nyssai Szent
Gergely az embert a teremtés nagy műalkotásának fogja fel. Szerit Agos
ton mondja: a világfolyamat "szépsége úgy hat ránk, mirrt valami hatal
mas költemény, amelyet egy megnevezhetetlen énekes dalol." A szeren
csétlen életű nagy svéd költőnek, Strindbergnek Kék könyvében láttam
egyik oldalon egy képet. Fotográfia: a Kordillerák egyik kanyonja; a má
sik oldalon két Bor: "Ki építette ezt? Mert azt csak nem lehet nem látni,
hogy építve van !" Isten, ha művész, művész-szemmel nézi a teremtést.
A műalkotó, ha tökéleteset alkotott, önmagát is szeréti benne, de tárgyivá
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lett önmagát önzés nélküli tetszéssel nezi es örül neki. Isten örül alko
tásának és szereti azt, tetszés-szeretettel. Az Isten szeretetéről írt reme
kek közül való Prohászkának elő Vízek Forrása cimű könyve. Egyik l:eg
szebb fejezete, ahol Sze.nt Gertrud nyomán "a mindenség érzelmeivel"
próbálja Isten művész-szeretetétés örömét közelhozni. "Isten örül - írja
- fönséges, megfoghatatlan örömmel örül műveinek és önmagának, sa
ját titokzatos lényének, és szépségével eltelten léte a mindent átjáró, szen
vedelyes örvendezésnek szüntelen himnusza. Ez az öröm elömlik az egész
teremtésen, ez az öröm a mindenségre árad s a Szeritlélek beleénekli az
emberszívbe. Tágítsuk ki emberszívünket e végtelen leheletek befogadá
sára. Meg kell éreznünk, hogy azért ujjong az ég, os ezért van telítve a
föld gyönyörűséggel.Ezért lép ki partjaira a tenger, ezért örvend a mező
s az erdőnek minden fája, míkor az Úr arcának fényességét tükrözi a
komoly bükkök, a fehérkarú "'hyírfák és az izmos tölgyek ölelkező ere-
jében." .

Lehet-e Istenben vágyó szeretet, kapó szeretet? Kaphat-e az Isten
önmagán kívül mástól, teremtménytől? Nincs semminek híjával, Ha el
lehetne is képzelni, hogy valaminek híjával van, csak ő adhatná magá
nak, a Szentháromságon belül. Vágyszéretetről földi értelemben nem le
het itt szó. De azért valamiféle kapó szerétet mégis csak van Istenben
irántunk. Nem mondaná különben, hogy gyönyörűsége az emberek fiai
val lenni: ezt oa gyönyörűséget mégis csak valamiképpen "kapja" az em
bertől. Szalézi Szerit Ferencnek van egy merész és megkapó eszméje:
"kölcsönös tökéletesítés" gondolata uralkodik Isten és ember között. "Nem
úgy kell ezt érteni, - írja - mintha Isten valami tökéletességet nyer
hetne az embertől, hanem, hogy az embert semmi sem teheti tökéletessé,
csak az isteni jóság. Ebből folyik, hogy az isteni jóság nem talál alkal
masabb tárgyat, amelyen tökéletességét külsőleg is kifejezhetné, mint em
beri voltunkat: ez nagyon rászorul oa jóságra, de egyszersmind megvan a
szükségleteés képessége a jó befogadására. Az isteni jóság pedig végtele
nül nagy és megvan benne a hajlandóság, hogy jóságát közölje. Pedig
néncs .a szűkölködőkre nézve kedvesebb, mínt a szíves bőkezűség, és vi
szont semmi sem kedvesebb a bőkezű adakezóra nézve, mint a szűköl

ködő szegénység. Minél nagyobb valakiben a bőkezűség, annál nagyobb a
hajlandóság annak kiárasztására és közlésére. Minél nagyobb a szűköl

ködő szegénysége, annál nagyobb vágyakozással kíván részesülni a jóban,
hasonlóan az üres edényhez, amely megtöltésre vár. Tehát szívesen és
mohón közelednek egymáshoz, egyrészről a bőkezűség, másrészről a szű

kölködés, olyannyira, hogy alig lehet eldönteni, melyik merit ebből na
gyobb megelégedést: vajon a bővelkedő és önmagát kiárasztó és közlő jó
ság-e, vagy a szükség, amely kapni akar a jóból, hogy vele beteljék. Leg
följebb az üdvözítő tanítása dönti el ezt a kérdést, aki így szól: Na
gyobb boldogság adni, mint kapni (Ap. Csel: 20, 35). Az isteni jóságnak
tehát sokkal nagyobb az öröme, ha kiáraszthatja kegyelmeit, mint aminő
a míénk, amikor azokat elfogadjuk."

De, más módon is kapott valamit az embertől az Isten, mikor mint
ember lépett fel az Úr Jézusban, Az Úr Jézus vágyó szerétettel is szerette
édesanyját, nevelőatyját, barátait, Máriát és Mártát, Lázár házát. "Vágyva
vágytam ezt a husvétot veletek elkölteni" - mondja (Lk. 22, 15). Az is
tenemberi vágyszeretebnek talán legnagyobb történelmi pillanata a Get
szemáni-kertben volt, amikor nem teljesült ez a vágya. Arnikor hívta
volna barátait, rá lett volna utalva szeretetükre, - és azok aludtak.

De ,az igazi, a fő, az istenibb isteni szelletet mégis osak Istennek ada-
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kozó szeretete. Hogyan adakozik Isten szeretete? A kinyilatkoztatásból
világos előttünk: háromféle módon. Mínt teremtő, mint megváltó. mint
megezentelő szeretet.

Teremtő szeretet. Keresem az emberi hasonlatot, a hiteles hasonla
tot. Már láttunik egyet,ami a Teremtőre vonatkozott: Isten mint művész.

Egy másik, még termékenyebb hasonlata az evangéliumnak Istenről, hogy
ő atya. Isten teremtő szeretete atyai szeretet. Vagyis van valami végtelen
nagy dolog az Istenben, ami olyanféle, mirrt az emberben az atyai sze
retet. Jogunk van - Krisztus Urunk példájára - az atyai ezeretet voná
sait átvinni az Istenre. Az atya mindenekelőtt .azért szeret, mert ő atya.
Ez nem függ a gyermektől; az lehet csúnya, gyenge, elmaradt: legföljebb
még gyengédebben szeréti. Nem függ a gyermek érdemességétől; hogy
megjavul-e, vagy nem. A tékozló fiútól nem vesz atyja ígéreteket, nem
kíván elégtételt, hanem nyakába borul és Ieöleti fél kövér tinót, Az atyai
szeretet önmagából az atyaságból fakad és nem a gyermek szeretetéből.

Fáj neki, ha gyenge, hibás, bűnös az ember, talán haragszik is érte
persze ez is vastag antropomorfizmus! -, mégis szereti.

Az atyai szeretet egyszerre kemény és gyengéd. Nemcsak szigorú, de
azért nem is szentimerrtális. Hosszan türelmes, de előbb-utóbb le is sújt;
ha úgy viselkedik a gyermek, hogy megérdemli, jutalmaz is; ha megtér,
megbocsát neki. Nem célja a büntetés, sem a jutalom, Javát akarja, de
nem a most-ra, hanem a jövőbe nézve. Növelő szerétet az atyai szerétet.
Úgy néz a gyermekre, hogy az nőjön, gazdagodjék tudásban, kedvesség
ben, jellemben, emberi értékekben. Örülni is tud, fél legkisebb haladásori
is. De szeretné, hogy ne maradjon kicsiny; úgy csoportosítja körülményeit,
hogy tökéletesedhessen, Felsőbbrendű szeretet az atya szeretete; nem
olyan, amilyennek a gyermek szeretné, hanem amilyen igazán jó annak.
Sok rninden történik, amit a gyermek a maga részéről meg nem érthet 
mi sem érthetünk mindent az Isten részéről. A beteg gyermek talán sír,
talán tombol az orvosság vagy a kezelés miatt - mégis laz jó neki, csak
ő nem tudj a. Az atyai szerétet és az anyai szeretet ~ az Isten részéről

nem lehet ezt a kettőt különválasztani - a tőle kitelhető legnagyobb
SZieretet. Isten adakozó szeretete a szeretet legnagyobb foka. "Kiüresíti
önmagát" (Filipp. 2, 7). Önmaga képmását, a legnagyobbat, Fiát adja ne
künk. Fia pedig a legnagyobbat, amit mint ember adhat: "éleiret adja
barátaiért" (Ján. 15, 13).

Életét adja: ez már a megváltó szeretetre utal. Mi a megváltó szeretet
Isten részéről ? Szerit János így magyarázza: "Abban nyilvánult meg az
Isten szeretete miirántunk, hogy az ő egyszülött Fiát :küldötte Isten a
vflágra, hogy őáltala éljünk. Ebben áll a szeretet: nem mintha mi sze
rettük volna az Istent, hanem mivel ő előbb szeretett minket és elküldöt
te az ő Frátengesztelésül a mi bűneinkért" (1 Ján. 4, 9-10).

Hogyan történt ez ? Schütz An1Ja1 nagy dogmatikajában rámutat, hogy
éppen erről. a megváltás természetéről. igen kevés a hiteles egyházi ta.:.
nítás, itt inkább a teológusok különböző gondolatai versengenek egymás
sal. Ugyancsak ő mutat rá, hogy a leg-elterjedtebb elmélet mennyire ma
gán viseli a rómaiak jogászi gondolkodásának és a fiatar germán népek
gondolkozásának (becsület, '"Sühnegeld") jegyeit. Itt is osak, hasonlattal
szólhatunk, mint míndenben, amit Istenről mondunk. A Szentírás, mikor
keressük ,a megváltói szerétet mivoltát, megint egy ilyen hiteles hason
latot ad nekünk: "Barátaimnak mondalak titeket" (Ján. 15, 19). A baráti
szerétet vált meg bennünket. Barátaiért adta oda magát.

Értünk adta magát, mindenek előtt, hogy megváltson bennünket a
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bűntől. ~, hogy megváltson minketa szenvedéstől. De hát megváltott ?
Nem szenvedünk azóta is, most is ? Nem vette el rólunk a szenvedést. To
vábbmegyek: nem ils magyarázta meg. Nem adott elméleti magyarázatot.
Kérdezem: mire is ment volna ilyennel a szenvedő ember? Nem elméle
tet adott; mást adott, többet. Életével rnutatta meg, halálával, szenvedésé
vel mutatta meg, hogy mia szenvedés értelme. Okát, a bűnt; célját a
megváltást; mivoltát az engesztelést; egyetemességet: értem, értünk,
mindnyájunkért. ÉIS nem magyarázta meg. A szenvedés Isten titka, nem
lehet megmagyarázni. A kereszt titkára mutatott rá: "Nem tudtatok-e,
hogy ezeket kellett szenvednie és úgy mermi be az ő dicsőségébe?" (Lk.
24, 26). "Kellett." Miért ? O tudja; nem mondta; nem tudom: érzern. "Bi
zony mondom nektek: a mag sem hoz termést, ha meg nem hal" (Ján.
12, 24). Miért kellett meghalnia, nem tudja senki, titok. A kereszt titok, a
szenvedés titok, titok is marad. Miért kellett így lennie, ember meg nem
érti. "Kell"; így kellett' lenni. Miért kellett egyáltalában a Krísztusnak
ennyit szenvedni ? Nem válthatott volna meg szenvedés nélkül, vagy
legalább kevesebb szenvedéssel ? Prohászkának van egy mélységes gan
dolata: a kőszenet nem lehet gyufával lángra lobbantani, tüzet kell alá
rakni, A mi szívünket sem lobbanthatta lángra egy gyufaszál, nagy tüzet
kellett alá gyújtani. Talán ha így látjuk szenvedni az Istent, ráébredünk,
hogy tisztulnunk kell.

Élettel, nem elmélettel magyarázza a szenvedést, és ezzel meg is eny
híti. Mert rnivel enyhíti laz ember a legjobban mások szenvedését ? Ra
vele szenved; ezt a tanítást megértik az emberek. A vértanúkra gondo
lok, akik szenvedtek, mégis boldogok voltak, mert Krisztusért, Krisztus
sal szenvedtek, Gondolhatunk azonban hozzánk közelebb álló példákra is.
Egy halálos ágyhoz lépek oda lélekben. Kedves unokaöcsém és barátom, a
fiatalon meghalt költő, Harangi László halálos ágyához, aki igen nagyon
ezenvedett. Arnikor próbáltam neki mondaní, hogy kire gondoljon, ő az
zal la kevés erővel, amije még volt, a feszületre mutatott: s csak alig tud
ta suttogni: ,,0 is." És mosolygott. Nem enyhült meg fizikailag, mégis
megenyhült valamiképp. Egy másik ágyra, egy édesanyáéra emlékezem,
gyermekét akarja a világra hozni. Kérdik tőle: nem sokállja-e még a
kínt ? "A világért sem - feleli -, semmiért a világon oda nem adnám
ezt a szenvedést." Egy földi lény is képes erre. Hát Isten hogyne vállalta
volna a szenvedést, érettünk!

És Vian ,a kereszt titkának egy végső csúcsa is; aki oda fel nem ju
tott, nem érti a Krísztust és szenvedését sem: a szenvedés mirrt engesztelés.
Engesztelést vállalni a rosszért, a bűnért, másokért - ez a megváltó szere
tet legmélyebb mélysége, Egy édesanya azt kérte Istentől éveken át, ad
jon neki sok és hosszú, fájdalmas betegséget, hogy még itt a földön Leve
zekelje bűneit. Mikor halálos ágyán figyelmeztették, hogy ő kérte ezt an
nak idején,elmosolyodO'tt és egy téves úton járó fiának nevét mondta:
"Érte ajánlom fel." Egy ember, .aki megértette a kereszt titltát.

Mitől vált meg bennünket az Úr Jézus? A 'bűnön és a szenvedésen
kívül mindattól a következménytől, amely az eredeti bűn nyomában jár;
az emberi gyengeségektől. Mindazt, ami az emberben és az embernek
rossz, felsorolhatnánk itt. Megváltott a magánytöl, mert mióta Krísztus
a földön járt, nincs az ember egyedül. Akit mindenki elhagyott, annak is
tudnia kell, hogy nincs magában. Megvált a céltalanságtól. Hány ember
van, akinek földi értelemben nincs miért élnie, elpusztult miridene 
mióta Krísztus itt járt, nincs céltalan élet: mindenki azért él, hogy üdvö
züljön és másokat üdvözítsen. A viszonylagosságtól. Ennek a századnak
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és a múlt századnak tudománya kiábrándította és megtanította az embert
arra, milyen viszonylagos minden emberi gondolat, emberi értékelés.
Egyik kor, egyik tudományvegyík műveltségi fok, életforma így, a másik
úgy vélekedik - ma így, holnap amúgy, holnapután megint másképp.
Tolsztoj mondja: nekünk keresztényeknek van egy biztos próbakövünk
arra, mi a jó, mi a rossz, mi igaz, mi tévedés: az evangélium. Azóta a ke
resztény ember számára nincs erkölcsi relativitás. Csak egy nagy ember
ség, az istenemberi valóság van. Megvált bennünket a belső ellentmondá
soktól. azoktól a belső harcoktól. amelyeket a római levél (7, 15-25) olyan
csodálatosan ír le, a kettős törvény alól: "Ki szabadít meg ennek a ha
lálnak testétől ?" Felelet: "Az Isten kegyelme, a mi Urunk Jézus Krísztus
által." Megszabadít. osak bele kell kapaszkodnunk.

Kegyelem - ez a szó rámutat az adakozó szeretetnek harmadik mód
jára, a megszentelő ezereteire A megváltás szerezte meg nekünk a kegyel
met, amely megszentel, "Megmosattatok, megszentülést nyertetek és meg..
igazultatok Iéi mi Urunk Jézus Krísztus nevében és a mi Istenünk Lelke
által" (1 Kor. 6, 11).

Keresem a megszentelő szeretetre a hiteles hasonlatot, Azt hiszem,
legjobb, ha folytatjuk a barát-hasonlatot, Hogyan emeli fel az igazi barát
barátját, hogyan tesziegyrre különbbé ? Míndenekelőtt példájával, egyé
niségének kisugáraásával, de szavával ·és tanításával is. Az evangélium
ban Krisztus Urunk hiteles szavai szentelnek meg bennünket. A barát,
amennyire rajta áll, úgy iparkodik alkalmazni a körűlményeket, hogy ba
rátja általuk egyre különbbé váljék; elhárít útjából akadályokat, segíti,
amennyire lehet. Az Úr Jézus Krisztus is úgy intézi életünk sorsát - a
külső körűlmények, Iéi környezet, az emberek, az események az ő kezében
vannak -, hogy mi általuk nőhessünk, megszentelődjünk.Még halálunk
körülményeit is úgy választja meg számunkra, ahogy a megszentelődé

sürikre ,a legjobb. A barát, ha meg kell halnia, legszívesebben meghosz
szabbítanáaz életét, hogy itt maradjon barátjával. Krísztus meghosszab
bította magát: az egyház a Krísztus meghosszabbítása. Hogy mindennap
érintkezhessünk vele, az eucharísztiához hív. Azt is megteszi a haldokló
barát, hogy gondoskodik maga helyett másról, aki szeresse barátját: Krisz
tus elküldi a "víg.asztalót", a Szentlelket, aki Ielkünkbenokímondhatatlan
sóhajtásokkal" (Róm. 8, 26) tesz bizonyságot értünk. Végtelenségig lehet
ne folytatni azokat a szent hasonlatokat, amelyek belevilágítanak lsten
szeretetébe. Ez a szeretet itt van, benne élünk.

Egy Laboratóriumban jártam egyszer: egy tudós, ,aki .a kozmíkus SiU

gárzással foglalkozott, bemutatta nekünk gépét és megértettem, láttam,
hogy ott, ahol vagyok, szűntelenül sugárzáporban állok és járok. Az em
berek nem tudják, hogy állandóan a világmindenségből jövő sugárzápor
ban járnak. Ilyen kozmikus sugárzása megszentelő szeretet: a Szentlélek
sugaraiban járunk. Az Isten megszentelő szerétetének ez ,a legfőbb, szá
munkra legdöntőbb mozzanata. Itt, ahol vagyok, elöntenek erek a su
garaik:. Figyelek-e rájuk? Ahol állok, ahol járok, állandóan árad belém a
kegyelem: kőzreműködöm-e vele? Nem valami rendkívüli dolog ez: a
természetfölötti élet a hűséges lélekben lassan természetté, állandó le1Jki
habítussá válik. Teremts csöndet a lelkedben, meg fogod hallani az Isten
hangját. Aki ezt egyszer megértette, annak az élet mélységes szent nyug
ta1a.nsággá válik. Sokszor idézik Claudel egy szép mondását Rívíere-hez:
"Ha egyszer Istent a lelkébe befogadta, olyan vendéget fogad be, aki töb
bé nem hagyja nyugton." De eza nyugtalanság, -ez maga a béke és öröm
és szentség, az Isten megszentelő szeretete,
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RÓNAY GYÖRGY VERSE

VAGADU FELTÁMADÁSA

Vagadu a Niger rnentén hosszan elnyúló Faraka lakóinak
mitikusőshazája,ahonnét, Észak-Afrika styep-övezetének ke
leti felében, külőnféle alakulatokban, törzsí formákban (Dí
erra, Agada, Ganna, Silla) Farakáig' vándoroltak. A Dausi
hősi énekük, melynek még élő töredékeit a század tizes évei
ben jegyezte le a Niger csónakos-énekeseinek ajkáról Frobe
nius. (Atlantís, VI.) A "Vagadu feltámadása" nagyjában en
nek költői feldolgozása.

I.

Négyszer ragyogott Vagadu a napban, négyszer virágzott Vagadu fénye.
Négy kapuja nyílt a világba, északra, nyugatra, keletre, délre.
Négy neve volt négy életében: Dierra, Agada, Ganna, Silla, ugyanegy tő néW

virága.
Vagadu kőből, földből, fából, s kő, föld, fa múltán szívek reménye, szomjúsága.

O-ÓÓÓ! 0-66ó! Dierra, Agada, Gan~, Silla! - 0-6ó6!

Négyszer virágzott Vagadu, négyszer merült utána tetszhalálba.
Minden halálból fölkel, minden holtáb6l szebben születik újra világM.
Mert Vagadu a férfiak szíve, Vagadu a nők ölének titkos virága.
Vagadu annál mélyebben alszik, minél szebb lesz feltámadása.

O-666! 0-66ó! Dierra, Aaada, Ganna, Silla! - 0-ó6ó!

Vagadu négyszer ragyogott a napban, négyszer aludt ki Vagadu fénye.
Négyszer haj.nallott arany fényben, négyszer merült fekete éjbe.
Először hívság ölte meg. Másodszor hitszegés ölte meg. Harmadszor bíroágy·

ölte meg. Negyedszer meghasonlás.
Minél többször meghal Vagadu, annál kevésbé fog rajta a rontás.

O-óóó! O-óóó ! Dierra, Agada, Ganna, Silla ! - 0~6óó!

Négyszer ölte meg Vagadut a bún: gazdagabb lett minden haláltól.
E16ször a hívság ölte meg, és megszületett a Lant a halálból.
Másodszor a hitszegés: aranyesőt szült; harmadszor a bírvágy: megszületett az

Irás belőle.

Negyedszer a meghasonlás ölte meg, s az ötödik Vagadu épp úgy nem lesz·
mulandó, mint a Szahara sziklája vagy aDél esője!

O-ÓÓ6! 0-66ó ! Dierra, Agada, Ganna, Silla ! - 0-óó6!

II.

Először a hívság ölte meg. Dierra volt a neve, Nganamba volt a királya.
Menj, Nganamba! halj meg, Nganamba! fölnőtt fiad van, Gassire fiadnak

nyolc fölnőtt fia, sereg unokája!
Gassire hiába várt, Nganamba egyre csak élt, csak élt, nem akart meghalni

Nganamba.
Gassire szívét sakál rágta. Gassire szívét a hívság sakálfoga marta.

0-ó6ó ! O-óóó ! Dierl"a, Agada, Ganna, Silla! - O-óóó!

Mikor hal meg Nganamba ? Mikor hal meg Nganamba? Gassire szívét sakát
rágta.

Reggel hadba vonult, rettentő dühvel rontott a burdamákra.
Estére hazatért. Ül; a téren. Hallgatta a vének dünnyögő énekét. Nem figyelt

a dalra.
.A.zt leste dalon át," falon át, lélegzik-e még Nganamba.

0-66ó! O-óóó! Dierra, Agada, Ganna, Silla! - 0-ó6ó!
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Gassire Nqanamba pajzsát kivánja. Gassire Nganamba kardját kivánja. Nem
tud aludni. Rágja a sakál. Torka keserű, homloka fOTTó.

"Mikor hal meg apám, Nqanamba ? Mikor öröklöm pajzsát-kardját? Felelj
nekem, Kiekorro l"

"Mindenki meghal egyszer. Nganamba is meghal egyszer. De pajzsát-kardját
nem te öröklöd." Gassire szivét sakál rágja.

"Menj, Gassire. Higgy nekem, Gassire. Hallgasd ki, mit mond a fogolymadár.
Megmondja neked Gassire útját. Megmondja neked Vagadu útját. Csak
jól ügyelj a szavára."

O-óóó l O-óóó l Dierra, Agada, Ganna, Silla! - 0-6óó!

ültek a férfiak a téren. Gassire nem, ült közéjük. Kiment a mezőre. A bokron
ült a fogolymadár, csibéi lent a homokban.

A fogolymadár így énekelt: ,;Halljátok a Dausit l Halljátok híres tetteimet l
Halljátok, ahogya kígyóval tusakodtam l

Ami él, meghal s szétporlik a földben. A királyok meghalnak, szétmálnak a
földben. Én is meghalok, szétporlom a földben. De a Dausi, a DauBi
sohasem hal meg, az Ének sohasem porlik el l

A hősök meghalnak, széthullnak a földben, de a Dausiban élnek a hősök.

Vagadu is elmúlik egyszer, de a Dausiban örökre él és énekel l"

O-óóó l 0-ó6ó l Dierra, Agada, Ganna, Silla l - O-óóó!

III.

"Hallottam a foglyot, Kiekorro. Hallottam a fogoly dalát, Kiekorro. Arról
dalolt, hogy elmúlnak a hősök, Vagadu is elmúlik egyszer, de a Dausi, a
Dausi fennmarad l"

,,0 szegény Gassire! O bolond Gassire l Elmúlnak a hősök, Vagadu is elmúlik
egyszer; ha király vagy is, elmúlsz egyszer; de a Dausi, a Dausi
fennmarad I"

"Hát vesszen Vagadu, hogyha veszendő l Vesszen a pajzs és kard. ha vesze7l.dó!
A király meghal, szétmállik a földben. De örökre él, aki él a Dami
énekében I

Készíts lantot, kovács, legyen mivel a Dausi énekét kísérnem l"

O-óóó l O-óóó ! Dierra, Agada, Ganna, Silla I - O-óóó!

"Készítek lantot, Gassire, de hangot nem adhatok belé." - "Tedd a dolgod,
kovács, a többi rajtam áll." .

Gassire tépi a fát. "Néma a lant, kovács I" - "Gassire, megtettem a dolgom,
a többi rajtad áll.

A fa néma, ha nincs szíve, Gassire, adj szívet a fának. Vért a véredből, lelket
lelkedből, hirt a híredből, kint kinjaidból, s szíve születik a fának.

Mert ha szivedet adtad szivül a lantnak, hiába porlik széjjel a szíved, tovább
dobog a lant szavában, és nincs ereje szaván a halálnak !"

O-óóó l O-óóó l Dierra, Agada, Ganna, Silla l - O-óóó!

Gassire vállára vette a lantot. Gassire szólott nyolc fiának: "Fiaim, megyünk a
burdamákra l"

Gassire csodákat művel a harcban. Gassíre szügyig gázol a vérben. Gassire
legidősebb fiának szívében rezzen a dárda.

Gassire hátára veszi a holtat. Csorog a fiú szívéből a vér, csorog Gassire hátán
a lantra, beleivódik a fába.

Dobog a gyászdob. Győztes serege élén, hátán halott fiával, Gassire bevonul a
vén Nganamba városába.

O-óóó l O-óóó l Dierra, Agada, Ganna, Silla I - O-óóó!
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Eltemették Gassire legidősebb fiát. Hét napig tartott Dierra gyásza.
Hetednap Gassire fogja a lantot, tépi a fát: néma a lant. "Fiaim, megyünk a

burdamákra l"
Elesett Gassire hetedik fia. Elesett Gassire hatodik fia. Dierra szünet nélkül

gyászol, asszonynépe piros-fehérben, legjobb vitézei sirban.
"Jaj, Gassire, ránk hozod Vagadu végét 1" - "Vesszen, hogyha veszendő, csak

a lantot végre sz6ra bírjam l"

O-666 I O-666 I Dierra, Agada, Ganna, Silla I - Ó-6óó 1

IV

"Gassire, fogd a néma lantot, menj világgá, békén akarunk élni, nem kell
nekünk az ének." \

Gassire nyergelt, fogta a lantot, egyetlen megmaradt fiával nekivágott az éjnek.
Egyetlen megmaradt fiával bevette magát aSzaharába. '
Egyetlen fia aludt. Gassire ült a túznél. Bámult az éjszakába.

Ó-ó66 1 O-666 I Dierra, Agada, Ganna, Silla I - Ó-6óó I

Gassire ült a túznél. Egyetlen megmaradt fia aludt mellette mélyen.
Gassire fölfigyelt. Gassire hangot hallott az éjben.
Egészen közel sz6lt a hang. Mintha ott' sz6lna a szívében.
Gassire figyelt. Gassire remegni kezdett. A lantja sz6lt, a Dausit dalolta a

sötétben. .

0-6óó I Ó-6ó6 I Dierra, Agada, Ganna, Silla 1 - Ó-6ó6 1

Azon az éjszakán, mikor először zendült föl a Dausi a lanton, meghalt Dierra
királya, Nganamba.

Azon az éjszakán, mikor először zendült föl a Dausi a lanton, elszállt Gassi1'e
haragja.

Azon az éjszakán, mikor először zendült föl a Dausi a lanton, megeredt Gassire
könnye patakja.

Azon az éjszakán Gassire sírt. Azon az éjszakán halt meg először Vagadu napja.

Ó-666 I Ó-666 I Díerra, Agada, Ganna, Silla I - Ó-6óó 1

V.

Négyszer ragyogott Vagadu a napban, négyszer virágzott Vagadu fénye.
Négyszer ölte meg Vagadu napját fiai vétke.
Először Dierra volt. Azután Agada volt. Azután Ganna, azután Silla.
Először hívság, másodszor hitszegés, harmadszor bírvágy, negyedszer

meghasonlás vitte sírba.
Négy kapuján négyfele nézett, északra, nyugatra, keletre, délre.
Vagadu kőből, földből, fából, és négyszer Vagadu, a semmi éje.
De kőnél, földnél, fánál erősebb Vagadu a férfiak szívében és a nők ölében.
És négy holtában is élt Vagadu a Dausi énekében I

Ó-666 I Ó-666 I Dierra, Agada, Ganna, Silla 1 - Ó-666 I

Dierra meghalt. Agada meghalt. Ganna meghalt. Silla meghalt. De Vagadu nem
halt meg, csak alszik.

A Dausi bujdosó lelke akkor is virraszt, ha a leigázott Vagadu tetszhalott
teste alszik.

Minél mélyebben alszik, annál szebb a feltámadása.
Ébredj, Vagadu I Kelj fel, Vagadu I Tárulkozzál a napvilágra 1

Ebredj, Vagadu I Kelj fel, Vagadu I Lépj diadalmas delelődre I
Mert az ötödik Vagadu épp úgy nem múland6, mint a Szahara sziklája vagy

a Dél esője.

Ó-666 I Ó-666 I Dierra, Agada, Ganna, Silla I - Zengj, Dausi dicső éneke 1
Villogj, Vagadu büszke fénye I

Tündökölj négy kitárt kapuddal, Vagadu, ébredő világ büszkesége I
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Radó Polikárp

AZ EGYSÉGES MAGYAR RITUALE MEGJELENÉSÉHEZ

Századokra szólóan fontos és döntő jelentőségű probléma oldódott
meg, sokaknak évtizedek óta várva-várt óhaja valósult meg ebben ,az esz
tendőben: megjelent az egész magyar, latin szertartású katolikusság ré
szére az egységes magyar rituale. A rituale az a liturgikus könyv, amely a
szentségek és szentelmények liturgiáját tartalmazza, kivéve a papszente
lést,amely a főpapi szerkönyvben, a pontificaléban van meg. Szakértő

bizottság évekig tartó munkája alapján készült el a magyar rítuale, a
püspöki -kar felterjesztettea Szentszékhez, s az 1961. március 17-én jó
váhagyta. Most jelent meg a könyv a Szent István Társulat kiadásában,
a pécsi Szikra Nyomda műszakí gondozásában, tetszetős kivitelben, hasz
nálható, gyakor-latias külsőben. Megvalósult ekként, a' korszakalkotó li
turgikus enciklikárnak a Mediator Dei-nek, már 1947-ben körvonalazott
általanos elve: "Nem kevés szertartásban, nagyon hasznos lehet a hazai
nyelv használata a nép részére, de ezt egyedül Ja Szeritszék engedélyezi"
(nr. 59).

A Magyar Népköztársaság kormányzatának hozzájárulásával kiadott
rnű gyökeresen megváltoztatja a szeatségek és szentelmények Iíturgíája
területén, az eddigi helyzetet. Eddig, azaz 1962-ig, ez ,a szentségi liturgia
nem volt egységes. Az ország nagyobb része az esztergomi 'ritualet hasz
nálta, mellette azonban volt kalocsai, egri és veszprémi rituale is. Az egy
ség rnost úgy valósult meg, hogy a Szeritszék jóváhagyásával új, közös
rituale jelent meg ezzel a címmel: "Collectio rituum ad instar appendicis
ritu((!is romani ad usum dioecesium et paroeciarum linguae hungaricae"
(Szertartások gyűjteménye, mint .a római rdtuale függeléke, a magyar
nyelvű egyházmegyék és plébániák használatára). Ezután mínden szent
ségi szertaetás az új, jóváhagyott rituale szerint végzendő, minden más,
ami ebben nem található, a római ritualeból veendő. Ezzel tehát megszün
tek az egyházmegyei külön rátualék, köztük az esztergomi Ls, és ezentúl
mindenütt teljesen azonos Iesz a szentségí Jíturgia. Szembe kell néznünk
a ténnyel, hogy ezt a tökéletes egységet meg ils kell okolnunk. mert akár
hány becsületes, ,azősiséget vagy inkább a vélt ősiséget tisztelő papnak
és hívőnek lelkében tövis maradna.

Az egységes rituale megokolása

A most létrehozott teljes egységességet javallja hazai liturgiánk tör
ténetének elfogubtlan tanulmányozása. A középkor vége felé, hazánkban
18 észrevehetően fejlődni kezdett, mínt Európa más országaiban 18, bizo
nyos liturgikus többíéleség, divergencia. Maradtak reánk középkorí mi
sekönyvek, breviártumok, antífonáríumok, graduálék különböző egyház
megyék részéről, de rltuális,tehát a szentségekkel foglalkozó könyv csu
pán a nagy mirrta, az esztergomi főegyházmegyerészéről található. el
szórt. elszigetelt egyes kezdeményezésektől eltekintve, Ez az egyházme
gye, a maga legnagyobb metropoliájával, mindent elsöprő módon domí
nált .a középkor végén liturgikus kézírataival és nyomtatványaíval. Elég
arra rámutatnunk. hogy az esztergomi misekönyv 34 évalatt (1484-1518)
tizenkilenc kiadást ért meg,azt:.'Sz'tergomi breviárium pedig 70 év alatt
tizenhármat. más egyházmegyék ehhez képest keveset produkáltak. Ami
a r ituálékat illeti, sem kéziratban, sem nyomtatáshan nem találunk más
egyházmegyéből, osak az esztergomiból. Azután, hogy az első nyomtatott
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magyarországi rituale megjelent, 1496-ban Nürnbergben Obsequiale seu
baptismale címmel, más nem adott kí rituálét, ez az esztergomi pedig 60
év alatt hét kiadást ért meg. Mikor 1560~ban Oláh Miklós prímás adta ki
újra, méltán írhatta előszavában, hogy "nem osak a mi egyházmegyénk
ben, hanem más helyeken is, mindenütt ezt követik." Ma is áll tehát a
múlt század nagy liturgiai tőrténészének, Knaus Nándornak ítélete: "Bát
ran állíthatjuk, miszerint általában véve laz egész magyar egyház az esz
tergomi rítust fogadta el, mert csak így fejthető meg az a körülmény.
hogy míg az esztergomi egyház 'anqyi ily tárgyú könyvet bír felmutatni,
addig a többi egyházak legnagyobb része, köztük, s ez fontos ok, maga' a
kalocsa érseki egyház is éppen egyet sem, nehánya pedig alig egy-kettő

vel bír" (Magyar Sion 1867, 162), hangsúlyoznom kell azonban, hogy ez
az egy-kettő sem szoros értelemben veendő rituáléval.

Nem tévedünk tehát, ha azt rnondjuk, hogya középkor végén tulaj
donképpen megvolt az egységes, magyar rituale, hiszen más nem lévén,
mindenütt ezt használták. Így maradt ez egyelőre a további fejlődés során
is. Telegdi Miklós 1563-ban újra kiadta az addig megjelent esztergomi
rituálét Agendarius címmel, de jelentős újítással: a szeatségek kiszolgál
tatásához hosszú, magyarnyelvű intelmeket is mellékelt: a könyv újra
1596-ban jelent meg, .az esztergomi rituale tehát összesen kilencszer. 1\13
gyárország nagy apostola, Pázmány Péter azután nagy mértékbenátdol
goztaaz ősi szerkönyvet s la római rituáléhoz igazította. 1625-ben megje
lent könyve már a Rituale Strigoniense néven jelent meg. Ez a kiadás
azóta többször megismétlődött, Lényeges újítások az l855-ös, Scitovszky
János prímás által kiadottban vannak, száznos aílokucíó és magyarnyelvű

imádság a szentségek kiszolgáltatásánál. Csekély változtatással ezt adta
ki Vaszary Kolos prímás is 1907.:.ben. Az azóta eltelt 55 esztendő óta már
nem jelent meg új kiadás, már ezért is ideje volt, hogy valami történjék.

Annál is inkább szükség volt arra, hogy az egységesítés megtörténjék,
mert időközben, az újkorban kezdtek jelbukkanni az egyházmegyei külön
rituálék. Első volt az azóta használaton kívül került Rituale Jaurinense,
a győri egyházmegye részére kiadott szerkönyv, amelyet l626-ban adott'
ki Draskovich György püspök. A püspök az előszóban maga mondja, hogy
megyéjében "még nem vették át mindnyájan az új ritualet fa Pázmány
félét), némely helyen a régi esztergomit, másutt a passaui Pastoralet. is
mét másutt a salzburgít használják." A győridtuale tehát csak a Páz
mány-félének zugkiadása volt.

Az egri ritualételőször Telekesi egri püspök adta kd, 1702-ben jelent
meg utórjára, lényegében semmi eltérés nincs az esztergomival szemben.

A kalocsai ritualénak is megvan a maga története, Angeli Ottó ku
tatta ezt ki. Patasich Gábor adta ki 1738-banteljesen az esztergomi rituale
mirrtájára, az 1878-ban megjelent újabb kiadásában azonban már eltéré
sek mutatkoznak. Raynald bíboros, kalocsai érsek, korát megelőző mó
don, már országos egységes rituálét akart kiadatni, tárgyalt is ebben az
ügyben Simor prímással, de eredmény nélkül. így 1888-ban jelent meg
utoljára a kalocsai rituale, Városi Gyula átdolgozásában, aki később ka
locsai érsek lett. Az első rész teljesen a római rítust követi, a második
rész első függeléke a sajátos rítusokat közli, a másik függelék a magyar
nyelvű allokuciókat és imákat. Mivel ezt a könyvet gyakorlatilag nem le
hetett használni, kézikönyvet (manuale) adtak ki belőle.

A veszprémi rituale először 1750-ben jelent meg Padányi Biró Márton
püspök kiadásában. Nagyon csekély eltérésekkel ez is az esztergomi, Páz
mány-rituale volt. Nem volt ebben a könyvben semmi ősi,eredeti veszpré
mi vonás; nem is lehetett, hiszen l629-ben Sennyey István püspök az esz-
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tergomi káptálanhoz fordult, mondván, hogy a veszprémi egyházmegye
állapota száz év óta teljesen leromlott, "úgy, hogy az isteni szolgálatnak
s az ott szokásos szertartásoknak még nyomát sem leltem." A veszprémi
rituale azonban napjainkig megmaradt, Koller Ignác újra kiadta (1772),
Bajzáth József püspök l801-ben, majd utoljára Hornig Károly püspök bí
boras 1900-ban, mint a római rituale függelékét. amint azt az engedé
lyező decretum mondja (" ... veluti appendix ad rituale romanum").

A magyar liturgiatörténet tanulmányozása tehát az egységes szent
ségi ritus bevezetése mellett tanúskodik. Ezt az egységet sürgeti a modern
élet ritmusa is. Rengeteg ernberit helyeznek át egyik helyről a másikra,
az emberek könnyen utaznak s így sokhelyütt megfordulvá, megütközés
sel tapasztalják a különbséget, éppen a legszokásosabb rítusokban. mint
keresztelő, esküvő, temetés alkalmával, Magától értetődő tehát a' mai
életben a szertartások végzésénél, legalább nyelvterületek szerint, töké
letes egységre törekedni. Nem szabad ugyanis elfelednünk. hogy egy vi
lágszerte megindult mozgalom eredménye az egységes magyar rituale:
mindenütt arra törekedtek világszerte, hogy a nemzeti nyelv - egyelőre

- legalább a szentségek liturgiájában, jelentős szeraphez jusson, itt azon
ban, egy nyelvterületén belül, már nem lehetneik egyházmegyei és pro
vinciális határok.: Ez nemcsak reánk áll, hanem az egész világegyházra,
a tények mindenesetre ezt mutatják.

Nyolc nappal a Mediator Dei megjelenése után, 1947. november 28-án
engedélyezte már a Rítuskongregáció az egységes francia ritualét. Ezzel
a ténnyel a franciák önként mondottak le az ő valóban (nem mint nálunk,
csak látszólag) ősi külön rítusaikról a szentségi liturgia területén. mert
megértették a mai idők parancsoló szavát. Immár nem egyes egyházme
gyék, sőt még csak nem is "Gallia" ennek az új, népnyelvű rítualénak tu
lajdonosa, hanem bármely, a francia nyelvet használó egyházmegye ("ad
usum dioeoesium gallíoae linguae"). Csakugyan ezt az egységrítualét hasz
nálják most már a francia nyelvű kimadai területeken, az Egyesült Alla
mokban,ahol francia nyelvű plébániák vannak és használták, amíg voltak,
a francia gyarmatokban is. 1950. március 21-én nyert engedélyt a németek
rituáléja, amely nemcsak vrégi szerkönyveket, hanem még új,engedélY'e
zett és nemzeti nyelveket használó rttualékat is kiszorított. Ugyanebben
az évben, kissé előbb jelent meg a hindu nyelvű rituale ("ad usum
dioeeesium indicae Iinguae"), kissé később a kínaiak és japánok kaptak
egységes népnyeívű ritualét, 1954. június 3-án jelent meg a népnyelvű

rituális függelék (",appendix linguae vernaculae ad Rituale romanum") az
Egyesült AUamok részére, ugyanezt a eollectíot engedélyezték 1955"'ben
Ausztrália és Kanada angol nyelvű hívei számára. Teljes anakronizmus
volt tehát fiára mi hazai rituáléink különbözősége,

A megokolás rámutatott a parancsoló szükségességre, hogy ezt a ma
gyar rituaIét, csakugyan, csak egységrítualéként lehetett kiadni. Szükség
van azonban mégarra, hogy megmagyarázzuk, mért vannak benne az ed
digitől eltérő változások: azért, mert az új magyar rituale jelentékenyen
jobb az éddígíeknél.

Az egységes rituale előnyei

Az új magyar rttuale három részből áll. Az 1. rész neve Sacramentale,
ez tartalmazza az dde nem tartozó egyházi rendet leszámítva a hat többi
.szentség rítusát és a velük kapcsolatos szentelményeket, A II. rész neve
Exsequiale, azaz temetési könyv, ebben van a temetések szertartása, A
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lll. rész neve Processionale, ebben található a négy legfontosabb körmenet
liiturgiája. Ez a beosztás egyszerű, világos és gyakorlatias.

Az új ritualénak legnagyobb előnye a hazai nyelv egészen nagyvonalú
használata. Ha a pap akarja, majdnem minden szer-tartás kisérő szava
magyar lesz. Kivétel csak: a szentségek lényegéhez tartozó szavak (a
"forma"), azután a szentségnél előforduló exorcízmusok, ezeket csak latin
nyelven kell mondani. Vannak viszont - ennél jóv:alterjedelmesebb ré
szek -'--, amelyeknél kizárólag magyar szöveg van jelezve. Ezek a litur
giát magyarázó buzdítások (allokucíók), könyörgések, hálaadások, litániák
és összekötő szővegek. A szentségek és szentelmények liturgiáját ezentúl
teljesen meg lehet érteni, mert minden újabb szertartást rövid magya
rázat előz meg. A leggyakoribb a rrtualékban a bilingvis, azaz kétnyelvű

szöveg, amidőn két hasábban egymás mellett olvasható a latin szöveg,
mellette a rítuskongregációtól jóváhagyott magyar fordítás. Ez azt jelenti,
hogy a pap mondhatja a latin szöveget, vagy ha helyesnek látja, csupán
csak a magyarra fordítottat. Népűn~előtt így feltárul az egyház imád
ságainak kincsesháza, ezentúl ki van rekesztve minden értetlenség, una
Iom.ielszórakozás.

A liturgikus szövegek fordítása jó magyar nyelven olvasható, nem
túlságosan szabad, de korántsem szolgai, megfelel a magyar nyelv szel
lemének; precíz, a dogmatikus tartalmat hűen visszaadó gondos fordítás,
magyaros és könnyen érthető. A magyar nyelv ílymérvű, sohasem tapasz
talt és remélt széleskörű használataazonhan a lelkipásztorra azt a fel
adatot rója.i hogy valóban hasznosítsa az egyház által megadott lehetősé

geket. A Rubrikák kódexe írja elő a fennhangon végzendő irnáknál, hogy
tagolt és helyes legyen a kiejtés, nem sietős, hogy meg lehessen érteni,
amit mond, nem túlzottan lassú, hogy unalmat ne keltsen, nem halk, ha
nem olyan, hogy minden jelenlévő megérthesse (nr. 512). A francia püs
pöki k,araz 1948-ban kiadott francia ritualéhoz rendeletet csatolt, ebben
felhívja a Iíturgtát végzők figyelmét, hogy "a nemzeti nyelv használata
nagy felelősséget róa kiszolgáltatókra, hogy mindent méltóan, figyelem
mel és áhítattal végezzenek, mert különben a hívek megértésére szánt
nemzeti nyelvű szöveg, inkább csökkenti a vallásos érzést, nevetségessé
válik és sérti a kegyeletet".

Ki kell emelni a magyar egységes rituale rendkívül gyakorlatias vol
tát. Nem kell már ezentúl,;a szentségek kiszol~áltatásánál kapásból vál
toztatni a szövegeket, aszerint, hogy egyeseknek, vagy többnek szolgál
tatják ki azokat: külön megvan a többek részére végzett ritus egész ter
jedelmében. A nagybetegek szentségeit is ilyen gyakorlatiasan egymás
mel1étéve kapja meg a lelkipásztor, sőt a sürgős esetekre a lényegesen
csökkentett betegellátást is közli a rituale. Új és Iontos engedmény, hogy
nálunk a felnöttek keresztelese ezentúl külön engedély nélkül végezhető,

,a gyermekek keresztségének rítusa szerint. A gyakorlatiasságot emeli az,
hogy mindenütt közli a kikészítendő tárgyak jegyzékét (praeparanda). Az
egyes szertartásrendeket (pl. keresztség, utolsó kenet) alcímekkel teszi ta
golttá: ez az újabban kiadott liturgikus könyvek gyakorlata, igy van ez
az 1956-ban kiadott nagyheti szertartásrendben (Ordo Hebdomadae Sanc
tae) és a római misekönyv 1962.-es kiadásában (editio typica). Már a né
metek nemzeti rituáléja is alkalmazta 'ezt a tagolást, és most nálunk is
megvalósították. Minden szartartást könnyen áttekinthetővé és világos
ezerkezetűvé tettek ezzel a módszerrel.

Az egyház szándéka az volt, hogy a nemzeti nyelv kiterjedt haszná
lata által a hívők cselekvően bekapcsolódjanak a liturgiába. Ez a "cse
lekvő részvétel" (actuosa participatio) a Mediator Dei megjelenése óta az
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egyháznak állandóan hangoztatott alapelve, amelyet la magyar egység
rituale külön eszközökkel is szorgalmaz, Így pl. a keresztségnél megterem
tette az "ünnepélyesebbritUBt" (ritus solemnior}, amelyet a hívők törne
ges részvételével rendeznek. A feleleteket, a hitvallást ésa Míatyánkot,
a keresztségi fogadást közösen végzik és énekeket is mondanak, Az egyes
szentségekhez fűzött ájtatosságok olyanok, hogy a jelenlévőkis belekap
csólódnak. Így van ez a betegek áldoitatásánál és az utolsó kenetnél, ahol
Iítániaszerűkönyörgésekre felelnek, ugyanígy van a házasságkötésnél és II

temetésnél is.
Most már ,a magyarr egységes rituale közelebbi ismertetéséhez érve

bemutatjuk annak egyes részeit.

Az egységes rituale újszerű részei

A keresztség ritusa olyan, mint eddig volt, néhány változtatás van
csak benne. Mindjárt az elején a pap a keresztelendő nevét kérdezi a
templom küszöbénél: "Kit választasz védőszentednekésmi lesz a neved ?"
Itt a szer-tartás elején eddig meglévő kérdésekre történő hitvallás és a
keresztségi fogadás elmarad, mert a keresztség kiszolgáltatása előtt úgyis
előfordul. A Hiszekegy és a Míatyánk mondása előtt az új rítualéban el
marad a Iktsdedekről szóló evangéliumi részlet felolvasása. A szentség
liturgiájának megkezdése előtt van a papnak mondanivalója, közben is
rövid, de velős, összekötő magyarázószövegek vannak. Pl. az exorcizmusok
előtt ezt mondja ia pap: "Az Any.aszentegyház ősrégi szertartásaival fo
gadja az újszülöttet gyermekei sorába. A keresztelendőnek harcot kell
kezdenie a sátán ellen, ezért az Anyaszentegyház többször távozásra szó
Iítja fel la gonosz lelket, a gyermeket ismételten megjelöli a szent kereszt
jelével és kézföltétellel Isten áldását esdi le reá, közben pedig szentelt sót
tesz a keresztelendő ajkára." A szeritség kiszolgáltatása végén nagyon jó
allokucióban buzditja a keresztszülőket kötelességük teljesítésére.

Említettük, hogy több gyermek keresztelésének szertartása teljes egé
szében megvan. A keresztséghez csatlakozik az avatás vagy egyházkelő

szentelménye, amellyel az édesanyát gyermekével együtt bevezetik a
templomba és megáldják. Külön allokucióval kezdődik a szentelmény, az
elején a Szűz Mária tisztulásáról szóló evangélium magyarul hangzik el,
egyébként az egész rítust lehet magyar nyelven végezni. - Külön szen
telménye van annak laz édesanyának, akinek gyermeke meghalt, iki kell
emelni a résztvevő lélekkel megalkotott vigasztaló allokuciót,

A bérmálás szentsége azért kapott helyet a magyar egységes ritualé
ban, mert az 1946. szeptember H-i pápai alaptörvény értelmében,azótJa
a plébánosok ís feladhatják halálos betegségben a bérmálás szentségét,
Csupán a szentségi formátcazaz a bérmálás szentségí szavait kell latinul
mondani,az összes többi imádság magyarul végezhető. Megint rá kell
mutatnunk, milyen jó, ez.úttal hosszabb, allokucíó világítja meg a bérmálás
szentségének fontosságát.,

A bűnbánat szentségének címe alatt az eretnek vagy szakadár kato
likussá-jogadásánakritusát találjuk, megfelelő magyar beszéddel, rövi
dített hitvallással, amint azt a Szent Officium 1946. december 4-i rendelete
lehetövé tette. Az egész rítus magyarul végzendő, kivétel csupán az egy
házbafogadás és feloldozás hivatalos szövege, amely csak latinul mond
ható.

Az Oltáriszentség címe alatt a betegek áldoztartását közlt a rituale.
Megfelelő szép magyar előkészítő és hálaadó imádságokat nyújt az egysé
ges rituale. Az áldoztatásritusa magyarul végezhető, latin nyelven mon-



dandó az Ecce Agnus Dei, valamint a Domine non sum dignus, amelyet
a beteg magyarul ils mondhat, és latin az áldoztatás ésa szent útravaló
formulája is. Fel kell hívnunk a figyelmet a tárgyilagos, bensőséges evan
géliumi gondolatokkal átjárt egyszerű és tartalmas ímádságokra, amelyek
a liturgikus szővegeket megelőzik és kísérik. -

A magyar rituale leggazdagabb részét olvashatjuk az utolsó kenet
cim alatt. Külön megvan az utolsó kenet kiszolgáltatása arra az esetre,
ha a beteg egyedül csak ezt veszi fel. Sok, jó szövegü imádság veszi kö
rül a rítust. A rituale szerkesztőí nagy gonddal és szép magyar nyelvvel
szerkesztették ezeket az imákat, talán kissé hosszúnak látszanak, de ezek
a magyar nyelvű imák, amelyek nem a liturgikus latin imák fordításai,
tetszés szerint elhagyhatók, vagy rövidíthetőkés bármikor mással pótol
hatók. Új rítus az utolsó kenet kiszolgáltatásánál a német rituáléból át
vett evangélium felolvasása a kafarnaumi századosról (Mt. 8, 5-13) és az
ahhoz csatlakozó rövid litániaszerű könyörgés: "Hogyezt a beteget,
Urunk, látogatásoddal megerősíteni méltóztassál ... hogy ennek a beteg
nek életet és egészséget' adní méltóztassál... hogy ennek a betegnek la

Szentlélek kegyelmét ajándékozni méltóztassál ... Kérünk téged, hallgass
meg minket". Az evangéliumi olvasmány helyett más evangéliumi szö
veget is lehet venni, vagy 'tetszés szerint el is lehet hagyni. Az utolsó ke
net szentségí szavait leszámítva, az összes liturgikus imák magyarul is
megvannak és így is végezhetők.

Az apostoli (pápai) áldás rítusa a következő fejezetben van meg, ez
-zel az áldással a halál idején teljes búcsú jár. Egészében magyar nyelven
van meg, ez az engedmény eddig ismeretlen volt, mert a pápai áldást la
tin nyelven kellett megadni ahhoz, hogy érvényes legyen. Újabb és ér
tékes fejezet a "folytatólagos" betegellátás (ritus eontínuus), amikor a be
(Jeg először a bűnbánat szentségét veszí f.el, utána áldozik, majd az utolsó
kenetben ils részesül és végül megkapja az apostoli áldást. így minden
keresgélés nélkül, anélkül, hogy lapozni kellene, elvégezhetjük a beteg
-ellátás teljes rítusát. Értékes a rövid külön fejezet, amely a lényegesre
szorítkozó rítust közli a sürgősség (casus urgens) esetében; egy másik

. rövid fejezet pedig az eljárásmódot közli, a beteg eszméletén .kívül van.
Ez a rész pasztorális szempontból külön dícséretreméltó, mert szöveget
közöl, hogy mit mondjon a pap a betegnek: "Diooértessék a Jézus Krísz
tus ! A pap van itt. Azért jöttem, hogy Isten nevében megbocsássam bű

neidet. Bándd meg bűneidet, mert velük a jó Istent megbántottad és az
-O büntetését megérdemelted. Mondd utánam: Istenem, bocsáss meg! Tel
jes szívemből bánom minden bűnömet, mert mindennél jobban szeretlek."

- A tapasztalat szerinf ugyanis nem egy esetben, a látszólag eszméletlen
beteg hallja, amit mondanak neki. Ez a két rövid fejezet dícséretreméltó
újítás, amelyet más rítualékban hem találunk meg.

Két-két fejezet a betegek megáld6sát tartalmazza, a felnőtt betegekét
és a beteg gyermekekét. Teljesen magyarul végezhető minden; a beteg vi
gasatalására és oktatására nagyon ügyesen összeállított szövegek, a pasz
toráció szempontjából rendkívül hasznosak Kár, hogy az egységes ritu
aléból hiányzik az egészséges gyermekek megáldásának rítusa. Ezekután
még két fejezet van, amely a haldokló imáival foglalkozik. Az első a
"lélekajánlás" (commendatioanimae) ősi imádságok füzére, a második a
halál órájában mondandó imádság (in exspíratíone). Míndez a szöveg
"kétnyelvű, tehát tetszés szerínt csak magyarul is végezhető. Ezeket a BZÖ

végeket bármely hívő is mondhatja, ebben a két utolsó" fejezetben semmi
szoros értelemben vett papi ténykedés (feloldozás, áldás) nem fordul elő.
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Jelentős újí,tás és változás, eddig a legnagyobb, észlelhetőa házasság
szentségének címe alatt. Az eddigihez képest majdnem egészen új litur
giát találunk,amelyet a lelkipásztoroknak is el ken sajátítaníok. Mínden
bizonnyal a magyar katolíkus hívők lelkét hamarosan meg fogj,a hódítani,
hiszen eleddig ra házasság szentsége kiszolgáltatásánál színte rninden la
tin nyelven hangzott el, aházassági kijelentés szavait és a házassági esküt
kivéve. Ennek la ténynek az N0lt az eredménye, hogy a házasság ezertar
tása hazánkban "csendessé" változott, azaz a pap olyan halkan mondta,
mint a kisrnisét. A közőnség foglalkoztatásáea, v,a;gy inkább szórakoztatá
sára, azután emiatt divatba jött az esküvő alatti zenei produkció, zenés
Ave Maríák, szólóénekesek vagy kórus árrtal előadott motetták, Ezt a
giccses, és a Iiturgía szellemével homlokegyenest ellenk!ező gyakorlatot az
új egységes rituale gyökeresen megszüntetí, A házasság liturgiája teljes
egészében magyarul, fennhangon végzendő, ezért ezentúl, '1;lZ egységeS
rituale rubríkája szerimt, szeros előírás: "Az egész szertartás alatc az 01'

gonának nem szabad megseólalnia, sem másféle zene vagy ének nincsen
megengedve; csak a 127. Zsoltárténekelhetí alkar Vlagy a nép. Az orgo
najáték és az ének osak a szentartás megkezdése előtt és annak befejezése
után megengedett."

A házasság liturgiája, ,az új rituale szerínt, ra következőképpen tago
zódik. A pap bevezet6 könyörgése után történik a gyűrűk megáldása. Ezt
nem az oltárorrvégztk, mínt eddig, hanem a jegyesek felé fordulva. Utá
na lkövetkezik az "e1gyűrűzés" (arrhatío) rítusa: a megáldott gyűrűt a
vőlegény felhúzza a menyasszony ujjára és !közben oe szavakat mondja:
"Az Atyának és Fiúnak és Szent1elelmoek nevében: viseld ezt a gyűrűt
hűséged jeléűl." Ugyanezt mondja a menyasszony is, midőn a gyűrűt vó
legénye ujjára húzza.

Ezután következík .a vizsgálat (scrutíníum). Az eskető pap megkérdezi
a házasulandókat, külön-külön, szándékukra vonatkozóan: ,,~érdezlek té
ged: megfontoltad Isten előtt házasságkötési szándékodat? Szabadon és

. kényszer nélkül jöttél ide, hogy menyasszonyoddal házasságot kössél ? 
Igéred-e, hogy leendő feleségedet tisztelni és szeretni fogod, hozzá hűsé

ges leszel, míg' ,a halál el nem választ benneteket? - ELfogadod-e a gyer
mekeket, akiIkkel Isten meg afkarja ajándékozní házasságotokat és úgy ne
veled-e majd őket, ahogy az a keresztény szülőnek kötelessége ?" MiJnd a
három kérdésre a [egyesek, külön-külőn, igennel válaszolnak.

A házasság szentségének lényege következik ezután: a kölcsönös kije
lentés (eonsensus), mert ezt emelte az Úr Jézus szeritség rangjára, amint
ezt la pap bevezetöallokúoíójában kijelenti. A jegyesek 'kezetfpgn,ak, ke
züket a pap a stólával átlkötiésígy nyilatkomafk házessági szándékukról:
"N. Isten szent színe előtt feleségül veszlek ... feleségül megyek hozzád."
A szent.cselekményhez hozzátartozik a házasság megerősítése (oonfírma
tio). A pap kijelendí : "Az egyház nevében, most megkötött házasságtokat,
érvényesnek nyilvánítomés megáldom. Ti1Jekét pedig, akiJk itt jelen \.:agy
tok, -tanúnak hívlafk ehhez a szent szövetséghez, amely Isten akarata sze-

, rint felbcnthatadan, amit Kris2'JÚUS Urunk e szavakkal fe:jez Iki: "Amit
Isten egybekötött, ember szét ne válassza." A pap ezután a házastársak
kezéről a stólát leveszi.

Ezután következik ra magyar katolikusok egyedülálló ősi rítusa: ős.i

magyar szo!kás szerint ,a házassági ígéretet esküvel is megerőSítik. Az ed
dig is szokésban volt esküt a ezertartás Iegvégén tették le, az új rituale
szermt a megfelelő helyre kerül: .a házasság megkötése után, mínt amely
eskü, a megkötött házasságot, külön vallásos kötelékkel erősíti meg.
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Ezután következik a házasság megáldása (benedictio). A házastársak
letérdelnek és így fogadjálk az egyház áldását. Elmondják a 127. Zsoltárt,
a keresztény házasság énekét. Nagyon helyes lenne, ha erre minél elóbb,
könnyen érthető dallamot szereznének, hogy azt a közönség énekélhesse.
A pap ezután mindkét kezét a jegyesek fölé nyújtja ki és így mondja az
áldás szavait: "Aldjon meg benneteket ,a>-mindenható Isten és egyesítsa
szíveteket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével ... legyetek ál
dottak gyermekeltekben és a szeretet, amelyet n~ekiJk adtok, szálljon rá
tok vissza százszorosan. " adjon Isten hosszú életet nektek, adja meg az
élet aratását" És miután hűséggel szelgáltatok neki, vegyen fel örök bol
dogságába."

A házasság rítusának befejezése az ünnepélyes áldás. A pap keresztet
vet a házastársakna és így mondja el az áldás szövegét: "Aldjon meg ben
neteket.az 'Atyaisten, őrizzen meg Jézus Krísztus, világosítson meg a
Szeritlélek. Tekintsen le rá,tOlk jóságosan az Úr és könyörüljön rajtatok
Forduljon felétek kegyesen az Úr és adjon 'nelk,tek békességet éltetek
minden napján. Halmozzonel az ég minden áldásával, adja meg bűneitek

,~bocsánatát, hogy részetek legyen az örök boldogságban, míndörökké,"
Meggyőződésünk, hogy a nagy eseményhez méltó új rítus mindenkinek
tetszésével találkozik.

A házasság szemségéhez csatolva a rituale közli a menyasszony külön
megáldását, majd az ezüst- és aranymenyegző külön szertartását,

A magyar egységes rituale II. része a Temetési könyv (obsequíale).
Először a koporsóba helyezés rítusát hozza, némely helyen, mint pl. az
egri főegyházmegyébenez még szokásos, A felnőttek temetése, a hézasság
rítusához hasonlóan, szinte teljes egészében megváltozott a végi rituálé
hoz képest. A középkor óta meglévő Circum dederunt éneke csak mint
csökevény maradt meg: az antifóna éneke után nem a 94. Zsoltár, hanem
a 129. Zsoltár (De profundis) következik, azután a versiculusok, a Mi
atyánk, a halott beszentelése és a könyörgés. Míndez magyarul végez
hető. A magyar rituale ezután hozza a templomban végzendő litur,gia
rendjét. Ez azonban hazánkban csak kivételes személyek (főpapok) teme
tésénél szokásos, A temetőbe való vonulás mariap mindenütt rövid, mert a
háztól való temetés egyre ritkább lesz. E körmenet alatt csak az In
paradisum énekét mondják: "Szent angyalok vezessek fel Istenhez a lel
ikedet, hogy megtaláld a szentek közt örök üdvösségedet. Istenfélő Lázár
mellé mennyországba felkerülj, s jámbor lelkek szerit karában mindörökre
üdvözül]." Sajátos magyaros dallammal olvasható ez a magyama fordí
tott liturgikus ének, amelyet remélhetőleg rövidesen míndenütt megtanul
nak, és közösen mondanak.

A sírhoz érve, gyökeresen megváltozott, és hosszabbá lett temetési
sz.ertartást találunk. Először ezt az antifónát éneklik, amely, az előbbihez

hasonlóan, közös ének, az elképzelés szerint: "Én vagyok a feltámadás és
az élet, ki bennem hisz, elnyeri az üdvösséget. Hívő lélek a halállal meg
nem halhat, bűneire trónusomnál nyer irgalmat." Az antifónáhozazútán
Simeon hálaénekét mondják el: "Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid
szerint békességben ..." A pap ezután meghinti a koporsót szenteltvízzel
e szavak kíséretében: "Mennyei harmattal üdítse fel lelkedet az Isten, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek." Azután tömjénnel megfüstöli, mondván:
"Mennyei illattal örvendeztesse meg lelkedet az Isten: az Atya, a Fiú és a
Szentlélek." A koporsót ezután lebocsátják a sírba, de még nem hantolják
be. A pap ünnepélyesen a kereszt [elét veti a koporsóra, mondván: "üd
vözítőnk, a mi Urunk Jézus Krísztus, keresztjének szent jele legyen raj-
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tad. E jelben váltott meg téged a Megváltó. E jelben van üdvösséged."
Azután a pap háromszor földet szór a koporsóm, e szavakkal: "Porból
lettél, és visszatérsz a porba. De Isten feltámaszt téged az utolsó napon.
Béke veled l" Ezután imádkoznak a halottért. Közösen mondják a Mi
atyánkot, amelyhez a pap hozzácsatolja az elhunytért való utolsó könyör
gését. Nagyon jó és bő választék áll a magyar rituáléban rendelkezésre.
Mialatt a koporsót elhantolják,a pap közösen imádkozik a hívekkel. min
den elhunyt keresztényért.

A kisdedek temetése, a felnőttek temetésének analógiájára, de más,
megfelelő szövegekkel és énekekkel megy végbe. Az allokució és az imák,
végig magyarul végezhető szővegeíwigasztaljáka szülőket és rokonokat.

A magyar egységes rituale III. része a Körmenetek könyve (processío
nale), Az első körmenet a magyar középkorból származó Krisztus feltá
madásának nagyszombati ünnepsége, Ez a végi, Pázmány-féle rítusnak
rövidítése, mivel a feltámadás szertartása, manap, csak a nagyszombat
'este tartandó husvéti vigilia, és annak miséje végeztével tartható meg.
Az egész szertartás magyarul végezhető. -

A második, az április 25-én tartandó búzaszentelő körmenet szertar
tása, Ez is teljes egészében magyar; nyelvű. Megmaradt a hazánkban egye
dül szokásos szertartás, midőn a négy égitáj felé fordulva, a négy evan
géliumból egy-egy szakaszt elénekelnek. Új az evangélium után mondan
dó négy-négy ének szövege, amelyekben a tavaszi megújulásra gondolva,
jó termést kérnek az Istentől: "Aki gondolsz a madárra; köntöst adsz a
kis virágra, kegyes szemed legyen rajtam, tebenned van bizodalmam."
Ezt éneklik észak felé fordulva. Kelet felé fordulva a magvetőről szóló
evangéliumi részletet mondja a pap, a népének utána erre emlékezik: "Te,
ki hinted igéd magvát, kemény lelkünk alakítsd át, vesd el benne szent
igédet, abból fakad örök élet. Itt a tavasz, fák rügyeznek: áldd meg a mi
vetésünket, búzánk, árpánk aratásra, hadd szökjön fel dúsan szárba."
Dél felé fordulva a csodás kenyérszaporítás evangéliumát mondja a pap,
a nép pedig éneikével szintén a bőséges aratást kérí: "Ra velünk az úr
áldása, nincs gondunk az aratásra. Százszoros lesz a termésünk. áldj meg,
Umm, erre kérünk." Nyugat felé fordulva a pap Jézusról, az igazi szőlő

tőről szóló evangélíumot énekli. Ebben a példabesredben mondotta Jézus,
hogy a szőlővessző csak úgy tud gyümölcsöt hozni, ha a szőlőtőn marad.
A nép éneke az evangélium után ezt hirdeti: "úr Jézus, ki azt hirdetted:
ki veled tart, el nem veszhet, erősítsd meg gyenge lelkünk, örök tűzbe ne
kerüljünk. ÚSzi vihar, hogyha kerget, nyugtot szívünk nálad lelhet. Édes
Jézus kérünk szépen: áldd meg munkánk egész évben." Figyelemreméltó
és nagyon hasznos megújítása és átalakítása az ősi, búzaszentelési szer
tartásnak.

Ugyanilyen sikerült a különlegesen magyar eredetű, végi, keresztjáró
napi könyörgés. Ez a Jézus mennybemenetele előtti három napnak a kör
menete, amelyben egy más kápolnában, vagy keresztnél végzendő nagy
stáció teljesen megmaradt, úgy amint az ősidők óta szokás volt nálunk.
Eddig is megvolt. hogy 14 antifóna hangzott el, mindegyik után hosszú
könyörgés. Azonban az antifóna éneke most már új, szabad, költői ma
gyar fordításban, magyaros dallammal énekelhető. Itt például az első

stációnál, amely a templom védőszentjéről szól, ezt az antifónát éneklik:
"Imádkozva állunk itt előtted; eléd tárjuk fájdalmas szívünket: kedves
szentünk, hallgass meg bennünket, kérésünket Istenihez terjesszed." Az
ének után mindig, többé-kevésbé hosszú, könyörgés következik,amelyet
szintén magyarul szabad mondani. Valóban a könyörgések napja ez. Az
első után következik a második ének és könyörgés Krisztus feltámadásá-
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ról, azután a szerit keresztről, ~ boldogságos Szűz Máriáról, azután Szent
, Péter és Pál apostolokról, minden szentekről, a pápáért, a bűnösökért, él

pogányokért, esőért, és jó időért hangzanak el az énekek és könyörgések,
végül a békéért való könyörgés éneke hangzik fel: ;,Bé~ét adok tinéktek,
igérted. Valósítsd meg, Uram, szerit igédet: ha háboru és viszály fenyeget,
adj nyugalmat és békét népednek."

A negyedik körmenet szintén sajátos. régi magyar szokást őrizett

meg az' egységes rituale kiadásában. Ez az úrnapján tartandó szentségi
körmenet, amelyet ma már, a székesegyházak kivételével, a rákövetkező

vasárnapon tartanak meg. Megmaradt a régóta szekésos négy oltár,
amelyeknél ja szentséges körmenet megáll, ahol míndíg rövid istentiszte
letet, tartanak. Ez, természetesen, az egész mind magyarul végezhető. Az
ájtatosság mindig azzal kezdődik, hogy ezt a felszólítást mondja a pap:
"Krisztus Urunkat, királyunkat, ki jelen van a kenyér színe alatt:" mire a
hívek felelile "Jőjjetek, imádjuk !" Utána minden oltárnál más-más evan
gélíumot énekelnek, de nem az eddig szokásosakat, hanem más szaka
szekat. Az első oltárnál Szent Máté evangéliumából énekelik a szentmíse
és laz Oltáriszentség alapítását, (Mt. 26, 26-29); a második oltárnál Márk
evangéliumából a szőlőmívesek példabeszédét olvassák, a harmadik oltár
nál Szent János evangéliumából elmondják az Úr Jézus eucharisztikus
beszédét; a negyedik oltárnál Szent Lukács evangéliumából Jézus názá
reti beszédét, melyben kijelentette, hogy küldetése az örömhír átadása. Az
úrnapi körmenet érthetővé tétele és újraszervezése, a rituale egyik legsi
kerültebbalkotása, '

Alig tudju!k most még felmérni, milyen jelentős esemény, hogy a
magyar, egységes rituale, évekig tartó munka eredménye, sok küzködés,
vítaékozás, aprólékos munka után végre készen fekszik előttü~llc Nem
látjuk még, -rnennyí áldás, mennyi lelki gyarapodás, épülés és okulás fa
kad majd a nyomán. Egyet azonban biztosan tudunk : ezzel az új, egységes
rituáléval a magyar katolikus egyház méltó heiyet biztosított magának
szerte a katolíkus világban, él most sarjadó liturgikus megújulás terén.

•
SZARNYAS KERÉK

Játszva fogózik a messze-közel; máT
perdül a domb, vel.e szédül a rét,

mintha a rend maga is menekülne,
messzire űzi nyugodt örömét.

Száll a kerék, kavarognak a képek:
egybefonódik a zöld, üde Icék;

szűköl a táj, de ragyogva kibomlik;
harmonikázik a büszke vidék.

Ring a mező, s bizakOflva a töltés
vastagodó derekát öleli,

futna a lombteli hegyvonulat, de
el nem eresztik a tölgyesei.

Már csak az út kanyarorl eszelősen
körbekeTÜlgeti a síneket;

nyargal a nyurga vonat zakatolva,
s ,lám, az idő is utána ered.

SzabóGéza
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Lukács László

HOPKINS KÖLTŐI ÉLETMOVE

Amikor 1889-ben, 45 éves korában meghalt Gerard Manley Hopkins,
jezsuita, a dublini egyetem görög-professzora, mindössze négy-öt barátja
és rendtársa tudta róla, hogy verseket is írt. 1918...ban egyik barátja,
Robert Bridqes, egy kötetbe összegyűjtvekiadta verseit és verstöredékeit,
dea közőriség értetlenül fogadta. Érthetetlen, excentrikus versei sose fog
nak közönséget szerezni maguknak - [ósolták első krttíkusaí. A közőny

azenban lassan fölengedett: a modern angol költészet a harmincas évek
ben az ő nyomában vagy az övéhez hasonló .úton járt. A közönség két
emberöltővel halála után kezdte megismerni és megszeretní verseit, ami
kor a modernek, Ezra Pound, T. S. Eliot, Auden és a többi formabontó
költészetében már megbarátkozott azokkal az új költői formákkal, ame
lyeket jórészt Hopkina teremtett meg Angliában. Vernei egyre népsze
rűbbek lettek, ikiadták naplóját, levelezését, beszédeit, töredékes tanul
mányait. Cikkek és könyvek sora jelenik meg róla ma is, hogy meg
fejtse költészetének és életének titkát. Az új angol kritikusnemzedék
egylk kiemeliked9 alakja, Leavis, a modern angol irodalomról irt könyvé
ben Yeats és Eliot mellett Hopkins költészetéhen keresi meg la modern
angol költészet főszálait, Gardner professzor pedig, Hopkins műveinek

gondozója, két kötetes monográfiájában részletesen föltárja azt a párat
lan fejlődést, hogyan lett a "különc", "érthetetlen" viktordárius költőből,

halála után 30 évvel; az angol költészet forradalmasítója s a modern an
gol költői iskola megalapítója. Nálunk Halász Gábor figyel föl a "tetsz
halálból feltámadt" költőre, os Eliot mellett vele ,is foglalkozik a modern
angol irodalomról írt esszéjében: "Az unokák igényével találkozott" Hop
km sajátosan eredeti költészete - írja. "A verselemek bacchanáldája
egy-egy Hopkíns-vers, álarcosbál, ahol hangok és szavak legtarkább jel
mezeiket öltik magukra, fullasztó kavargásban az önkívület, megszállort
ság képét idézik az elkábult néző elé. Az új nemzedék: ezen a fűszeres él
vezeten tanulta meg, mit hiányoljon az előttejáróban."

Hopkíns 1844-ben született. Apja, magasrangú állami hivatalnok, a
legjobb nevelést adta neki. Amikor Hopkine Oxfordba került, az ősi egye
temen két nagy szellemi harc folyt: a protestáns ortodoxia szembefor
dulása az egyházat is elárasztó Iiberalizmussalvés a művészet lázadása a
viktoriánus Anglia szörnyű sivársága ellen. Hopkins előbb lelkes híve
lett mindkét mozgalomnak, később azonban elszakadt mindkettőtől, hogy
következetes maradhasson igazi eszméikhez.

Az anglikán egyházban uralkodó liberalizmus ellell Newman és két
barátja, Keble és Pusey 1833-ban vette fel a küzdelmet, az, ún. traktáriánus
vagy Oxford-mozgalommal. Newmanék beszédekkel, gyűlésekkel, tanul
mányokkal (traktátusokkal) akartak természetfölötti forrásokból táplál
kozó, új és eleven vallási életet teremteni az anglikán egyházon belül.
Néhány év elteltével azonban Newman arra a nézetre jutott, hogy való
jában két tábor van csupán: ateizmus és katolicizmus; ha tehát valóban
következetesek akarnak lenni önmagukhoz, vissza kell térniük az egy
házatyák hitéhez; 1845-ben néhány barátjával együtt le is tette a katolíkus
hitvallást.

A másik megmozdulás, mint mondottuk, a művészek köréből indult
el. Irók és művészek 1848-ban megalapították a "Prerafaelita testvérisé
get". Az angol szellemi élet racionalista sívárságáért a "szép" elhanyago
lását okolták. Adjunk tehát minél több művészi szépet az embernek, ez

405



majd boldoggá teszi őt - hirdették ra "szé~ég vallása" nevében. A
rnűvészettől várták azt is, hogy feledtesse az emberrel rnulandóságát.
"Mindnyáj,an halálra ítélként járunk a földön, csak hosszabb-rövidebb
időre elhalasztották itéletünk végrehajtását" - hangoztatta Walter Pater,
a mozgalom egyik vezére. Tegyük tehát minél szebbé életünk hátralévő

perceit. A szépség vágya, .a művészí szenvedély széppé teszi jelen pilla
natunkat, s ez ta legfontosabb, a többivel ne törődjünk.

Utja Istenhez

Hopkins, akit ez a légkör fogadott Oxfordban, az igazságot kezdte
keresni az ellentétes véleményeik forgatagában. így imádkozott ezekben
az években az "elrejtőzött Istenhez":

Isten, feléd száll föl imánk,
De nem küld választ rá eged.
A reszkető bűnös imád -
Nincs megbocsátó üzenet.
Szónk úttalan pusztába vész,
Himnuszunk va.k csöndbe enyész.

S Te hallgatsz, míg annyi zavart
Nézet csatáz világodon '" (Nondum)

Csatlakozott a traktáriánus mozgalomhoz, bár kedvenc professzora a
racionalizmus egyiJk vezéralakja volt. De nem nyugodott meg itt sem. Ad
dig gyötrődött és elmélkedett, amíg 1867-ben Newman példáját követve
ő is fölvételét kérte a katolikus egyházba. Nyugvópontra azonban még ek
kor sem jutott. Tovább kereste: mi az a hivatás, amelyet Isten rendelt
neki '1 Két év rnúlva úgy döntött, hogy pap lesz és szerzetes. Be is Lépett a
jezsuita rendbe. Előbb azonban gyökeresen szakítani akart addigi életé
vel: egy-kettő kivételével elégette összes verseit és verstöredékeit. (Nap
lója így szól erről, az aprószentekre utalva: "Az ártatlanak meggyilkolá
sa.") S valóban, hét évig egyáltalán nem írt, akkor is előljárójának bíz
tatására írta meg első (és legnagyobb) versét.

Hopkins mindvégig rendkívül érzékeny, tépelődésre és aggályoeko
dásra hajlamos lélek maradt, Erős akarata csak befelé, a páratlan önfe
gyelmezésben nyilvánult meg - a külső sikerektől, az emberek megnyeré
sétől, ta gyakorlati élettől visszahúzódott. Gyönge szervezete, folytonos ön
rnardosásai, saját elégtelenségének és gyöngeségének állandó tudata fáj
dalmasan kisérték "égig egész életét.

Külső élete nemigen tért el rendtársainak szokásos életétől. A két
éves noviciátus után elvégezte filozófiai és teológiai tanulmányait. Pap
pászentelése után a lelkipásztorkodásba kapcsolódott bele, Londonban,
Chesterfieldben, _Oxfordban, Liverpoolban, Glasgowban, majd az egyik
kollégium tanára lett. Életének utolsó öt évében a dublini katolikus egye
tem görög-professzora volt. Ez .az egyhangú pálya azonban csodálatos
belső életet takar. Ha olvasni kezdjük verseit, verstöredékeit, teológiai €s
irodalmi f'öljegyzéseit, vázlatait, páratlanul gazdag lelki világ tárul elénk,

A szépség igézetében

A fiatal Hopkins a prerafaeliták szépségkultuszán ihletődve írta első

verseit. Költészetének célját abban látta - akárcsak később az impresszi
onisták-, hogy a folyton változó világ pompáját szavakba fogja, hogy a
természet kifogyhatatlangazd:ag, szépséges jel.enét, amely azonban egy
pillanat alatt elmúlik, minél tökéletesebben megörökítse. Ahogyan nálunk
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Babits Mihály megfogalmazta: "Ig,az minden lehet. A nagy feladat:. jel
lemzőt mondani... Megfogni lényét, körülírní, bekeríteni ! Megtalálni a
legpontosabb kifejezését. Szuggerálni a nyelv kitanult mágiájával ..."

Az ezerarcú, illanó valóság minél pontosabb kifejezését kereste Hop
kins. Rendszeresen írt naplót, s ebben színte naponta beszámolt még az
időjárásról is. Valójában azonban nem időjárás-jelentéstkészített: a ter
mészet szépségét 'akarta újra meg újra egyre pontosabban megragadni.
Mindig újabb kifejezéseket keves például a felMkre: egymásradobált pár
nák, menetelő hadsereg, száguldó utazók, fehér selyemzaeskók, lomha
gyapjúbálák. kibontott felhőselyem. hóesomók, lisztcsomók stb. Egy da
rabig szinte naponta nekigyürkőzött, hogy mínél művészíbben, minél ta
lálóbbanadja vissza a naplementét :

"A nap egy szürke felhőpadra nyugodott le,aranyfátyol foszlányok
kal és foltokkal. Az ég alján köröskörül ólomszínű felhő, de a teteje, hol
jobban, hol kevésbé, rózsásba j{j,t:szik át."

"Naplemente a tölgyek fölött, bíborral pitykézett rózsás felhők tar
kája, körül az ég zavaros, sápadt szűrke és kék, halvány sugán-szarvakkal,
karmazsin ragyog át alul a leveleken. Aztán a rózsa dús színe elönt és
átölel egy tölgyet."

"Naplementekor a nap karmazsin tűzgolyó, néhány rózsás, középen
bíbor felhőcsomón."

"Naplemente felé az égen, mint annyiszor máskor, fehér felhőfátyol

omlik el, a végén elkeskenyül, és szürkésfehér gyapjúfelhőrongyokba

megy át. A nap ragyogó nedves lyukakat vág ebben a szövetben ..."
A valóság igazi szépségének megragadásáhozazonban nem elég a ta

láló kifejezés megalkotása - először meg kell látnunk ,a dolgok igazi for
máját, belső arcát. Hopkine mámorosan újjong fel, amikor sikerül végre
fölfedeznie egy tölgyfia ígazi vonalait, egy virágszirom valódi, rejtett for
máját,az ég k,ékjének izzását és színét, a naplemente lényegét, Mert 
írja például egyik helyen - általában rosszul :nézik a naplementét:

"Különválasztják a napot és a naplementét, ahogy fizikailag valóban
így is van, Ha belenézünk a napba, szemünk elvakulvés semmi mást nem
látunk; ha pedig a naplemente többi részét nézzük, el kell takarnunk a
napot. De ma egybeformáztam a kettőt, s ,a napot tettem az egész tájnak
szemévé és tengelyévé. hiszen valójában igy is van."

Maga csinálta szóval inscape-nek, belső, lényegi formának nevezi a
dolgoknak ezt a rejtett, eszményi lényegét, Ezt kell meglátnia a költőnek,

s ezt kell visszaadnia a maga művészi formáiban. Hopkins így túlment a
prerafaeliták szépségkultuszán, amely kimerült a külső formák keresé
sében és valósításában. Szerinte a valóság ígazi mélyeit kell megragadni, a
természet szép tárgyaiban meg kell látni a bennük valamiképpen felcsil
lanó igazi, örök és végtelen szépségetta világot teremtő Művész Istent.
Mind tudatosabban vallja, hogy a dolgok rejtett, lényegi formája az igazi
valóság, ez az az igazi szépség, amelyen, mint tükrön keresztül, az örök,
ístení Szépség egy-egy vonásának visszfénye -víllan meg. "Azt hiszem,
sose láttam még olyan szépet - írja -, mint az a harangvirág, amit ma
néztem. Az Úr szépségét ismertem föl benne. ,Belső formája' erővel és
hájjal kevert ..." ,

Hopkins alaptétele, hogy Isten kétféleképpen szólt magáról: a kinyi
latkoztatásban és a teremtésen át. A gazdag pompájú teremtett világ is
Isten szava tehát, s üzenetet hoz számunkra. Mivel ez az üzenet csak a
természet szépségében visszatükröződve,közvetetten és rejtetten szól hoz
zánk, neki, mint költőnek az a feladata, hogy újból "szóvá tegye" ezt az
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üzenetet. a művészet eszközeivel közérthetően megszólaltassa a végtelen
szépséget hirdető természetet. Egyik lelkígyakorlatos följegyzésében írja:

"Istennekönmagáról való beszéde magában Istenben a Szó, rajta <kí
vül ez a vílagvA világ tehát szava, kifejezése, híradása Istennek. A világ
célja, értelme, jelentése, magyarázata Isten, IS élete vagy munkája így
az, hogy nevén nevezze és dicsérje őt."

Hopkins kö1tői elméletében és gyakorlatában egyaránt tudatosan a
ferences teológia nyomain jár. Szent Bonaventura igy fogalmazta meg
ugyanezt a gondolatot:

"A tapasztalati világ összes teremtménye az örök Istenhez vezeti el a
szemlélődő és bölcs ember lelkét. A leghatalmasabb, legbölcsebb és leg
jobb ősok, az örök eredet, fény és teljesség - mondom - a ható, mirrtázó
és rendező Művész árnyékai, visszhangjai. festményei ezek. Nyomok,
utánzatok, ábrázolások, amelyek azért tárulnak elénk, hogy meglássuk az
Istent. Mintaképek, mondom, vagy inkább utánzatok, amelyeket a nehéz
kes és érzékekhez kötött elme elé azért nyújtott az Isten, hogy a látható,
érzéki dolgokból a láthatatlan szellemhez, a jelekből a jelzett valósághoz
emelkedjék." (A lélek útjai Istenhez. Ford. Dám Ince.)

A 'költőnek azonban még más módon is "szóvá kell tennie" ezt a
szépséget. A teremtmények csodálatos pompájukkal öntudatlanul dicsérik
a végtelen szépséget : ",a madár 'neki énekel, a mennydörgés az ő hatal
máról beszél, az oroszlán az ő erejére emlékeztet, a tenger az ő nagysá
gára, a méz az ő édességére". Az ember viszont ,arm van teremtve, hogy
"díe&érje Istent és öntudatosan dícsérje őt, hogy szabadon dicsőítse, ön
.ként 'tisztelje, örömmel szolgáljon neki".

A költő így Hopkina szembéletében 'kettős "papi feladatot" teljesít:
az ernberek elé tárja Isten közvetett kinyilatkoztatását, és az Isten elé
viszi az egész teremtés hódolatát. A költészetnek legfőbb célja és krítéri
uma a szépség, a költőnek viszont kötelessége ezen a szépségen keresztül
kímondani az Isten üzenetét és az embe. hódolatát.

Ezen a ponton került szembe Hopkins a prerafaelitákkal, akik a szé
pet, a rnűvészetet életük abszolut irányító elvének tekintették. Ezek a
művészek szerinte magasabbrendű életet élnek ugyan, mint az ösztönök
korlátlan kiélésébe süllyedt kortársaik, végeredményben azonban ők is
csupán véges értéket tettek az abszolut Isten helyébe.

Ez a probléma végighúzódik Hopkins egész költészetén. bár a maga
személyére már egyetemista korában döntött: "A mai napon lsten ke
gyelmével elhatároztam, hogy lemondole minden szépségről, hacsak nem ő

engedi meg azt számomra" - írta naplójában. Tisztelni tartozunk minden
földi értéket is, magunkba kell fogadnunk ~ jelenti kti Hopkine -, de
meddővé válik a szépség, ha magához köt,és nem vezet tovább az örök
értékek felé;

'Mit tégy hát ? A szépet hol leled? Lelkeddel
Fogadd édes égi alamizsnád- s vesd el.
Vágyj rá, bár többet várj, Isten szebb kegyelmét.

(Halandó szépség; Deák Lőrinc ford.)

A múlt század második felének költészete kétféleképpen válaszolt a
mulandóság nagy élményére. Az egyiika prerafaeliták, majd az imprész
szíonisták magatartása vo1t:a múló pillanatot akarták örökkévalóvá, mű
vészileg mínél teljesebbétenni. -Mások viszont, többé-kevésbé tudatosan,
a panteizmusban kerestek megnyugvást: minden elmúlik ugyan, de egy
szersmind meg is marad, hiszen cl természet .is része csupán az istenségnek,
.amelyben minden 'ismét egyesül. Hopkins tanult a prerafae1itáktól, de 
mínt láttuk ~ túlment rajtuk. És mámoros örömmel énekelt a természet
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szépségéről is, mégsem lett panteistává. Mint hívő katolíkus, szílárdan
vallotta, hogy Isten föltétlenül. és rnindenestül fölötte áll a világnak, bár
mennyire őt hirdeti is a természet szépsége. A Szerit Ignác Lelkigyakor
lataihoz írt kommentárjában így ír az "immanens", vagyis a wilágban
benne működő,és ugyanakkor "transzcendens", vagyis a világ fölött álló
Istenről:

"Isten olyan mélyen jelen van. míndenoen, hogy csak az ő végtelen
sége képes arra, hogy mégse legyen azonos vele, másrészt viszont csak az
ő végtelensége képes arra, hogy jelen legyen benne. Úgy látom, furcsa
kifejezést használtam ; arra gondolok, hogy ha valami olyan bensőségesen

jelen VIéUl más dolgokban, mint Isten, akkorazonosulna vele, ha nem Is
ten végtelensége volna; illetve, ha nem Isten végtelensége volna, nem
tudna olyan bensőségesenjelenlenni a dolgokban."

Költészete

Hopkína a szépség egész gazdagságát meg akarta szélaltatni művésze

tében. Ennek az áradó teljességnek kifejezéséhez megfelelő formára volt
szüksége. A viktoriánus költészetben a romantikusoktól örökölt csiszolt
formák hidegen csillogtak,az egykor őszinte pátosz üresen kongott: a
tökéletes, ragyogó formáik ekkor már nem a költői ihlet izzásától kapták
fényüket. Hopkine nem elégedett meg azzal, hogy a művészí formában

. pusztán külső díszt keressen, amellyel felcicomázhatja mondanívalóját.
Úgy érezte, hogy a világ szépsége nem közölhető pusztán racionális mon
datokban. ami pedig ezen túl van, azt csak magával a formával, a vers
nyelvével, zenéjével, képeivel tudja újjáalkotni. .

Ilyen tudatos céllal, tudatosan teremtette mega maga költői nyel
vét. A vers legfontosabb elemének a zeneiséget .tartotta. A természet, az
élet dinamikus, ezt csak dínamíkusan, elsősorban zemmeg lehet megkö
zelíteni és kifejezni. (Ezért hagyott föl a statikusabb festészettel, bár kez
detben azzal foglalkozott.) Nem egyszer megjegyzi, hogy az ő versei pusz
tán szemmel olvasva talán meghökkentőek, sőt esetleg durvák, de ha
hangosan, dallamosan olvassák, szinte éneklik őket, akkor fölcsendül ígazi
zenéjük, föltárul igazi szépségük, Újm meg újra nekifog még annak is,
hogy előadási jelzésekkel lássa el verseit (21 különféle jelet talált ki
hozzá l).

Ritmusa egyrészt a régi angol hősi énekek, balladák nyomán jár,
másrészt az érzelmileg erősen hangsúlyozott élőbeszéd szenvedélyességét
utánozza. így jön létre új ritmusa (külön nevet is ad neki: sprung rhythm,
szőkellő ritmus), ebből forrásoznak szokatlan, azIndulat irányította hang
súlyozásai, hol keményen csattanó, hol szélesen hömpölygő mondatai, vá
ratlan kérdései, felkiáltásai. Belső rímek, asszonáncok, alliterációk, szójá
tékok, többértelműségek, furcsa szóösszetételek fűzik össze szavait sok
szor bonyolult asszociációk vévén a vers tarka szőttesévé, (A "kézjegy";
"vízjegy" szóősszetételek nyomán alkotja pl. a "holdjegy", "emberjegy"
szavakat. A szó kettős értelme készteti a következő' összetételre. "inas
inak". Az éjszaka hármas jelzője egyik versében: "mindennek-méhe,
mindennek-mélye, mindennek-sírja éj".) Régies és népies szavakat újít
fel, ihogy minél színesebbé, gazdagabbá tegye nyelvét. A középkorí Oxford
képe például így elevenedik meg előtte:

Ezertetos tornyokkal ág-bogas, harangos,
Kakukhangqs, pacsirtás, körülárkolt, varjú-vájta város, ..

(Duns Scotus Oxfordja; Jékely Zoltán ford.)
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A csillagos ég káprázatát így idézi föl egy másik versében:
Nézd az eget, nézd a sok csillagot!
Nézd a tűz népét, mely fent él a légben!
S mennyi nagy vár, hány csillagsánc van ott!
Gyémánt erek, tündér-szemek a súrúségben!

. (Csillagos éj; J. Z. ford.)

Verseiben mégsem kavargó hópelyhek szeszélyével hullanak egy
másra a szavak. Ha át tudjuk engedni magunkat a verset tápláló s a vers
által felidézett hangulatnak, akkor a szenvedély ízzásában lassan a mi
szemünk előtt is eggyé olvadnak össze a különböző képek, a távoli, gyak
ran homályos asszociácíók. Nem valami szóbűvész üres zsonglőrködésének

látjuk többé a verset. A szavak mágikus ereje érzékileg fogható, eddig
ismeretlen szépséget varázsol elénk.

De egységbe fogja verseit a forma kemény fegyelme is. A formák
üres játékát és a költői szabadságot egyaránt elítélte. Fiatalkori költé
ezete a hagyományos. formákat követi. Érett verseiben azonban már a
maga nyelvén szólal meg. Magabiztosan gyúrja engedelmes eszközévé a
régi ritmusokat és versformákat. Főleg a szonettel kísérletezik. Kitágítja
merevnek és szűknek érzett kereteit, hosszú, himnikus sarokba rendezi
:zéúfolt mondatait a maga sajátos szenettformájában. Maga is érezte
azonban, hogy lendülete olykor túlhág a művészet határain: ha tovább
megy ezen az úton, verseit nemcsak furcsának és homályosnak fogják
találni, hanem teljesen érthetetlennek is. (Maga is megjegyzi néhány' verse
után: ilyet többé nem írhat.) így is előfordul egy-egy kifejezésénél. ha
sonlatánál, hogy annak teljes mondanivalóját az angol anyanyelvű olvasó
is csak a nagyszótár vagy a költő saját magyarázatai segítségével ért
heti meg.

A költői forradalom néha 2JaViarOS gáttalausága után Hopkínsnál is
megindult a kiérlelődés, amit félbeszakított korai halála. Utolsó verseiben
egyre jobban közeledett újra a vers szekottabb formáihoz. Nem adta föl
eredeti költői nyelvét, érzékletes képvilágát. pazarul színes rímeit, de
mindez most már megtisztultan. elrendezetten, a metszett krístály áttet
sző s mégis ezerszínű ragyogásában izzott föl.

A kereszt árnyékában

Hopkins egyik legfontosabb emberi és költői élménye a természet,
Isten teremtett világa volt. A földi szépség azonhan örökké változik, a
szépség élményének örömét állandóan nyomon követi az elmúlás fáj dal
ma. Hopkins az örök.szépséget felvillantó tükröt látott a természet minden
pompájában, s egy-egy ilyen tükörnek porrá zúzódását siratta minden fa,
minden virág pusztulása. (Amikor egyszer az ablaka alatt kivágnak egy
kőrísfát, úgy érzi, neki is meg kell halnia, olyan rettenetes a fa inscape
ének pusztulása.) A világ elmúlásának. az "öröm illanásának" élménye a
századvég dekadens költészetét is áthatotta. Ezek a' költők azonban, hogy
legalább átmenetileg megszabaduljanak a mulandóság nyomasztó érzé
sétől, kétségbeesetten belekapaszkodtak - a múló pillanatba. Hopkíns
nem áltatta magát ilyen látszatmegoldásokkal. Egyik legszebb verse, az
Olom-visszhang, Arany-visszhang gyönyörű harmóniában állítja elénk a
földi szépség elmúlását s az örök szépség igéretét. Deák Lőrinc fordítá
sából véve az idézetet:

Hogy tartanád meg? - volna talán, van, vallod, valahol
szalag, szár, szál, hogy túzné, húzná; zár, vár, hogy védené;
tár, hogy tartaná

Vissza a szépet, szép, tartós épet.;. hogy ne romolna ?
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Aaólomvísszheng ezt feleli a fiatal lány zokogására:
Sehol sincs, nincsen, nincs semmi, nincsen ...
Készülj hát kétségre,mely elveszít végre.
Ne várj hát, nincsen, ne kérj, níncsen:
Készülj a végre, véged, jaj, véged,
Vége, vége, vége, vége.

Az aranyvisszhang felkapja a szót, s a túlvilági boldogság igéretével felel:
Béke!

Végre megvan, lám, meglett (Elég már J),
Más világ bár az ...

Ennek a boldogságnak egyetlen föltétele van:

Tedd le mínd szépséged, mit kaptál, épséget, Istennek kezébe,
O a szépek: szépe, szép forrása s vége.

Ha oda tudjuk adni azt, ami mulandó bennünk, Isten örök szépséget és
boldogságot készit helyette számunkra:

Erősebb várban tartatík meg már mínden erőnknél.

Erős várta, védvár, vívás-be-nem-vette, őrködík felette,
(mí felad tuk volna) falával fedezve

Immár jól tartja. Mondd hát, hol tartja? Hol a takargatott,
a meg tartatott ? -

Amott. - Mily messze magasság! Látván látjuk most már 
Amott, várj, amott, amott,

Amott.

Elmúló és örök élet, evilág és másvilág igy kapcsolódik össze Hopkins
nál egyetlen hatalmas vízióban. és nyugszik meg a világot teremtő és
fenntartó gondviselés gondolatában: Nem lehetünk okosabbak Isten ből

csességénél, nem kívánhatunk jobbat magunknak, mint amit Isten jósága
szán nekünk. 1875-benírt hatalmas költeményében a "Deutschland" new
óceánjáró elsüllyedését énekli meg. A vers elején, mielőtt zenén és képen,
a szavak bűvös zuhatagán keresztül megelevenednék előttünk az orkán
halálos éjszakája..a gondviselő Istenhez fordul: az ó kezébe teszi le saját
életét és sorsát, s nála próbál választ keresni az értelmetlennek látszó
.szerencsétlenségre. .

Igen! - feleltem
Villámod, ostorod alatt;

S bár rettegéstől béna nyelvem,
Hallod, jobbart mint szavamat ...

Az persze nála is kifejezésre jut, hogy törékeny emberségünk nem
könnyen símul hozzá Isten titokzatos akaratához, amelyet sohasem látha
tunk át egészen. Az ószövetség prófétáiként "birkózik" Istennel, akit
véges értelmünk csak ellentétpárokkal tud megközelíteni: "kéz és kés",
"vig.asz és villám", "fény és fagy" egyszerre. Amikor azonban fölismeri
Isten egyetemes üdvözítő akaratát és szeretetét, ez a hite legyőzi a világ
minden szenvedését: Isten akkor is szeret bennünket, amikor büntet,
azért vonja meg vigasztalását, hogy megtlsztítson, azért kormányozza
kemény kézzel a világot, hogy végül magához ölelhessen minden embert.
Isten kegyelmének pünkösdi tüzét éppoly örömmel kell fogadnunk, mint
tisztító és üdvözítőakaratánakvillámlását,

Az ember teológiai szeralélete mellett azonban kiemeli Hopkins az
emberek egymás iránti felelősséget is. Liverpoolban és Glasgowban.
Anglia nagy iparvárosaiban megismerkedett a "boldog" viktor-iánus kor
visszájával. a munkásnegyedek nyomorával. Megdöbbent levelein kívül
néhány remek portréja őrzi fölfedezését: egy földművest, egy kovácsot
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és egy kétségbeesett munkanélküli testi-lelki nyomorúságát jeleníti meg
érzékletes képekkel zsúfolt versekben. S. fölveti a társadalmi felelősség

kérdését: ki és mi okozta ezt "a nyomorúságot, ki látja át s ki vállalja
míndennek félelmetes következményeit?

Magának a szenvedésnek végső értelmét azonban Hopkins is Krisztus
keresztjének mieztérhrmában keresi; s ebben .a titokban érik teljessé
életének másik nagy élménye, a szépség eszménye Is, A:z örök szépség 
fejti ki Hopkins - Krisztusban, Istennek önmagáról mondott szavában
ragyogott föl a legvalóságosabban. Isten azonban Remosak kinyilatkoz
tatást akart adni magáról, hanem szerétetből áldozatta is lett értünk: az
örök Szépség földi teljessége, Krísztus, vállalta értünk ennek a szépségnek
lerombolását, la szenvedést és ra kereszthalált. Ez a szeretetből vállalt
áldozat azonban szebb rninden' földi szépségnél. Isten nem engedi meg,
hogy az összetört szépség elpusztuljein : Krtsztus feltámad, s a feltámadás
után folttalanul tündöklik fel najta Isten örök szépsége,

"Szenvedésében minden ereje elfolyt, hajlékony teste összetört, szép
ségét szétronosolták, fönségét lerombolták. De most (a feltámadás után)
mindez ismét helyreállt, s nem csinálok titkot belőle: mohó kívánesiari
várom, hogy megláthassam Krisztus testének páratlan szépségét az égi
dicsőség fényében."

Hopkins a szépség igéretében élt a földön,az örök és folt nélküli
szépséget kereste minden erejével. A világ múló szépségén keresztül ju
tott el Isten örök szépségéhez, Isten örök szépsége és jósága pedig meg
mutatta neki ennek legteljesebb földi megnyilvánulását: a szerétetből

hozott áldozatnak, Krisztus keresztjénelk szépségét, Krísztus vére olyan.
mint egy krístály - írja, A világ egész szépsége "benne ~agyog egyetlen
cseppjében, vörösen, mint ra skarlát, de a skarlátba belefoglalva ott izzik
mindennek saját színe is".

Gyémánt a hamuban

Romano Guardini irja, hogy az emberek Inem is sejtik, mennyire
eldől életük folyása már fiatal korukban. Amit ekkor választunk, ami
után érdeklődünk, amire vágyunk és amit visszautasítunk - "sorsunkká
válik" valamiképpen. Hopkins mesterének, Newmannek élete az igaz
ságért vállalt külső-belső küzdelmek sora volt. Ötven éves lett Newman,
mire rádöbbent; hogy valójában maga választotta ezt a sorsot magának.
"Egész életemben arról beszéltem, hogy mez kell szenvednünk laz igaz
ságért - most aztán nekem is vállalnom kell. ezt" - jegyezte fel napló
jában életének egyik legnehezebb szakaszában,

Hopkins életének alapélménye a szépség és a szenvedés volt - és
"sorsává lett" ez a kettős gondolat. A szépségetakarta szolgálni művésze
tével - állandóan attól félt azonban, hogy a hiúság 'Vagy a büszkeség,
amely szinte elmaradhatatlan velejárója a művésznek, kárára lesz papi
hivatásának, meggátolja abban, hogy önmagáról megfeledkezve Krísztus
nak éljen. Istennek ajánlotta fe1 tehát költészetét és evilági' érvényesü
Iését, Néhány próbálkozás után lemondott arról, hogy maga sürgesse
verseinek ki,adását. "Ha ön értékeli azt, amis' írok, IS ha én magam is
értékelem - írj,a egyik barátjának -, mennyivel értékesebbnek tartja
azt a rni Urunk. S ha úgy határoz, hogy felhasználja azt, amit én teljesen
reá bíztam, olyan szerencsével és sikerrel teheti, amelyet én sose tudtam
volna elérni. Ha pedig nem használja fel, akkor ebből kettő következik.
Egyrészt az, hogy mennyei jutalmam annál nagyobb lesz. Másrészt pedig
az, hogy akaratával és saját legjobb érdekeimmel is mennyire homlok-
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egyenest ellenkezőt tettem volna, ha magarn vettem volna kezembe a
dolgokat, és erőltettem volna a kiadást."

És Isten elfogadta áldozatát. Az égi é" a földi szépség énekese marad
hatott - de nyomtatásban egyetlen verse sem jelent meg haláláig. Művész
lehetett - mégis teljesen lemondhatott egyéniségérőlés akaratáról. Földi
sikerhez nemigen jutott lelkipásztori rnűködése során ·sem. Prédíkációi
nem tetszettek a híveknek. Szélesen áradó nyelve nemegyszer untatta,
érzékletes képeinek,hasonlataina:k: groteszksége pedig meghökkentette
hallgatóit. Sziporkázóan eredeti, képekkel, nyelvi ötletekkel gazdag stí
lusátcsak a vers szigorú formája tudta művészetté ötvözni. Művészete

pedig teljesen visszhang nélkül maradt a maga korában, amely más iro
dalmi eszmények és stílusok után igazodott.

A keresztutat végigjárni emberfölöttien nehéz - még ha a magunk
választotta keresztet visszük is rajta, Hopkíns is meg-megingott kereszt
jének súlya alartt: a sikertelenség, megnemértés, testi-lelki gyöngesége,
elégtelenségének kínzó tudata nemegyszer elviselhetetlen gyötrelemkénf
nehezedett rá utolsó éveiben. De végül míndíg fölemelte szilárd hite ab
ban, hogy rendeltetést tölt be Isten elgondolásában. Jellemző erre a
halála előtti évben írt utolsó nagy verse, amelyben önmaga pusztulását
és feltámadását festi elénk hatalmas vízióban: .

. .. Elég! harsona zeng föl:
Feltámadás·! El, fojtó évek, fuldoklása a szorongó szívnek!

Jeltúz, örök sugár fénylik
Feléd, foszló hajóm. Hitvány hús, halálnak kivetett
Hulladék, ha benne féreg ás; földi futótűzből pÖTnye, semmi más:

Szemvilla1UÚl, trombitaharsanás -
Es az vagyok már, ami Krisztus, mert ci is az volt, ami én vagyok,
S e Senki János, rossz cserép, szegény szilánk mint örök gyémánt

ragyog,
Örök gyémánt ragyog.

tIete ~ így láthatta halálos ágyán, 45 éves korában - hamu és
perrrye volt. Ez a hamu azonban örök gyémántot érlelt. Halálával a pernye
elszállt, Ami megmaradt, Lsten örök gyémántja volt. Utolsó perceiben ezt
suttogta: ,,01y:an boldog vagyok, olyan boldog, olyan boldog ..."

-
VILAGSzfNHAZ Calderori de la Harca em1ékének

Kezdettől itt egymással szembefordul
a színpad és tér, két vitatkozó;
itt igy ellenkezik találkozásuk,
tekintetük bár össze'tartozó.

A mondhatatlan készül vallomásra,
sosem tanult szerepeket idéz,
s a meg nem érthető szerepre áhít;
egyűtt játszik majd néző és színész.

A párbeszédek gyors ellenkezése
az omló függönyök mögött feszül,
s a játék életté elevenülve,
sorsunkat hozza érintetlenül.

A néző és színész egymásért retteg:
ki érti meg a tettel' Alkotót ?
Szerepkönyvük pecsétje szertapattan;
a Rendező kongatva jelt adott . . .
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A SEMMI l rta Gerlei József

A költő, aki valaha verseket írt, már vagy húsz perce rőfölte fel
alá a gyalogjárót la Nemzeti órája alatt - egy lányra várt. A lányt Irén
nek hívták, két hónapja ismerte meg, s még nem nagyon tudta, hogyan
áll vele: húsz éves volt, karcsú, mint a nádszál; a költő viszont vészesen
közeledett a negyven felé. Irén neve külőnősebben nem tetszett neki;
mégis egyre többször megtörtént vele, hogy ez a név különös zengést és
tartalmat kapott, ha Irén mosolyára, hangjára vagy szemére gondolt;
meghatódott, ellágyult tőle IS ilyenkor azt kérdezte magától, hol létezett
egyáltalán ez a név, mielőtt Irént megismerte.

Ködnélküli. száraz decemberi este volt; javában folytak a karácsonyi
vásárlások. Az emberek zsineggel átkötött kis csomagokat himbáltak ujju
kon - a szél is segített nekik. Pedig egyáltalán nem volt barátságos szél
- goromba szél volt, jeges, csontigható.

A költő a Híradó mozi felé tekingetett, minden villamost szemével
kísért, s mikor megállt, ő is megtorpant. a !kivilágított kocsikban, akár a
kírakatbabák közt, keresni kezdte, melyik nő hasonlít Irénhez. Már-már
azt hitte, megtalálta, de a hosszúdad, kedves arcnak csak egy-egy rész
lete villant elő, a többi hol egy nagy orr, hol egy húsos száj, hol meg
egy szokatlan, idegen mozdulat mögé rejtőzött, mintha bújócskazna vele,
úgy, hogy aki leszállt, nem Irén volt többé, hanem egy tolvaj, aki Irén
meleg barna szernét, gyengéd vállát elorozta. A költő lépett is feléje né
hányat, aztán csalódottan megállt, s újra megmerevedve várta, hogy Irén
valahonnan, egy váll, egy kalap mögül mégiscsak eléje toppan. Már fülé
vel és bőrével is figyelt: azt sem bánta volna, ha Irén rákiált, vagy hirte
len hátulról befogja a szemét, itt a város közepén; a nők mindig játé
Itosságba menekülnek, ha pontatlanságukért felelősségre vonják őket.

De Irén nem jött.
Félhátra járt. Az égről eltúnt az a tétova világosság, mely öt előtt,

távozásra készen, ott feszengett még a házak között. Az ostornyelek hí
gánygőze fölött összeállt már a sötétség - alvadt színe mintha a költő

mennye és glóriája lett volna.
S volt is ebben valami: évek óta nem írt - nem volt szava a körü

lötte levő világról. Ha mégis papírra vetett pár sort, nem közöltette, el
hagyta valahol, barátaira bízva, hogy eldobják vagy megőrizzék. Minek?
- gondolta, rövidesen úgyis elpusztul minden egyetlen észveszejtő vil
lanásban!

Mintha már a múltból jönne, ami a jövőben fog megtörténni: a
körút sarka egyetlen tántorgó panoptikumnak tűnt fel előtte ebben a
lúlvilági hullafényben. Hol is látott ilyen kék fénnyelleöntött arcokat?
- igen, a Don kanyarnál, a meggémberedett kis magyar bakákon. Vajon
ki temette el őket? - elég későn jut eszébe.

Felnézett az égre, majd káprázva maga elé a semmibe. Sápadt, szikár,
megnemalkuvóarckifejezése elernyedt - nem értette, hol lehet Irén.

- Semmi, semmi - nyugtatta magát.
Erről eszébe jutott egy régí verse; negyvenben írta, vagy negyven

egyben. Töredék volt, azóta sem gondolt rá. Urialmában morzsolgatní
'kezdte az első sorokat: "Az én országom napja rég - A földbe ásva
vesztegel ..." Csodálkozott, hogy így emlékszik rá. Félrevonta keskeny
száját, fanyarul izlegette a versen érezhető enyhe kopást. Valahol a kö
zepén folytatta: "És füvek nőnek itt buján - A Semmi bennünk szen
dereg ..." Percekig törte fejét a következő soron, de mostmár egyetlen
megveszekedett szóra sem emlékezett.
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Igen, a Semmi ! . .. Talán lazóta sem gondolt rá, mégis most látja,
nincs szó, mely jobban kifejezné, amit húsz év óta érez.

Negyvenben még játék volt, egy tizennyolcéves fiú lázongása; nem
találta helyét a világban; s minden érzést, minden hangot ki akart pró
bálni. Gondolta volna, hogy végül is ez lesz az igazi ? ...

Érettségi előtt rnilyen sötét volt az ,a késő őszi est ! Akár a két világ
közé zuhanó függöny. Európa már háborúban állt. Öt mégis a falak bán
tották: gyilkos falaka járda két oldalán, néptelen, egyenes mellékutcák
falai; mozdulatlan, közönyös falak; köztük szaladgál az ember le-föl,
reggeltől-estig, akár az őrültek, s évezredek óta ugyanazokkal a bűnök

kel kínozza magát és az Istent. Buta egyhangúság, tehetségtelen bűnözők ...
Csak azt ismétli mindenki, amit születése előtt őseitől ellesett ... A lám
pák körül köd. Kinn a körúton is ilyen bagolylepkés a levegő? ., Ott .8

fény, a forgalom valamit eltakar; de itt olyan idegen minden koppanás,
hogy tárgynak érzi magát az ember; végtelen üresség, az ember üressége.
S a fák: tótágast a fölbe ásott gyökerek; ha eljön a tavasz, majd lefelé
virítanak, a csatornákban ... Igen, a természet lázadást készít az ember
ellen: nem akar szolgálni neki, mert az ember elfelejtette a dolgok értel
mét, a teremtmények célját ... "És én már előre remegek és kiáltok: 0,
emberek, a tűz, a víz, a levegő, a rend ... mi lesz, ha megtagadnak ben
nünket és fellázadnak! És a fák sem hajtanak ki, visszafordulnak a föld
tüzes mélye felé, és nem lesz többé tavasz ..."

Valahogy így írta le akkor egy papírra; lila tintával írta, s emlék
szik a papír minőségére is: vastag volt, sárga, vonalas, a szélén piros
margóval; egy dolgozatfüzetből tépte ki; sokáig őrizte, mint valami kü
lönös kiáltványt, a Semmi manifesztumát. A frontra is magával vitte,
irataival együtt; ott vesztette el, egy légitámadáskor ...

Ez már nem játék volt. Negyvenkettőben, háromhónapos kiképzés
után, merült el a háború kénköves bugyraiban; két éven át a Semmi
kéklő fenekére lapulva várta, hogy elvonuljon feje fölül a halál angyala.
Később, visszavonuláskor még mélyebbre kellett szállnia - mintha a
Semmi még egyszer kifordította volna gyomrát -az éhség és szégyen
gyalázatába, az agyonbombázott német városok Semmitől világos utcáin.
Sosem hitte volna, hogy a Semmi olyan fényes, olyan szemfájdítón tün
dökletes tud lenni a térdrerogyott házak, az árnyékuktól megfosztott
utcák helyén. .

Foga összekocoant, valami ropogott közte; a szél port söpört az asz
falton. Igen,·ez volt a kosztjuk akkor is, fűrészporral kevert kenyér; a
szabad ég alatt éjszakáztak. ponyvával letakarva, akár a hullák. Reggel
a föld csodálkozott, hogy fejüket megmozdítják; hiszen hajuk is a fűre

fagyott, Sosem fázott annyira, mert nemcsak a hidegtől fázott.
csak ez a didergés hasonlít hozzá.
Csonttá fagyott már szűkre szabott fekete télikabátjában; sált nem

hordott; nyakából, akár egy istenkisértés, vakítóan villogott fehér ing
melle; ezen a tenyérnyi makulátlan égen csak a csokornyakkendője rep
desett. Egészében holmi ódivató öregúrhoz hasonlított, akinek lejárt az
ideje, s pénze sincs, hogy ruhátárát felfrissítse. Ö azonban éppen ezt
akarta - a multtal akart tiltakozni a jelen ellen; ó, nemcsak a lógó
vállú, esőnadrágos jelen ellen, mégcsak nem is a nyakkendőnélküliek

uralmával szemben ...
Ez a jelen azzal kezdődött, hogy a fogságból házatérve más világot

talált itthon, mint amit várt. Nem tudta elhinni, hogy amiből negyvenben
ki volt zárva, s amit negyvennégyben végképp elvettek tőle, negyvenöt
ben visszaadták neki. Negyvenben úgy rémlett, kétszer jár minden osz-
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'tályt: egyszer laz iskolában, másodszor pedig esti sétáín; az egyikben azt
tanulta, hogy minden az övé, a másikban arra ébredt, hogy semmije
sincs, míndenből ki van zárva, S mit adhatott negyvenöt negyvennégy
hez ? - ő nem a megajándékozottak koot volt, ezt az egyet világosan látta.

Negyvenhétben. mikor már úgy-ahogy egyenesben érezte magát, látott
egy fiatal hadifoglyot; la budakeszi táborból [öhetett; szabad volt, s sza
badsága első cselekedetével fellépett a villamos lépcsőjére; a kocsi hir
telen megindult, ő a két kocsi közé esett: átmentekr:ajta a hátsó kocsi
kerekei; a kezén és a lábán mentek át. Él még valahol? ..

Igy járt ő is. Sokáig azt hitte, hogy nem él. De élt, gondolkozott;
gondolkoznia kellett. A hadifogoly is védte fejét a kerekektől: asa!k a
karját nyújtotta odé. és összekúszálódott lábait. Míkor kihúzták a kocsi
alól, arccal oa poros aszíalton, jlajgatva és pihegve az élettől és a fájda
lomtól, mely négy kapun tört rá, gondolt-e arra, hogy valakinek meg
köszönje a szabadságot? ...

Csupa seb volt ő is; de az ő sebeit nem akaratlanul ejtették rajta, A
villamos vezetője leugrott, térdreesett a vérző,csonk.a test felett; nem
értette, mít dadogott, mert nem bírta nézni: otthogyta ezt a két áldo
zatot, akjk már sosem felejtik el egymást. Rajta azonban !kéjjel gázoltak
át, a múltján, az 'érzelmein, azokon az értékeken, melyek helyett nem
adtak semmit.

Ma már tudja, hogy nem lehet egyszerre levetkőztetni. valakit és új
ruhát adni rá. Van egy pillanat, amikor pőrén marad az ember. Talán
ebben a pillanatban történt, hogy kértek tőle valamit: egy gondolatot,
,egy lépést... Ha nem sürgetik olyan erőszakosan, talán lép egyet. De
így ! - elfogta a vágy, hogy ne előre lépjen, hanem hátra. Hátra - a
.szabadság nevében l Tiltakoznia kellett; azt hitte, a szabad ember tilta
kozása osak a Semmi lehet; felmagasodva látta magát kora fölött; akár

,"egy jelképet, mely vád és tiltakozás, akár .az öngyilkos fegyverének
dörrenese.

Atgázoltak rajta, de a kegyelemlövést maga adta meg, magának. De
elhangzott valóban ez a dörrenés? .. - az ember kicsinyenkint hal meg:
a golyót többször ils magába röpíti, de a fejét kíméli, akár a hadifogoly a
villamos alatt... Ű is ezétlőtte már minden tagját - amióta azonban
Irént ismerte, úgy érezte, tagjai újra meg újra kihajtanak, hogy legyen
mivel ölelnie.

Köhögött, fojtotta a levegő; csokornyakkendője megzörrent a szélben.
Felnézett a víllanyórára: a nagymutató egyszerre kettőt ugorva éppen
most vetette át magát a kísmutatón, A költő elképedt, erre nem számí
tott: kerek félórája várt.

Mértéktelen csüggedés fogta el, féltékenységés homályos bosszúvágy.
Vi.sszaf.i.ze1mi valamivel ezt a félórát, de mivel? Atkozottul bánta már,'
hogy ilyen vékonyari öltözött, s azt is, hogy nem ó jött később, Könnyű

szívvel jött erre a találkozóra, s most ott belül mennyíre elnehezedett;
Ennyire hiányzik már neki Irén? Vagy osak várni nem tud? Mi lenne,
ha nem jönne sem egy, sem két óra múlva - soha, semmikor, s ő magára
maradna ebben oa higanygőzben verejtékező panoptikumban ? ..

,A Semmi lesz a kedvesed ..." - ugrott elé váratlanul ,a régi vers
egyik sora, Ha meggondolja, viszonya a Semmivel tartósabb volt, mint az
az új kapcsolat, mely Irénhez fűzi. Ki töltötte be nála húsz éven át a nő,

az igazi nő hiányát? - senki és semmi - igen, a Semmi, hogy fenntartsa
annak, aki majd méltó lesz rá. S íme, Irén is becsapta: félórás késese
olyan, mint a hűtlenség félórája. Neki is osak a Semmivel válaszolhat.

Összehúzta magát, nem nézett már semerre, nem gondolt semmire.
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Szeretett volna megsemmisülni. Csak azt nem tudta, hogyan valósítsa
meg. Allt hát mozdulatlanul, akár egy téli fa; amúgyis dermedt volt már,
tagjai elhaltak; később míntha egy öntudatlan mozdulattal kabátja gal
lérját feltűrte volna; aztán semmi sem történt ...

Valaki nekimen t.
~ Bocsánat! - dadogta rémülten az idegen, s úgy nézett vissza rá,

míntha nem értené. hogyan került ide, hiszen nem állt itt senki.
A költő megbillent egy kissé, de újra megtalálta az egyensúlyt: tal

pára helyezkedett, míntha csak a szél fújt volna ágai közé. Ha valaki
most belenéz, láthatta volna, hogyan dörzsöli elégedetten a kezét: nagy
szeru, már kezd megsemmisülni !

A Nemzeti körül hullámzott az esti csúcsforgalom. Az óra alatt
többen is álltak, szemük a fejük fölött pásztázott. Két nevetgélő lány a
világító oszlopot nézte; nem a plakátok színészei érdekelték őket, az
oszlop mellett egy csőnadrágos fiúval szemeztek. A fiú két marokra tar
tott maga előtt egy táskarádíót, akár egy verklit; valamelyik osztrák ál
lomást bömböltette; lassúdad imbolygással megkerülteez oszlopot, szem
ügyre vette a lányok fekete kötöttharísnyás lábát, piros tűsarkú cipőjü

ket, rövid, csuklyás kabátjukat, mely [ótékonyan látni engedte térdük
hajlatát. Szakszófon sírt, nevetett és óbégatott; egy éles női hang a pesti
estébe kiáltotta: "Nur dual1ein ..."

A költő utolsó ép érzékszerve, akár az eszméletét vesztett haldoklóé,
sértetlenül továbbította a szavakat, de úgy, ahogy neki szüksége volt rá:
"Csak te vagy egyedül ..."

Erre az éteri kínyílatkoztatásra várt csupán; mi mással fizethetne
vissza Irénnek, ha nem azzal, hogy oá is magára hagyja ? "zzz-zz~z." Han
gokat hallott, csokornyakkendőjezizegett; ez a nevetségesen megnyirbált
szárny is elég volt, hogy szálljon megsemmisülten a végtelen felé.

Valaki ekkor ismét nekiment; épp csak érintette, mint folyó a part
ravert cöveket.

A költő szeme kinyílt, mintha illatos tavaszi szél tört volna rá; utána
b~mult a zuhanásnak. Pillantása iziben felfogta a lazán omló haj ismerős
lebbenését, a határozott kis bokák kecsességét: ezeken a tovasikló, karcsú
oszlopokon, úgy tetszett, a boldogság távolodott tőle, az, aki egyedül je
lentett neki valamit a világon.
~ Irén! - kiáltotta, de rémülten tapasztalta, hogy csak lelke !kiál

tott, a szája csukva maradt.
Összerázkódott. Lehullott róla a téli fa merevsége, Gondolatok kezd

tek futkozni benne. Rémület tört rá, hogy Irént elvesztheti; átmegy a
túloldalra. s nem látja többé. Irén volt, kétségtelen, az egyetlen,aki őt

ismeri és elfogadja, mégis átment rajta, akár a levegőn. S ha ezután sem
., ?veSZl eszre . . ..
-- Irén! ... - Hangja elveszett egy mentőautó szirénáj ában. Min

denkí odanézett; az arcokon kéklő félelem egy pillanatra olyan volt, mínt
ha a végitélet harsonái szólnának, egy ismeretlen, utolsó légiveszély szi
rénái. Irén is odanézett; mennyi könyörgés volt riadt szemében, s milyen
megnyugvás, mikor a mentőautó eltűnt a Keleti irányában !

Meg kell menteni attól a végső szirénabúgástól. Ki kell szabadítania
ebből a panoptikumból. De hogyan? Irén nem veszhet el egy gombafelhő

alján, a Semmi utolsó ásításában ... Igen, le kell rombolnia körülötte a
panoptikumot, tehetetlensége bosszúját, mely úgysem más, mint tulajdon
látomása; valami újat, szebbet, tartósabbat kell helyette építenie, hogy
hordozhassa Irént, dajkálhassa benne az életet.
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Utána rohant; az átkelősav szélén érte utol.
Pár pillanata volt csupán, hogy felépítse köréje egy új világ falait;

szemre megszólalásíg hasonlítottaka panoptikum kulisszáihoz, másról
beszéltek mégis, mert más vágyból fakadtak.

Néhány fontos vonással sebtibe felhúzta a Nemzetit, alája régi helyére
állította az órát; körül árkádos házakat épített, modern üzletekkel; a
túloldalon 'az Emke ragyogott. Az autók alá új síma útburkolatot terített;
sokkal több autót képzelt rá, mint a valóságban - mert a jövőre is
gondolt. Majd ostornyeleket tűzdelt az úttest fölé, olyan ostornyeleket,
melyeknek vége jókedvű fényben csattant. Valahova fel az űrbe pedig
műholdakat szórt, hogy ők legyenek :a béke erősszárnyú galambjai. S az
emberek? - az emberek a régiek maradtak, de ujjukra kis csomagokat
aggatott, s eze.kbena csomagokban bizony a karácsony öröme lapult, az
'a titkos erő, mely újra meg újra megváltja a világot. Irén ujjára is
jutott egy belőlük.

- Irén ! - szólt rá mostmár egész közelről; mikor a karcsú test meg
fordult, elgyengült a boldogságtól: - Irén ...

- Ö, szegénykém ! - mondta meglepetten Irén; a költő fagyott képe
kék volt és szürke, akár a téli fák kérge. - Késtem egy picit, nem ha
nagszol ? - Magyarázó kis pillantást vetett az ujján csüngő csornagra, s
meleg kezével a költő elhalt állához ért.

A költő hallgatott. Irénnek minden pici volt - ez az átkozott félóra
is. V.alószínűleg meg kell szoknia, hogy így lesz ez majd ezután is.

Irén szemöldöke közt ekkor hirtelen megjelent két gyanakvó ránc;
dehát ez is csak pici lehetett. Kutatva a költő szemébe nézett:

Csak nem ebben a percben érkeztél? Hol voltál?
- Sehol - mondta kurtán a költő, IS szó nélkül szájon csókolta. Irén

elnyílt ajkai közül remegve szállt belé a melegség, Belseje tűzbeborult.

majd elolvadt tőle, akár a viasz. Valahonnan ismerte ezt az állapotot 
persze, az ihlet perceit ... Hosszú idő óta elsőízben érezte, hogy valahol
a mélyben zizegni kezd benne egy vers első sora.

A lámpa zöldre fordult; Iökdösní kezdték őket. Egy ideig nézték egy
mást; a költő ujjai Irén tenyerébe mélyedtek, de ez is kevés volt ahhoz,
hogy elmondjon mindent.

Végre elindultak az árkádok felé.

._---,,'-..._----
GYERMEKRAJZ

A gyermekrajz őszinte vonalával
kirajzolódik előtted a táj;
a kezdetleges ív egy házat árnyal,
jól ísmered, emléke visszafáj.

Gyermekkorodat, mint egy régi leckét
a sorminta, a ház előtti rács
lezárta már, szétzúzni úgyse mernéd,
mintázatával úgy megbabonáz.

Siess, keress egy részt, magzatnyi csöppet,
ahol talán magad belophatod;
ne hidd, hogy ezt a tájat már kinőtted,

itt lett a multad örök holnapod, ..

Szabó Géza
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A legidletékesebb egyházi fórumok
nak, elsősorban magának XXIII. János
pápának ismételt figyelmeztetései nyo
mán, örvendetesen megrífkultak a vi
lágsajtóban a küszöbön álló második
vatikáni zsinat várható munkájára vo
natkozó, többnyire "szenzádónak"
szánt találgatások. S igy is van rend
jén, mert senki sem tudhatja, még a
hierarchia legmagasabb tényezői sem,
hogy pontosan mí lesz a sorsuk azok
nak a kérdéseknek. amelyeknek napi
rendre .tűzését egyik vagy másik hely
ről javasolták. Az egyetlen helyes do
log, amit tehetünk - s ennek felis
merését tanúsította fclyóiratunk is -,
hogy hozzászólásainkat és méltatása
inkat fenntartj uk arra az időre, ami
kor a zsinat már befejezte működését

és a széles nyilvánosság is tudomást
szerezhetett annak konkrét eredmé
nyeiről.

Bizonyos azonban, hogy minél kö
zelebb jutunk a zsinat összeülésének
Időpontjához. annál inkább találko
zunk olyan megmyílatkozásokkal, ame
lyekben némi aggodalom nyer kife
jezést. Vajon a zsinat, amely akkora
reményeket keltett a katolikusok kö
rében, nem fog-e csalódást okozni?
Voltaképpen persze nincs mit megüt
köznünk rajta, rnert az első érzés,
amelyet valamely nagyfontosságú ese
mény közelsége vált ki az emberben,
szin te törvényszerűen a szorongásé. S
ha valaki azt mondaná, hogy zsinatról
lévén szó, a bennünk élő hitnek föl
tétlenül meg kellene nyugtatnia min
ket, annak fígyelmét méltán felhív
hatjuk arra, hogy egyházunk maga is
kém: imádkozzunk mindannyian a zsi
nat sikeréért. Ez pedig nyilvánvalóan
magában foglalja annak a ténynek el
ismerését, hogy a siker, legalább is
bizonyos határok között, kérdéses le
het. Jóformán az egyetlen probléma
tehát, amelyet már ma d.isztázhatunk,
hogy rnílyen értelemben beszélhetünk
a zsinat több vagy kevesebb sikeré
ről?

*
René Marlé abban a nagyérdekű

tanulmányában, amelyet "Biztositva
van-e a zsinat sikere?" címmel az
Études tett közzé, mindenekelőtt arra
mutat rá, hogya zsinat kisebb vagy
nagyobb rnérvű sikerének eszméjét

l r j a Mihelics Vid

össze kell egyeztetnünk a tanbeli csa
latkozhatatlansággal. Ebben a tanbeli
csalatkozhatatlanságban a hívő kato
likus semmiképp sem kételkedhet,
ugyanakkor azonban jó, ha azt is szem
előtt .tantja, hogy a. tárgya ennek kor
látozott. Mi tudjuk és hisszük, hogy
az egyház tanítóhivatala bizonyos le
het a Szeritlélek segítségéről abban a

. tekintetben, hogy "szentül megőrizze

és hűségesen kifejtse az apostolok ál
tal továbbadott kmyílatkoztatást,
vagyis a hícletéteményt" - rníként az
első vatikáni zsinat "de Ecclesia
Ohristi" konstituciójának IV. fejeze
tében olvassuk. Az egyház tanítóhiva
tala, amikor e tárgykörben megnyilat
kozik, nem tévedhet, rniért is idevá
gó határozatai fenntartás nélkül köte
lezik a katolikus keresztények hntét és
lelkiismeretét. A csalatkozhatatlanság
azonban, amelynek ekként birtokosa,
nem szükségszerűen foglalja magába
azt, hogy a tanítóhívatal mindíg a leg
alkalmasabb pillanatban formulázz.a
meg mdridazt. aminek meghallására és
megértésére az egyháznak valóban
szükségo van, és pedig azon a rnódon,
amely majd a lehető legvilágosabbnak
és leghatásosabbnak bizonyul. Meges
het, hogy olyan tanbeli tétel ünnepé
lyes leszögezésére fektet súlyt, amely
nem okoz problémát a hívők összes
ségének. holott ugyanakkor lett volna
olyan tétel, amelyet az egyház tagjai
túlságosan is elfelejtettek, vagy a gya
korlatban elhanyagoltak, amelynek
meghatározása tehát valóban nehézsé
gcktől szabadította volna meg a ke
resztény lelkiismeretet.

Mert annak rnegftélósét, hogy mi a
célszerű és időszerű,nem fedezi a csa
latkozhatatlanság karizmája. Ugyan
akkor pedig korántsem állítható, hogy
az ilyen célszerűségi itéletek amiatt
már ücíseob jelentőséggel is bírnának.
Az Igazság az, hogy az egyház élete
részben ezeknek az itéleteknek helyes
ségétől függ. Ezek az itéletek ugyanis
nemcsak a történeti helyzet többé
vagy kevésbé pontos felmérését téte
lezik föl, aminek éppen napjainkban
akkora fontosságot kell tulajdoníta
nunk, hanem kifejezésre jut bennük
általában az egyház voltaképpeni kül
detesének többé vagy kevésbé mélyre
ható felismerése is, s e két mozzana
ton múlík, hogy az egyház majd job-
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ban vagy rosszabbul tes 7. eleget az itt
és most reá háruló feladatoknak.

Marlé szerint nyilvánvaló, hogy a
célszerűségi itéleteknek elsősorban a
fegyelmi intézkedések terén lesz he
lyük a zsinat munkájában, Kívánatos-e
például, hogy liturgikus reformokat
hajtsanak végre, s ha igen, akkor mi
lyen irányban és milyen terjedelem
ben? Avagy revízió alá ken-e venni
a böjti gyakorlatot; helyes-e, ha az
egyetemes egyházra kötelezően sza
bályozzák, vagy jobb, ha meghatáro
zását teljesen a püspökök belátására
bízzák? Valószínű, hogy az ilyen ter
mészetű kérdésekben a zsinati atyák
nézetei nagyban eltérnek egymástól.
Magától értetődik, hogy döntésüket a
katolikus hívők gyermeki engedel
mességgel fogadják, de az is bizonyos,
hogy bár a döntések tévútra semmi
kép sem vezethetnek, jobban vagy ke
vésbé jól fogják segíteni őket hit- és
imaéletükben. És több vagy kevesebb
eredménnyel szelgálhatják az egyház
általános küldetését, amely messze
túlmegy azon a gondosságon, amellyel
ma meglévő gyermekei iránt tartozik.

De még maguknak a tanbeli kije
lentéseknek rendjében is szerepet vi
hetnek célszerűségí itéletek. Az "öku
mériikus" feladat például sürgősnek

vagy kevésbé sürgősnek tűnhet fel a
zsinat folyamán, mint ahogy Marlé
szerint máris kétségtelen, hogy elég
gé különböző rnódon értékelik Német
ország, Svájc, Hollandia... és latin
Amerika püspökei. Igaz, hogy a ke
resztények hitbeli egysége ügyében
felállított titkárság egymaga is tanú
sítja, hogya Szentatyának szándéká
ban áll a zsinat munkájában állandó
-an figyelembe vétetní a keresztény
vallásközösségak új bóli egyesülésének
gondolatát. S aligha vitás, hogy a
püspökök is valamennyien szívükön
viselik, hogy e tárgyban kedvezően

feleljenek a pápa kívánságára. Ezzel
azonban nincs még megoldva, hogy
mekkora súlyt kapjon ez a fontolga
tás a különböző tanácskozásokban. Ki
témek-epéldául olyan témák elől,

amelyek azzal a kockázattal járhat
nának, hogy taglalasuk sérti - min
den haszon nélkül - a nem-katoliku
sok érzékenységet, akik nincsenek
még felkészülve arra, hogy megértő

en fogadják e ponton az egyház gon
dolatát? Avagy inkább az a nézet fog
érvényesülni, hogy az is elégséges, ha
nem használnak barátságtalan formu-
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lákat irányukban, egyébként maga a
kérdés, hogy mi lehet nekik kellemes
vagy mi nem tetszhet nekik, semmi
kép sem szabad, hogy befolyásolja a
zsinatot, amelynek kötelessége, hogy
"önmagáért" adjon hangot annak,
amit igazságnak vall? Az állásfogla
lások ebben mindenekelőtt gyakorlati
jellegűnek látszanak, de nagyon is
közvetlenül érintik a hitletéteményt
.és a katolikus szemléletben a lelkek
javát. Éppen ezért bizonyosra is ve
hetjük, hogy a zsinaton képviselt kü
lőnböző irányzatok között meg fogják
találni a járható kompromisszurnot.
Ezek a kompromisszumok azonban
nem szükségszerűen fognak megfelel
ni annak, ami önmagában a legtöké
letesebb lenne.

Másként kifejezve, a zsinat doktri
nális csalatkozhatatlansága nem nyújt
neki menedéket mulasztások és fogya
tékosságok ellenében pasztorális té
ren, abban az értelemben, ahogyan
XI. Pius is kiielenthette, hogy az egy
ház nagy botránya az utolsó század
ban az volt, hogy engedte magától el
távolodni az ipari munkások világát.
Bizonyos, hogy az egyház a maga
egészében sohasem szűnt meg hitel
vileg csalatkozhatatlannak 'lenni, s
mégis ez a dolotrínálís csalatkozhatat
lanság nem óvta rneg attól, hogy a
társadalmi fejlődés egyik leglényege
sebb pontján kudarcot ne valljon a
maga evangelizáló és pasztorális kül
detésőben. Hasonló távlatból nézve,
mind többször mutattak már rá saj
nálattal azokra a sovány eredmények
re is, amelyeket a reformációs válság
kitörése előtt néhány évvel összegyűlt

ötödik lateráni zsinat ért el. Még ak
kor is, ha ez a zsinat elérte azokat a
célokat, amelyeket maga elé tűzött 
bár egyes atyák ezekben is messzebb
szerettek volna jutni -, nem kétsé
ges, hogy helytelenül járt el, amikor
nem olyan feladatokat vett elő, ame
lyek jóval nagyobb összhangban áll
tak volna az akkori egyház óriási
szükségleteivel. Egyik legutóbbi tanul
mányában. amely "a zsinat teológíájá
ról" szól (Stimmen der Zeit, 1962. feb
ruár) s amelyet Marlé többször is idéz,
Karl Rahner egyebek rnellett azt is
megjegyzi, hogy ennek a zsinatnak
igazán "fontosabb problémákat kellett
volna megoldania, mint az emberi lé
lek természetes halhatatlanságának
meghatározása, bármennyire igaz is ez
az állítás. Az a néhány új-arisztotelí-



ánus, akit ezzel elitéltek, nem jelen
tette azt a veszélyt, amely akkor első

sorban fenyegette az egyház egészét.
A zsinat prelátusainak a veszélyt ma
gukhoz sokkal közelebb kellett volna
keresniök ..." Mint a történelem is
tanúsítja tehát, bár a hitigazságok ki
nyilvánítása a zsinat egyik lényeges
feladata, a teendők, amelyekkel szem
be kell néznie, sokkal rnesszebbre
nyúlhatnak ennél. Az isteni segítség
azonban, amelynek ilyenkor örvend
het, ugyancsak más, mint az, amelyet
a doktrinális csalatkozhatatlanság biz
tosít neki.

•
Hitünk szerint nem kétséges, hogy

a Szeritlélek támogatása nem, korláto
zódik egyedül arra, hogy csupán a
tévedésektől óvja meg a zsinatot a hit
tárgyának meghatározásában. Amikor
a jeruzsálemi első "zsinaton" az apos
tolok és a vének a merész formulát
használják: "Úgy tetszett ugyanis a
Szentléleknek és nekünk ...", nem
dogmatikus meghatározások azok,
amikről közvetlenül szó esik, hanem,
legalább részben, fegyelmi intézkedé
sek: tartózkodás "a bálványoknak ál
dozott hústól, a vértől, a fullasztot
tól ..."

Az általános támogatás azonban,
amelyet a Szeritlélek nyújt a zsinat
nak, hitünk szerint sem teszi azt va
lami "csoda-gyülekezetté". Támoga
tásban részesül a zsinat egy feladat
elvégzésére, ezt a feladatot azonban,
mint az eddig mondottakból is követ
kezik, bajos lenne részletesen megha
tározni, amellett természeténél fogva
határai is vannak. Gondoljunk csak
arra, hogy bizonyos "óhajok", amelye
ket a zsinat figyelmébe ajánlottak, azt
a benyomást keltik, mintha szerzőik

szerint a zsinatnak nemcsak szabá
lyoznia kellene mindent, de míndent
előbbre is kellene vinnie az egyház
életében. Ezek az "óhajak" gyakran
feledni látszanak, hogy a zsinat nor
málisan csak olyan témáknál állapo
dik meg, amelyek az egyházat a ma
ga egyetemében érdeklik, Egyébként
is hitünkből folyik, hogy a Szeritlélek
a zsinat bezárásával sem tekinti befe
jezettnek művét, hanem mint előtte,

utáina is folytatja működését. A zsinat
szerepe mindenekelőtt az lesz, hogy
elhárítsa az akadályokat e mű kitelje
sedésének útjából. Örizkednünk kell
tehát attól, hogy a zsinat tevékenysé-

gének horderejét azoknak a kérdések
nek száma szerint ítéljük meg, ame
lyekben határozni fog. Egyetlen egy
szeru rendelkezés, amely csöppet sem
látványos, igen nagy következménye
ket vonhat magával. Jusson csak
eszünkbe, milyen rnozgalmasságot vál
tottki a Szentatyának néhány jelleg
zetes szava és gesztusa az "elszakadt
testvérek" körében.

Mindenképpen fontos emlékeztetni
magunkat arra, hogya zsinat olyan
jól meghatározott funkciót gyakorol
az egyház életében, amely a hierarchi
kus tisztség és tekintély hatáskörébe
tartozik. Csalóka és igazságtalan volna
tehát nemcsak azt kívánni tőle, hogy
az összes feladatokat elvégezze, de azt
is, hogy kicsattanó módon nyilvánít
sa meg az összes kegyelmi ajándéko
kat, még azokat is, amelyek nincsenek
arányban a reá háruló munkával.
"Nem szabad kérni a zsinattól. sem
várni tőle - figyelmeztet .Rahner a
már említett tanulmányában -, hogy
valamiképpen cselekvő alanya és kép
viselője legyen az egész karizmatikus
valóságnak, azaz a Szeritlélek által ki
osztható összes ajándékoknak ... A hi
erarchikus kormányzat megkísérelheti
egy zsinaton határozatokkal. rendele
tekkel, meghatározásokkad stb. emel
ni és tisztítani az egyház fegyelmi és
lelki színvonalát, de az egyház gondo
latának és életének egyetlen területén
sem helyettesítheti a Szeritlélek cse
lekvő erejét ebben az egyházban; és
amikor ez a cselekvés megnyilatkozik,
amikor egy új karizmatikus ösztönzés
indul el, akkor ez nem szükségszerűen

olyan kezdeti szikrából lobban föl,
amelynek míridíg a hierarchikus tiszt
ségből kellene erednie, vagy egyedül
abból eredhetne."

Nekünk, katolikusoknak, könyörög
nünk kell azért, hogyaSzentlé
lek segitse püspökeinket rnunkáiuk
ban. De ha nem az lenne majd a be
nyomásunk - mondja Marlé -, hogy
rendkívüli dolgokat vittek végbe, nem
szabad azt hinnünk, hogy ez a Lélek
nem eléggé támogatta őket abban a
feladatban, amely valóban az övék
volt. Működésének "diszkréciója" ta
lán a látványos nagyszerűségeknél is
szembetűnőbben fogja jelezni, hogy a
zsinat munkája nagyon is Isten mun
kája volt. Ez a "diszkréció" választ
hatja le rólunk az egyháznak azt a
"totalitárius koncepcióját" is, amely
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oly könnyen megkísért bennünket.
"Isten nem mondott le a hierarchia
javára - hangoztatja Rahner. Isten
Lelke az egyházban nem csupán úgy
fúj, hogy a legmagasabb tekintélyekre
kezd hatni." Krisztus egyházában kü
lönböző szellemi adományok, külön
böző tisztségek, különböző műveletek

vannak. S az Úrra tartozik, hogy tet
szése szerint ossza ki azokat.

*
A szabatosan meghatározott funkció

azonban, amelyet a zsinatnak el kell
látnia az egyházban, nem az egyetlen
mérce annak az eredménynek megité
lésére, amelyet ésszerűen várhatunk
tőle. Beszéltünk már arról, hogya zsi
natJnakfel kell ismernie és meg kell
értenie azokat a feladatokat, amelyek
nek megoldására éppen napjainkban
az egyháznak leginkább kell töreked
nie. S ezzel kapcsolatban azt is meg
állapíthatjuk, hogy noha a.zsínat csa
latkozhatatlanul vezeti az egyházat a
hitigazságok útján, nem egyforma ha
tásossággal szelgálhatja annak vidali
tását. E tekintetben nagyon is tág le
hetőségek nyílnak mind a jó, mínd a
kevésbé jó irányában. Nyomban hoz
zá kell persze fűznünk. hogy ennek a
vitalitásnak semmiféle zsinat sem a
közvetlen forrása. Annyira nem, hogy
miközben a Zsinat ennek a vitalitás
nak fokozásán szorgoskodik, ő maga
is részben függvénye az egyházban ta
pasztalható gyöngeségeknek és fogya
tékosságoknak,

Az egyház fejei mindenkor egyide
jűen az egyház gyermekei is. Nemcsak
mint hívők a magánéletükben, de
tisztségük minden oldalát tekintve is
szolidárísak a keresztény közösséggel,
utóbbinak jelenlegi valóságában. Osz
toznak szellemi-lelki gazdagságaiban.
de osztják szegénységeit is. Nem két
séges, hogy nekik kell elsősorban or
vosságot keresrilők a szegénységnek
azokra az elemeire, amelyeket észlel
hétnek, és ezért is gyűlnek össze. A
dolgok normális rendje azonban, hogy
ez az orvosság nem állít helyre egy
abszolut és közvetlen virágzást. Nem
csak azért nem. mert a zsinat, mint
Marlé ismételten aláhúzza. nem az
összes ajándékok helye, amelyeket
Krisztus az ő egyházának ad. De azért
sem, mert a zsinat a maga sajátos irá
nyító szerepenek gyakorlásában sem
választhatja el magát minden szem
pontból annak az egyháznak általános
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állapotától, amely előtt s amelynek
számára kinyiIvánításokat és rendel
kezéseket szövegez,

Rahner mutat rá arra. hogy a tan
beliség rendjében például a zsinati
atyák aligha érvelhetnek mással, mint
azokkal az eszközökkel, amelyeket a
teológia bocsát rendelkezésükre, a te
ológia úgy, ahogy napjainkra alakult.
Már pedig szükségtelen bizonygatni,
hogy korunkban a teológia nem bir
tokolja sem azt a fényt. sem azt az
erőt, amellyel Szent Tamás és Szenr
Bonaventura idejében dicsekedhetett.
A zsinati atyáknak kétségkívül nem
feladatuk, hogy közvetlenül teológiát
műveljenek, és a zsinatok általában
őrizkedtek is attól, hogy állást foglal
janak azokban a kérdésekben, ame
lyeket vitattak a különböző teológiai
irányzatok és iskolák. Az atyák dol
gamás: megszövegezní a dogmát, va
gyis a hit tulajdonképpeni tárgyát.
úgy, amint azt mínden hívőnek ma
gáévá kell tennie. Ez a szövegezés
azonban mégsem csökkenhet egyszerű

ismétléssé. Hogy az üdvösség változ
hatatlan üzenetét a hívek továbbra is
helyesen értsék és gyümölcsözően

hallgassák, a szövegezésnek a megha
tározott kérdésekkel kapcsolatban
részben meg kell újulnia. Bea bíboros
abban az előadásában. amelyet az
idei év elején a fribourgi egyetemen
tartott, nagyon is kidomborította az
efajta szővegezéseknek történeti fel
,tétele~hez való kötöttségét. Ha már
most a vonatkozó kérdések nem tisz
tázódtak még a teológia síkján, ha a
probléma összetevőit nem dolgozták
még ki elégséges módon a teológusok,
akkor illuzórius és igazságitalan volna
azt várni a zsinattól, hogy teljesen ki
merítő válasszal szelgáljon. "A taní
tóhiva,tal- figyelmeztet, s mint Marlé'
mondja: a legjobbkor. Rahner - nem
helyettesítheti a teológia karizmáját,
vagyis a vele járó kegyelmi ajándé
kokat. És nincs küldetése erre. Ha ez
a karizma jelenleg gyönge, az meg fog
mutatkozni a rnost összeülő zsinat
doktrinális határozataiban is." S
Rahner odakövetkeztet, hogya legkí
vánatosabb kétségkívül az, hogy an
nak a szándéknak megfelelően, ame
lyet maga a pápa többször kifejezésre
juttatott, a zsinat tartózkodjék "túl
sokat meghatározni".

Annál inkább kívánnunk kell ezt
- teszi 'hozzá Marlé -. mert önma
gában az sincs kizárva, hogya zsinati



atyák, noha birtokolják teljes doktri
nális tévedheteblenségüket, a viszony
lagos dolgokban esetleg túlságosan
emberi szempontoktól hagynák ma
gukat vezettetni. Munkájuk ennek a
mai egyháznak, amellyel szolidárisak,
nemcsak a szegénységeit szenvedheti
meg, hanem még a gyöngeségeit is. Ez
lenne például a helyzet akkor - s
pontosan erre az eshetőségre utal
Rahner is -, ha tömegesen ontanák a
meghatározásokat és kinyilvánításokat,
főleg azért, hogy megfeleljenek gyü
lekezetük ünnepélyességének. még ak
kor is, ha ezzel esetleg egy nagyobb
és sarkalatosabb jó látná kárát.
Ugyanígy akkor is, ha a zsinat úgy
szólván egymaga akarná biztosítani a
keresztény közösség összetartását és
haladását a hitélet minden lehetséges
kifejezésének uniformizálásával. nem
számolva elegendőerr a Szeritlélek egy
ségesítő erejével s mindenkorí lelemé-

A KIS ÚT
•

nyességével. S ami mínket, magyar ka
tolikusokat, különösképpen érint, ez
lenne a helyzet akkor is, ha a zsíriatt
atyák túlságosan odatapadnának a
nyugati civilizáció formáíhoz, mert ez
csak megnehezítené, hogy a más tár
sadalmi berendezkedésben elhelyezke
dett katolikusok és a gyarmati uralom
alól felszabadult új nemzetek a maguk
összes ésszerű lehetőségeinek felhasz
nálásával olyan keresztény hitéletet
éljenek és fejlesszenek ki, amely leg
jobb értékeiket biztosírtaná mind az
egyházuk, mind a hazájuk javára.

Hogy ezeknek a veszélyt okozható
mozzanatoknak mindegyikét elkerülje
a zsinat, ezért szállnak imáink innen
a magyar földről is az égbe. Hogy a
Szeritlélek tegye figyelmessé a zsina
tot korunk legmélyebb szükségleteíre,
köztük az emberiséget megosztó ellen
tétek kiküszöbölésénekés a népek bé
kés együttélésének szükségére is.

..Öreg és beteg férfi vagyok. Terhemre önmagamnak és környezetemnek.
Ezernyi apró jeIből tudom, hogy ha már egyszer elmennék, ez mindenkinek
megkönnyebbülés lenne. Talán szabad azt mondanom, hogy a ezeretet - tett.
Törött lábam már többé nem gyógyul meg. Agyban fekvő senki vagyok, ápo
lásom gond mindenkinek. Szeretem az Istent, talán tettem is valami jót éle
temben s nem hiszem, hogy nagyon megharagudna rám, ha ... Úgy tudom,
még a szentek között is voltak öngyilkosok, mert komoly ok kényszerítette
öket erre ... Fáradt vagyok ... beteg, de nem akarok semmi rosszat. Nem
látom az okát, hogy miért ne mehetnék el innen, hiszen annyira, de annyira
felesleges vagyok .. ."

Csak néhány sort idéztem, mert a
levél sokkal hosszabb és sokkal tra
gikusabb. A kérdés viszont közérde
kűnek látszik, mert sajnos sok ember
ben - éppen természetes jóságuk, de
nem tökéletes természetfeletti szemlé
letük folytán kísért a gondolat,
hogy "elmenjenek" és ezzel könnyeb
bé tegyék szeretteik sorsát.

Térjünk rníndjárt a kérdés lénye
gére. Szabad-e az embernek szándé
kosan kioltania életét? Erkölcstanunk
erre határozott nemmel felel. Az ok ?
Életemnek nem vagyok korlátlan ura,
életem ura az Isten. Az öngyilkosság
lényegi rosszasága tehát önkényes és
jogtalan beavatkozás Isten jogába,
ezért feltétlenül halálos bűn és a vég
ső pillanatban meg nem adott rendkí
vüli kegyelem nélkül - amire vakme
rő bizakodás nélkül senki sem szá
míthat - hitünk szerint a lélek biz-

tos kárhozatát jelenti. A földi és ide
iglenes bajokból menekülni akaró
gyenge lélek így sokkal nagyobb és
örök szenvedésbe zuhan.

Az öngyilkos súlyosan vét az önsze
retet parancsa ellen. S mivel ez pa
rancs, ,tehált Isten akarata, önként
nem mondhatunk le róla. Mint Huxley
mondja, a "dolgok rendjében" nélkü
lözhetetlen. A dolgok rendjéhez pedig
hozzátartozik, hogy az emberi erények
kivirágozhassanak. Az önfeláldozás,
áldozatot hozni tudó szeretet, türelem,
lemondás, elviselés nem individuális.
az önmagának való emberben kiala
kuló értékek, hanem a közösségí élet
virágai. A levélíró keserű panasza az
individuális ember háborgása az el
len, hogy mások irgalmának tárgya
legyen. Az egyház a betegeket mindig
kíncsként Togta fel és úgy is kezelte.
Alig van szent, aki ne a betegápolás
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kemény, de felbecsülhetetlen értéket
adó iskolájában tanulta volna meg az
áldozatos felebaráti szeretetet. "Ha
már egyszer elmennék, az mindenki
nek megkönnyebbülés lenne" - írja a
levélíró. Keserű szavak ezek, látszó
lagos szerétet is van bennük, de még
sem igazak. Katolikus szemléletünk
szerínt nem azért vagyunk a földön,
hogy "kellemesen" töltsük napjainkat,
hanem azért, hogy tökéletesedjünk.
Tökéletesedni pedig annyit jelent,
mínt szeretetben gyarapodni, a szere
tet gyakorlása pedig azonos az áldo
zathozatallal. Szeretteinknek "meg
könnyebbülést" szerezni vajon nem
jelent-e annyit, mint jelen esetben
megfosztani őket az áldozathozatal le
hetőségétől s így kisebbíteni bennük a
szeretetet? A "dolgok rendjében" igy
függ össze a helyes önszeretet mások
szeretetével. Nagyon világosan kell
látni és megérteni, hogy földi életünk
ben a szeretet valóságos gyakorlása a
legfontosabb. "Aki azt mondja, hogy
szeréti az Istent, akit nem lát, de nem
szereti felebarátját, akit lát, az ha
zug" - hangoztattja a szentírás. A
szerétet gyakorlása pedig míndig fel
tételez aktív és passzív szereplőt. Aki
gyakorolja és akin gyakorolja. Mind a
kettőnek egyformán fontos, hogy lel
kében mélvségesen alázatos legyen.
Valamennyien tudjuk, hogy az öreg
és magával tehetetlen ember ápolása
mennyi megalázkodással jár az ápoló
és az ápolt részéről egyaránt. Mind
kettőnek mekkora türelemre van szük
sége. De higyje el, a levélíró, hogy a
passzív fél érdeme nem kisebb, mint
az aktivé. Talán még nagyobb, hiszen
a közmondás szerint is, könnyebb ad
ni, mint kapni.

Van ennek a kérdésnek más oldala
is: az engesztelés. A beteg ember nem
csak azért az anyaszentegyház kincse,
mert alkalmas tárgya az irgalmasság
testi cselekedeteinek, hanem még
azért is, mert erőközpont Krisztus
mísztíkus testében. Éppen tehetetlen
ségénél fogva a legjelentősebb lehet,
ha tehetetlenségét és értéktelenségé
nek tudatát hozzákapcsolja a Keresz
ten Függő teljes megbénítottaágához.
,,Mikor az Ember Fiát felemelik",
mindenkit magához vonz. Nem mer
ném ezt a mondatot leírni, ha nem
lenne előttem Szent Pál szava: "örö
mest kiegészítem testemben", ami az
Úr szenvedéséből hiányzik. Nagyon
jól tudjuk, hogy Jézus kereszthalála
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végtelen értékű, ehhez ember nem te
het hozzá semmit és nincs is szükség
arra, hogy tegyen valamit. Mégis Isten
végtelen jósága és emberbecsülése ele
ve valami helyet nekünk is biztosított
a végtelen értékű áldozatban. Ha nem
vállaljuk - mert talán sokan nem
vállalják, hogy tagjaikban hordják
Krisztus áldozatát -, ez nem von le
semmit ama végtelen értékű áldozat
kegyelméből, de ha vállaljuk ... jobb
kifejezés hiján legyen szabad ezt mon
danom,akkor az áldozat nem lesz na
gyobb értékű, de szebb. Nem hiába
mondja az ihletett szerző a Boldogsá
gos Szűzet a "Szép szeretet anyjának".

A levélíró "érték,telen", "terhes",
"fáradt" öreg élete nagyon könnyen
lehet a szép szeretet szolgálata, csak
akarnia kell.

Azt írja, hogy lába sohasem forrad
össze, s ezért ágyban fekvő senki. Ha
csak önmagára gondol, akkor más kö
vetkeztetést valóban nem is vonhat
le ebből. De ha a misztikus testbe ál
lítja be magát, amiben minden kegye
lem közös, akkor már nem senki, mert
szenvedésének és megaláztatásának
tudatos vállalása erőközpont. Erőt ad
talán egy mísszíonáriusnak, hogy vég
hetetlen fáradságos útjain legyen ere
je keresni a lelkeket. Észak-Vietnam
katolikus papjainak kis küldöttsége
[ánt nálunk az elmúlt években, nem
tudom pontosan, míkor, Kevesen van
nak, életük merő áldozat, akkora a
paphiány. Ok azok, akik kitartottak
népük mellett. Ma is járják a dzsun
gelt és a mocsaras vadvizeket, hogy el
tudják látni híveiket. Lábának gyó
gyíthatatlan betegségét míért ne aján
laná fel egy ilyen papért? Nem len
ne-,e ez "szép szeretet"? Hívő ember
nek hinnie kell, hogy imádsága és ál
dozata feltétlen eredményes, nincs ima
meghallgatás nélkül.

Ki kell lépnünk az individualizmus
bál ! Nem a megértés hiánya miatt
mondom ezt. Huszonöt év alatt annyi
beteg ágya mellett ültem már, hogy
tudom, mennyíre kísértő a folyton fek
vőnek a világot a maga szemszögéből

mérnie. Megértem, hogy természetes
síkon nem is lehet másként, de a ter
mészetfeletti mérték más. S ez a más
feloldást és megoldást jelent. Kapcso
lódás a nagy egészbe: a szentek ~ö

zösségébe,
A levélírának csak azt mondhatom:

ne foglalkozzék többé azzal a gondo
lattal, hogy eldobja az életét, mert ez;



az élet nem az övé. Csak részben. A
nagy egészé is és ennek a nagy egész
nek szüksége van életére, szüksége
van szenvedésére. Élete igenis érték,
szenvedése és tehetetlensége Krisztus
Urunk keresztj éhez való kapcso\ódá
son át az üdvözítő örök érték részévé
válik.

Van a kérdésnek más része is, amire
válaszolni szerétnék. Azt írja levél
írónk, hogy "úgy tudom, még a szen
tek között is voltak öngyilkosok, mert
komoly ok kényszerítette őket", Leve
lének áttanulmányozása után az a be
nyomásom, hogy mivel az öngyílkos
ság gondolatával sokszor foglalkozik
- a maga mentségére igyekszik kü
lönleges eseteket felsorakoztatni. Fel
sorolt esetel azonban nem öngyilkos
ságok a szó igazi értelmében. A süly
lyedő hajó kapitánya például nem ön
gyilkos, amikor nem száll mentőesó

nakba, amíg mindenkit meg nem men
tettek, mert nem a saját halálát akar
ja, hanem kötelességét teljesíti, akár
halála árán is. Nem volt öngyilkos
Dugovics Titusz, nem volt öngyilkos
Sámson, amikor tudta, hogy bíztos ha
lálát jelenti a szétdöntött oszlopok rá
is zúduló kőhalmaza. Nem öngyilkos
az apáca, aki Istennek ajánlott szűzes-
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sége védelmében kíugrík az emeletről.

bár tudhatja, hogy ez halálát jelenti.
Mindezek és hasonló felsorolhatatlan
esetek - felsorolhatatlanok az élet
sokszínűsége miatt - nem öngyilkos
ságok a szó tulajdonképpeni értelmé
ben, mert ezekben nem arról van szó,
hogy valaki az élet elpusztítása árán
menekül az élet keménysége és meg
aláztatásai, a felelősségrevonás elől,

hanem arról, hogy az életnél is többet
érő erkölcsi elveket szolgál, aminek
elviselendő, de nem akart mellékkő

rülménye az, hogy meg kell halnia.
Amennyiben valaki szentek "öngyil
kosságáról" hallott, ezek mind ebbe a
kategóriába tartoznak.

Nyugodjon meg tehát a levélíró és
mindenki más, akinek a fejében meg
fordult hasonló gondolat. Minden élet
érték, nemcsak az örökkévalóságban,
de itt a földön is, valamennyiünk szá
mára, a kegyelmi közösség összefüggé
se alapján. Nincs áldozat, aminek va
Iahol gyümölcse ne lenne. Nem lénye
ges, hogy nem látjuk, fontos, hogy
tudjuk és higgyük, hogy szenvedése
ink "kiegészítik Krisztus szenvedését",
ha tudatosan felajánljuk és vállaljuk
őket.

Eglis István

UTÖHANG ÖT ELOt\DASHOZ. 'I'öbb éve folyik már az a gyakorlat, hogy
a Hazafias Népfront Békebizottságának Katolikus Bizottsága minden második
hónapban tájékoztató előadást rendez megvénként a katolikus papság számára.
Kezdetben ezek az előadások látszat szerint csak azt szolgálták, hogy népünk.
hazánk és a szocíalísta rendszer aktuális kérdéseiről, problémáiról vagy cél
kitűzéseiről világosítsák fel a hallgatóságot. így is nagyon hasznosnak bizonyul
tak, de újabban és különösen a mcstaní rnunkaévben már logikai összefüggés
is alakult köztük: az előadások szinte egymásból folytak és kiegészítették
egymást. -

A témák ezúttal is olyanok voltak, amelyeket nagy általánosságban nunden
rendszeres újságolvasó ismer és róla maga is véleményt forrnál. Ezekben az
előadásokban azonban a legjobb szakértők által nyertek kifejtést, úgyhogy a
hallgatók messze túlhaladtak azon a színten, amelyet az ismeretszerzés meg
szokott rnódjaí biztosíthattak volna nekik. Megnyilvánult ezzel az az értékelés
és megbecsülés is, amellyel az előadók papi hallgatóikra tekintettek. Ennek
köszönhető, hogy sok minden, amit elmondtak, valóban lekötötte a hallgatók
figyelmét, gondolatokat és érzelmeket váltottak ki bennük, s utána kérdéseik
kel most már maguk is hozzájárultak ahhoz, hogy úgyszólván szellemi munka
közösség bontakozzék ki.

A tíz hónap öt előadása a nemzetközi helyzetről és a berlini kérdésről, a
második ötéves tervről, a szocialista országok gazdasági együttrnűködéséről, a
békés koegzísztencía, a leszerelés és az atomfegyverek eltiltásának problémáiról
szólt. Csupa olyan kérdés tehát, amelyekkel nem foglalkozni, róluk tudomást
nem venni, bennük állást nem foglalni és irányukban magatartást ki nem ala-



kíltani lehetetlen míndazok számára, akik nem akarnak teljesen elszakadni a
való élettől. Az egyháziaknak pedig egyenesen hivatásuk, hogy e kérdések
megoldásának szükségét az evangélium fényébe is beállítva közreműködjenek

a felismert nemzeti és nemzetközi közjó előmozdításában.

Ismételten tapasztalhattuk. hogy a Magyar Népköztársaság, mint erek az
előadások is rnutatják, bizalommal fordul a papság felé abban a vonatkozás
ban, hogy az emberiség és az emberi boldogulás nagy kérdéseiben nem visel
tetnek közömbösen, hanem segítő készségről tesznek tanuságot - éppen az
egyház híveinek érdekében is. Ezek az előadások őszintén tárták fel nemzetünk
teljesítményeit és nehézségeit, az állam vezetőinek terveit és elgondolásait,
ugyanakkor azonban az előadók figyelmesen fogadták a papság észrevételeit
is. Összhangban van ez az állam és a katolikus egyház megállapodásával is,
amelyben sarkalatos tétel, hogy a szocíalizmusban élő katolikus egyház vál
la'lja az egész nép javát szolgáló törekvések és célkitűzések támogatását. Az
előadások ennek a vállalt kötelezettségnek teljesítéséhez is segítséget nyújta
nak, rnert az egyes kérdések helyes ismeretében maguk az egyháziak szigetel
hetik el vagy küszöbölhetik ki az itt-ott még zavart keltő reakciós jelenségeket.
Nem vitás ugyanis, hogy annak a hatalmas alkotó munkának s azoknak a tö
rekvéseknek, amelyeket az előadók körvonalaztak. Illetve kifejtettek, olyan
erkölcsi alapjaik vannak, amelyek egybeesnek a természet törvényeivel, követ
kezésképpen ezek az egyháztól sem idegenek.

Az előadásokból persze magától értetődően kitűnt, hogy ami változatlarnul
döntő követelmény, a békéért való aktív küzdelem. Nekünk, papoknak is tel
jes erőnkből oda kell hatnunk. hogya népünk életszínvonalát emelő, anyagi
és kulturális igényeit mind nagyobb fokban kielégitő alkotásaink ne essenek
áldozatul egy ostoba, értelmetlen és semmit meg nem oldó rombolásnak és
vérontásnak. Valljuk és hirdetjük, hogy az emberiségnek el kell fogadnia
és valóságga kell váltania a modern kornak azt a parancsát, hogy bármilyen
legyen a társadalmi berendezkedésünk, békében kell élnünk egymás oldalán.

(Mórász Pál)

SOMOGYI ANTAL HETVEN ÉVES. Néhány hónappal ezelőtt töltötte be
életének 70-ik esztendejét Somogyi Antal professzor, a magyar művészettörté

neti irodalom kiváló egyénisége, a régi és modern egyházművészetkérdéseinek
nagy erudíciójú kutatója és értő, fáradhatatlan kommentátora, - ha kellett:
harcosa.

1892. ápirilis 25~én született a Győr megvei Abdán. Szülei parasztemberek
voltak. A képzőművészetet a győri bencés gimnázium tanulójaként kezdte
megszeretní, amikor az iskola folyosóin figyelmesen nézegette a híres klasszikus
műalkotások reprodukcióit. Később egy kiállításon szembetalálkozott néhány
plein-air-ben festett, friss, üde, de akkor még sokak által "ulrtramodernnek"
nevezett nagybányai képpel - ezek mélyen megragadták őt, Középiskolás, de
már Fromentin, Jungmann, Dessoir esztétikai és műtörténetí murikáít olvassa
éskiivonatolja. Hetedikes gimnazista korában elkészítette a győri bencés rend
ház templomának leírását; pályadíjat nyert vele, sőt írását a tanári könyv
tárban is elhelyezték.

Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte, ott is -avacták hittudományi dok
torrá. Ebben az öt évben szorgalmasan látogatta Bécs múzeumait és tárlatait.
A következő évek folyamán bejárta Európának majdmíndegyík országát, Né
metalföldet, Franciaországot, Németországot, Itáliát - mindenütt elmélyülten
tanulmányozva a művészet, kiváltképpen az egyházművészet nagyszerű emlé
keit. Házatérve első állomáshelye Tatabánya volt, tanított sokféle iskolában,
volt káplán, plébános, teológiai tanár (a dogmatika professzora), szemináriumi
rektor, kanonok, a győrí egyházmegye általános helynöke. Ma kanonok, provi
káríus, a Huttudományí Akadémia magántanára.

Első jelentősebb munkája a Vallás és modern művészet (Szerit István
Társulat, 1927); e nagyjelentőségű rnűvel a következőkben még foglalkozunk.
1928/29-ben Rómában él, az itteni Magyar Akadémia tagjaként, ekkor írta meg
Míchelangelo "Utolsó Itéletv-éről szóló tanulmányát, amely azután a Majovszky
Pál szerkesztette Magyar Művészet-ben jelent meg. A Dom sorozatban 1933-ban
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újabb műve lát napvílágot, A modern katolikus művészet, számos illusztrá
cióval.

30-as és 40-es években tanulmányok hosszú sorát közli tolléböí a Győri

Szemle, az Élet, a Katolikus Szetnle, a Magyar Kultúra, a Magyar Iparmű

vészet, a Szépművészet. Témakörei változatosak, érdeklődése sokoldalú és szer
teágazó - foglalkozik a somogyvári ősi bencés apátsági templom dombor
műveivel, a pécsi székesegyház jubileumi ornátusával. a győri Szent Ignác
templom oltárával csakúgy, mínt a nyugati templomépítészet új arányaival, az
új magyar Iakáskultúrával, a városmajori és az Arkay-Kotsis-féle balatonbog
lári templommal, Szőnyi István győri falfestményeivel. 1939-ben Székesfehér
várról jelent meg önálló munkája. Művészetí könyvekről (Farkas Zoltán:
Munkácsy, Far/eas Z.: Magyar festők, Pigler Andor: Bogdány Jakab, Wick
Béla: Kassa) írott kis terjedelmű kritikáit is gondosság, alapos tárgyismeret
jellemzi. Irásaival az utóbbi 15 esztendőben az Új Ember és a Vigilia hasáb
jain találkozhattunk.

Somogyi Antal mint művészeti tanácsadó szamos modern templom építé
sénél bábáskodott: Győrújfalu, Bácsa, a győri Szent Imre templom, Komárom,
Csorna. Nem egy kiváló művészünkkel tartott kapcsolatot, s egyengette útjukat,
irányította szellemüket az egyházművészeti feladatok felé: Aba-Novák Vilmos,
Kovács Margit, H. Mattioni Eszter, Arkayné Sztehlo Lily (akiről a művésznő

tragikus halála után szép tanulmányt is írt: Vigilia, 1960. májusi szám.) Kiváló
szobrászunk, Borsos Miklós egyik felfedezője is Somogyi Antal volt, Amikor
Borsos 1928-ba,n Itáliából hazatért, két olajfestrnénye Somogyi Antal tulajdo
nába került. Az egyiken a velencei Sígnoría börtönudvara. a másikon az idő

közben lebontott győri "Szántó-bástya" látható. (Borsos, mint ismeretes, festő

nek készült, és csak később kezdett plasztikával foglalkozni.) Az újabb magyar
egyházrnűvészet (és az egész magyar rnűvészet) Somogyi Antal nélkül nem
tartana ott, ahol ma tart.

Vallás és modern művészet című kis kötete 35 év előtt jelent meg. Művé

szetszemléletünk azóta sok tekintetben nagyot változott, e könyv leglényegesebb
megállapításai azonban ma is helytállóak, A 20-as években - amikor a meg
csontosodott akadémizmus hadállásai még igen erősek voltak :.- egyértelműen
állást foglalt a művészet modern kifejezési formái mellett: "A művészet nem
lehet kivétel a tönténelem törvénye alól, amely a régi és új állandó mérkőzésé

ről tesz tanuságot ... A változás nem történik kűzdelern nélkül. s az új csak a
régi kiszorításával kap helyet." Az egyházművészetbenis korszerű formanyelv
re. megújulásra van szükség, mondja Somogyi Antal, ,.a mai kor vallásosságá
nak is meg kell alkotnia a maga művészetét, mint ahogy az utánunk következő

korok egyházi művészete is más lesz, mínt a rniérik". Mennyire érvényes és
megf'akulatlan ez a mondata is: "A keresztény művészetnek... azt keH meg
mutatnia, mily szép a mai világ és a mai lélek a kereszténység fényében." A
román, a gótika. a reneszánsz, a barokk nagy művészetí fénykorok voltak, de
nem vesztegelhetünk ezeknél, hiszen "közvetlenül csak: a saját karunk művé

szete szól hozzánk", s csak ha ezt megértettük és megszerettük (s persze: még
előtte megteremtebtük), alskor tudjuk teljes mélységében és szépségében be
fogadni a régi korok örökértékű művészetét. "Megvan a lehetősége annak, hogy
oly modern egY:házművészetünk legyen, amely nem marad el a régi mögött,
sőt kedvesebb és értékesebb lesz annál, mert - a miénk." Ez a művészet bár
új, de nem gyökértelenül az, mert "a múltnak továbbfejlesztésén alapu1."

Ezt a gondolatot bővebben 'kifejtve megtaláljuk azután a néhány évvel
későbbi A modern katolikus művészet círnű kötetben: " ... Nincs semmi szük
ség arra, hogy mert a mai művészetetakarjuk, megtagadjuk a múltat és a vele
való közösséget. Indokolatlan az a forradalmi felfogás, amely a múlttal való
rníndenféle kapcsolatot bűnnek bélyegez a modcrnség ellen." E könyv legrész
letesebben a művészetek kírálynéjával, az építészettel foglalkozik Hilaire
BeHoe-kal - aki XIV. Lajos-monográtrájában szép oldalakat szentel az építő

művészet dicséretének - vall azonos felfogást Somogyi, amikor megállapítja,
hogy "a korok lelke mindenekelőtt az építészet arculatán rajzolódik ki". Az
első világháborút követő évtized templomépítészetének legkülönb alkotásaiként
Herlwmmer, Holzmeister, Perset. Weber, D. Böhm egyházait sorolja fel ez a
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30 évvel ezelőtti könyv, ami igen jó ítélőképességre vall, hiszen Joseph Pichard
1960-ban megjelent Les églises nouvelles d travers le monde című rnunkája is
e templomokat emeli ki ebből az időszakból. A modern vallásos festészet,
szobrászat és vitríprktúra eredményeit tárgyalva, a spanyol Zuloaga, a kubiz
musból kiinduló olasz Gino Severini, a francia szobrász Bourdelle alkotásait
(Elzászi Madonna), a magyar Aba-Novák és Pátzay Pál munkáit tartja - töb
bek között - a legkiérettebbeknek.

Sokáig lehetne még időzni Somogyi Antal írásainál. Elméleti megállapítá
saí a lényegre tapintanak, gyakorlati útmutatásai a legfontosabb teendőket

körvonalazzák. Egy példa az előbbire: "Az egyháznak egyetlen esztétikai
hagyománya van, még pedig az, hogya művészetben is mindig együtt élt ko
rával." S egy másik példa, - az utóbbira: "Tegye elvvé minden plebános, hogy
templomába csak művészi dolgot állít be, legyen az szobor, festmény vagy
iparművészeti tárgy."

Az a rövid pályakép. amelyet Somogyi Antalról nyújtottunk. jól tudjuk,
csak igen hiányosan mutatja be az ő behatóbb tárgyalást érdemlő munkás
ságát, amely Fieber Henrikével egyenlő jelentőségű. Eletútjának mérföldkövei:
időtálló könyvek, tanulmányok, szép templomok, maradandó műalkotások,

amelyeknek szinte "társszerzője" volt ... Hetvenedik szűletésnapján olvasói,
tanítványai, hívei sok szeretettel, nagy megbecsüléssel köszöntik Somogyi Antal
professzort, s további sok rnunkás, termékeny esztendőt kívánnak neki.

(Dévényi Iván)

AZ OLVASO NAPLOJA. Illyés Gyula új könyve, Ebéd a kastélyban, alci
me szerínt: "egy életregény fejezetei". Prózájanak jóresze az, elsősorban a
Puszták népe, a Kora tavasz és a -Hunok Párizsban hármas remeke. Az új
könyv egyik-másik régibb keletű írása mintha amazok egy-egy széljegyzete.
kimaradt töredéke volna, A kamaszizmok tündérszárnyáncsodálatos jégvilága
például, meIy színte a Kora tavaszba kínálkoznék függelékül. S időrendben

közvétlenül ez után, 1942-ben "a fiatal írónövendék küzdelrneiről szóló" Mint a
darvak is ez volt, az életregény egy közbeiktatott fejezete, valóban egy fiatal
írónövendék küzdelmeiről, de természetesen sok minden egyébről is, és ez a
sok mínden legalább annyira fontos, ha nem fontosabb (s ha a kettőt egyalta
Mn el lehet választani), mint az életregényben az, ami történet, ami "regé
nyes". A fiatal író, ahogyan a Mint a darvak kurta kis előbeszédében olvas
hatjuk, "mesterségével kűzd; a felszabadulásért, a saját helyéért. Világszemlé
letéért, amely az ő esetében persze írói szemlélet is . .. E szemlelethez tartozik
már az is, hogy erkölcsi mondandóját széptaní fejtegetésbe rejti; annak vázára
pedig regényes elbeszélés húsát rakja." Küzd anyagával; műhelynyelven azt
mondhatnánk: új műfajt teremt magának; nem tiszteli a határokat. Mentsége:
"így vélt markolhatni legjobban egy kis valóságot, valami egységet, gyorsan,
amíg lehet". Azt hiszem, mind a két szó fontos; a valóság is, az egység is. A
valóság nem szorul magyarázatra. Az egység talán. Úgy vélem, nem pusztán
csak művészí, vagy éppen "szociográfiai" egységről van szó. Az egység itt az
ember egységét is jelenti: a maga megvalósitását. Elsősorban ehhez kell az új
műfaj. Az anyaggal való küzdelem erkölcsi küzdelern is; nemcsak anyagával
küzd az író, hanem önmagával is, önmagáért. Más kérdés, hogy önmagában s
önmagáért küzdve nemcsak önmagában küzd, és nemcsak önmagáért. Illyés
szemérmes író, habozva írom Ie ezt a szót: népéért. Ö is csak ritkán használ
j,a; annál nagyobb a súlya, ha róla mondjuk.

Öríási anyaggal kellett küzdenie a megformálásért; a Puszták népe, a
Kora tavasz után is bőven maradt belőle; Illyésnek csak Ie kell merülníe ebbe
a világba, s két marokkal hozza föl tengermélyéből a gyöngyöt; az Ebéd a kas
télyban is mutatía,

De nemcsak az anyaggal, hanem sok konvencióval is meg kellett küzdenie.
Legkivált aparasztábrázolás konvencióival, és nálunk Móricz szentesítette friss
hagyományaival. A Mint a darvak jórésze erről szól. Az a "fiatal író" ugyanis,
aki Illyés volt, úgy vélte, "meghamisítja az igazságot az is, aki a valóság
helyett álmait írja le. Természetesen egyformán álmodik, azaz egyformán ha
misít, ha akár feketével, akár rózsaszínűvel fes.ti át valaki a valóságot." Való-
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-ság helyett nem akart álmodni s álmot írni, feketébbet, mint amilyennek a
valóságot személyes tapasztalatából ismerte. Elég fekete volt az így is. Fekete
körülményeiben; de nem az emberanyagában, nem az a lelkében. Senki nem
mutatta meg ezt Illyésnél szebben, melegebben, meggyőzőbben. Nem a sze
génységet dicsérte, hanem a szegényeket, "az eszük meg a szívük járását",
az emberségüket és a nemességüket. "A szegények igen kevés törekvéssel és
szerencsével rengeteg önfeláldozást és egyenességet ízlelhetnek, becsületet és
hűséget érzékelhetnek. a szeretet melegéből kaphatnak étvágygerjesztőt. Az
ember ezen a koszton nő emberré, ettől edződik arra a legnagyobb próbára,
hogy nyugodtan fogadja a halált. A gazdagok csak óriási, legtöbbször már eleve
reménytelen erőfeszítés árán közelíthetik meg mindezt." Az embernek óha
tatlanul eszébe jut a példázat a tevéről és a tű fokáról.

Mindez természetesen távolról sem azt jelenti, mintha Illyés a szegénység
társadalmi állapotát magasztalná. Egyáltalán nem. Csak, ha jól értem, olyas
rnit gondolt, hogya szegénység állapotát megszüntető új társadalomba át kell
menteni a szegénység lelkét, melegét, emberséget, emberiességét, azt a bizonyos
"lelki szegénységet", a nyíltságot a másik ember iránt és a szabadságot, füg
getlenséget önmagunkban. "Nem szándékozom senkit könnyre fakasztani a
gazdagok iránt, de amilyen szabadon utazgathatnak. amilyen könnyedén röp
köd testük a píramísok és fjordok fölött, eszméletük oly sánta, érzelmi terü
letük oly szűk, tudatuk oly vaksin kuksol ott fent, abban a sötét toronycel
lában." A történelem bőven példázza: nem sokat értek az olyan változások,
.amikor legföljebb csak őrségváltás történt, s mások költöztek a toronycellákba.
Le kell rombolni atoronycellákat.

Egy ilyen toronycella-lerombolásról szól a címadó Ebéd a kastélyban.
Persze megint másról is, sok minden egyébről, egy történelmi fordulatról, a
magyar arisztokrácia elsüllyedéséről. meg bírálatáról is. Úgy gondolom, nem
csak a közlés véletlenéből került nem messze eléje a Mint a darvak; félig
meddig bevezetés is hozzá; utána jobban meg lehet érteni azt, ami történt,
azt, ahogyan történt, s Illyést is, aki minderről beszámol. S folytatódik a kas
télybeli ebéd alatt, a szegénység és a gazdagság vitája. Ez a vita a középkori
altercatiók óta, s talán egyáltalán mióta gondolkodó emberek vannak, míndíg
a szegénység javára dől el. Minden ellenkező látszattal ellentétben, szegénynek
lenni jobb, mint gazdagnak lenni. Nem nyomorogni jobb, napjában egyszer
enni, lukas cipőben járni és négy családnak hálni egy szobában; a szegénység
lelke a jobb; a szegények belső, emberi gazdagsága a sokkal több a gazdagok
belső szegénységénél. A történelem nemcsak azokat szabadította föl, akik a gaz
dagok rabságában éltek; egy-egy szerenesés gazdagot is fölszabadított a gaz
dagság rabságából. Illyés grófja, vitázva, habozva, ellenkezve, kételkedve, alap
jában véve boldogabb a konyhában, meg a parasztházban, mint mérhetetlen
kastélyában volt. A boldogsághoz nem elég a pénz, a személyzet; a boldogság
hoz emberek kellenek. "Az igazi baj, hogy magányos vagyok - mondja a
gróf. - Mindíg az voltam. Ismét azt mondom: valósággal megkönnyebbülök.
ha a falusiak kőzt lehetek. A koromról beszélnék, a fiaimról. Úgy megkönnyül
a szívem,mint a kő a vízben. Tengernyi vízben! Mily érzés egy nemzet tagjá
nak lenni T"

A gróf most kezdi sejteni: amikor nem a nép fölött áll, hanem a népbe
merül. Amikor a történelem belemeríti a népbe, az emberek közé.

Méltán lehet dicsérni azt a lelet-fölvételt, ami az Ebéd a kastélyban; mél
tán lehet dicsérni .Jeszárnolö" erejét is. De úgy gondolom, Illyés nem leszá
molni akart, a történelem után, amely már úgyis leszámolt. Úgy érzem, vala
hogyan a Mint a darvak folytatását írta meg, nem ugyan tárgy és történet,
de lélek szerint: azt a pillanatot, amikor a szegények veszik kezükbe a dolgok
irányítását, s a szegények lelkét, emberséget ebben a pillanatban. Nagy pil
lanat volt, vizsga-pillanat. A gróf sorsa, és a gróf "vallomása" bizonyítja, hogy
a szegények jól vizsgáztak emberségből, ott, ahol Illyés jelen volt a vizsgán.

Gondolatébresztő: ezt a nem éppen csábító [elzőt is szerétném leírni erről

.3 könyvről. Sok, sok gondolatot ébreszt. A sok közül csak egyet, arról, hogy
van valami, ami még a gazdagságnál. sőt az újgazdagságnál is veszedelmesebb:
~ szolgalelkűség. A gazdagok a szegényekből élnek, és ez megbocsáthatatlan;
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de a született szolgák a gazdagokból élnek, és ez még megbocsáthatatlana.ib.
Egy-egy féleszű, zsarnokoskodó arisztokratának ha egyéb mentsége nincs is,
legalább annyi rnentsége lehet, hogy nem épelméjű. De mi mentsége lehet an
nak az alacsonyabb vagy magasabb rangú szolgának, aki józanul és lihegő

buzalommal hajtja végre gazdája parancsait, sőt előre lesi óhajait, sőt már a
maga szakállára is zsarnokoskodik és basáskodik? Jó szimattal érezték meg,
hogy nekik van a történelem előtt a legnagyobb tartozásuk ; ők voltak az ik.
akik rohanvást kereket oldtak.

S míndehhez Illyés prózája! Próza, mely úgy szép, hogy nem akar .,sz6;J"
lenni. Nincsenek rajta diszek (talán, a negyvenes években, amikor egész pro
zánkban volt valami "kacérság", ő is megengedett magának olykor-olykor egy
egy kecsesebb fordulatot, egy-egy szekatlan-merósz balett-lépést); mincsenek
benne úgynevezett mutatványok, Míndenképpen kevés, ha azt mondom: hite
lességében, tárgyszerűségébenvan a varázsa. Izornzata van; többet mondhatok:
mimíkája, A mondatai lejtésével. szövésével, hangsúlyával. "vágásaival" is áb
rázol ; ez a zeneiségre nem törekvő próza elemezhetetlenül gazdag zenekísére
tet ad a mondandónak. A mezítlábas fiú az öreg nemeskéri Kiss Ivánnal Pe
tőfirőI beszél; annak "bácsikájára" írta Petőfi A magyar nemest. "Arcom a
kívánt hatást tükrözhette, mert nemeskéri Kiss Iván uraság leülvén mellém a
küszöbre, így folytatta: - Itt Borjádon írta." Mi ebben a páratlan? Emlék,
igy történt; el lehetett volna mondani másként is. De, hogy az emlékezet így
őrizte meg, s az író így közli: amint ez a kegyelemkenyéren élő Petőfi kortárs,
ebben a negyvennyolcas világban az egyetlen hatvanhetes (mínt a pompás
Utolsó törzsfőből tudjuk) leül a gyerek mellé a méhes küszöbére - a jelenet
megragadó, naiv szemléletességében (s ugyanakkor a nagyon tapintatosan bele
játszó humorban) van valamí utánozhatatlanul illyési; van benne, ha nagyké
pűen akarnám rnondaní, valami színte "homerikus". S ha már ebből az Örökös
örökségből ídéztem, hadd idézzem a végét is; egyszerűségében, "naívságában"
és pontosságában. a szavak: hítelében. ábrázoló erejében remek, s ugyanakkor
megható. A "bácsika" mérges a vers miatt.; dehát Petőfi már rég halott, nem
lehet ellene semmit tenni; nem lehet megbosszulni, hogy akkor csak fölkelt az
asztaltól, kiment a méhesbe és haragjában megírta az ókonzervatív házíurra
A magyar nemest.

"Jó sokára jutottam csak szóhoz.
- Ha ki tetszett volna menni utána ... tán be lehetett volna látni a rné

hesbe, Ha másképp nem, a kulcslyukon... Meg tetszett volna látni, hogyan
kell versei írni.

- Elmulasztottam ! - mondta nemeskéri Kiss Iván uraság enyhén-büszke
mosollyal, mint aki nagyobb dolgokat is veszni hagyott."

Lehet kurta idézetekkel izeIítőt adni Illyés prózájanak varázsáról ? Olvasni
kell, azután újra olvasni; és a magyar próza klasszikusainak sorában elsők kö
zött tartani számon. (Rónay György)

SZlNHAZI KRONIKA. Elsősorban irodalomtörténeti jelentőségű vállalko
zás a Vígszinház utolsó idei bemutatója, amelynek során Lermontov: "Alarcos
bál" cimű drámáját hozta színre. A közönség, amely hozzászokott, hogy a szín
házban elsősorban színházat, csattanós, valódi konfliktusokat, életszagú törté
neteket keressen, az izgalmas, reális indítás után, egyre fokozódó csalódással
fígyelte, hogy ez az orosz Othelló história hogyan válik egyre fantasztikusabb.
egyre hátborzongatóbb romantikus mesévé, amellyel nagyon is józan korunk
nem tud már mit kezdeni. Senki nem gondolt arra. hogy túl az irodalomtörté
neti érdekességen ezt a bemutatót már a szép, verses költői szöveg is jogosulttá
és indokolttá tette.

Persze, hogy sok gyöngéje van a darabnak. Naivitás is akad benne jócskán.
De ne felejtsük el: az "Alarcosbál"-t egy húszéves gyerek írta. Verset, főleg

Zími költeményt, hibátlant lehet irni ebben a korban, sőt már előbb is (Petőfi

szinte oreqes rezignációva l ír már a vállál'a nehezedő huszonöt esztendőről).

De regényt vagy drámát nagyon nehéz. Szegény Lermontovnak azonban siet
nie kellett. Nemcsak kortársa volt a mi Petőfinknek, de sorstársa is abban.
hogy ő is gyorsan ellobbanó gyertya volt. Huszonhét éve t élt mindössze, akár
csak Petőfi. FJs a rövid idő alatt annyi mindent el akart mondani.
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Elsősorban persze azt, ami már az ő nemzedékét is alapvetően foglalkoz
tatta, hogy azután szinte az egész tizenkilencedik századi orosz irodalom alap
vető problémájává váljék. Napoleon ugyan nem tudta meghódítaní Oroszor
szágot, de a felvilágosodás és a francia forradalom eszméi annál inkább tért
hódítottak abban az erősen franciás műveltségű rétegben, amelyhez Lermontov
is tartozott. Csakhogy amíg Nyugat-Európa nagy szellemi harcokban (rene
szánsz, reformáció, ellenreformáció) megedződve jutott el ezekhez a szellemi
áramlatokhoz, addig Oroszországban az említett előzmények úgyszólván telje
sen hiányoztak. Hiányzott (nem voltak meg a társadalmi előfeltételei sem) a
polgári haladásba vetett hit is, ami Európa nyugatibb tájain az elveszitett val
lást sokak számára pótolta. A múlt század elejének orosz értelmiségi köreiben
a szkepszis, a nihil tátongó üressége lépett az ősök kioltott hitének helyébe és
ugyanakkor valami csillapithatatlan Isten-szomjúság. Ez a sóvárgás az elveszí
tett Isten után, a hit nélkülözött biztonságának keresése, nyomta azután rá bé
lyegét az egész tizenkilencedik századi orosz irodalomra. Az ortodox egyház, a
maga archaikus felépítésével, a kétkedésben nevelkedettek által üres formaság
nak érzett, bonyolult liturgiájával nem tudott válaszolni a jelentkező újszerű

igényekre.
Az orosz szellemi élet legjobbjai igy magukra maradtak kétkedésükkel,

Isten-éhségükkel és a lelkükben tanyázó démonokkal, akikről úgy érezték:
mindenképpen meg kell küzdeniük velük. Ez a démonokkal vívott élet-halál
küzdelem Dosztojevszkij-nél éri majd el tetőpontját, de első hiteles ábrázolója
a fiatal Lermontov volt. Nem véletelen, hogy élete fő művének (ő legalább is
annak tartotta), amelyen tizenhatéves korától tíz éven át dolgozott "A démon"
címet adta. "Szeretnék megbékülni a mennyországgal, szeretnék szeretni, sze
retnék imádkozni, szeretnék a jóba vetett hitben élni" - mondja ennek a mű

nek főhőse.

Ugyanez a sóvárgás tölti el Arbenyint, az "Alaroosbál" főhősét is. Maga a
darab, helyesebben annak cselekménye, egy szinte pontos Othello történet. (A
bosszúvágyó intrikus, egy csalárdul megszerzett karperec segítségével hozza
gyanúba Arbenyin előtt fiatal feleségét és régi barátját, az ügyben teljesen ár
tatlan herceget és Arbenyin megmérgezi az asszonyt.) De mennyire más alkat
ez az Arbenyín, mint az egyszerű, egy fából faragott Othello. Csömör, életunt
ság, kiábrándultság, nihilizmus és marcangoló bűntudat gyötri. Jellegzetes
orosz démonok. Bár ő is féltékenységből követi el végzetes tettét, mégis meny
nyíre más motivációval, mint shakespeare-i példaképe. Othello egy vad, za
bolátlan, de végső fokon tiszta szenvedély tragikus áldozata, akinek szinte
gyermekes naivitását és [ékielenséqét használja ki a cselszövés. Arbenyin tá
volról sem ilyen tiszta képlet. Önmagával meghasonlott, keserű, kíméletlen
ember, aki azért állt bosszút Nyinán, mert az szerinte nem bizonyult különb
nek annál a társaságnál, amelyet Arbenyin, önmagával együtt, mélységesen
megvetett, nem tudta visszaadni elvesztett hitét, nem tudta megváltani őt.

Persze az "Alarcosbál" művészi szempontból nem olyan jelentős mű, mint
az Othello s - különösen a vége felé - kicsit üresen kongó, romantikus pá
toszba fullad. De az összehasonlitás, mint láttuk, mégis nagyon tanulságos,
mert sokat elmond abból a szellemiségből, amelyben a tragikus sorsú orosz
költő művei fogantak s amely utána, majdnem egy évszázad orosz irodalmát
termékenyítette meg. Gyakoriak ebben az irodalomban az ilyen jellemű fér
fiak, akiknek életében az eszményi, tiszta nő jelentené a megváltást, ha nem
taszitanák el maguktól, mint Puekin. Anyeginje vagy Turgenyev Rudinja. Ke
serű önvád és emésztő lelkiismeretfurdalás a büntetésük. Maga Lermontov is
mégegyszer megírta (az Alarcosbál-nál sokkal kiforrottabban) ezt a hős t "A ko
runk hősében".

Bár nem kifogástalan és érett alkotás az "Alarcosbál", a Vigszínház mégis
hasznos feladatra vállalkozott a színrehozatalával. A verses drámát Aprily
Lajos ültette át magyarra, hibátlanul csengő, szép rimekkel. Kár, hogy a 
sajnos általános - pesti színpadi gyakorlat következtében a szöveg oerses
volta ezúttal is jórészt elsikkadt. Pedig a tiszta versmondás, (párosulva egy
mértéktartóbb és kevésbé dagályos játszásmóddal) sokat enyhitett volna a túl
patetikus vagy hátborzongató jeleneteken. Kazán István ügyes rendezői ötlete
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volt, hogy táncbetétekkel hidalja át a gyorsan változó jeleneteket. A táncok jó.
hangulatfestő zenéjét Hacsaturján műveiből állította össze Eötvös Péter. A
darab főszerepeiben Szakáts Miklós, Ruttkay Éva, Benkő Gyula, Sütő Irén és
Mádi Szabó Gábor a tőlük megszokott jó alakítást nyújtották. De azért jó lenne
tudni, hogy a rendezőn, a színész!:!ken, vagy valami általános utasításon mú
lik-e, hogy a verses drámákat nálunk nem szabad versként szavalni.

(Doromby Károly)

l'CÉPZ6MűVÉSZET. IX. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Napjainkban
,,,az egész magyar művészet forrásban van; a festők és a szobrászok tárlatokon
és műtermekben valami újra készülnek, hogy megleljék a művészetí magatar
tás és a kifejezés mai kornak megfelelő hangját." (Frank János műtörténész

szavai Sugár Gyula festőművész kiállításának katalógus-előszavában.)Valóban,
hevesen foglalkoztatják művészeinket a "korszerűség", a "modernség" és a
"hogyan, merre tovább?" nem könnyű problémái, amelyeket különben folyó
iratainkban (főleg az Új Irásban és a Valóságban) megjelent vitacikkek (min
denekelőtt Németh Lajos, Kmetty János, Major Máté professzor gondolatokban
és új szempontokban bővelkedő írásaira gondolunk) sokoldalúan megtárgyaltak.
A magyar művészetí életnek ebben a megélénkült, pezsgő légkörében azután
érthető, hogy a közönség (s itt nemcsak a szakmabeliek szűkebb csoportját
értjük) nagy várakozással tekintett a Műcsarnokban megrendezett nemzeti
kiállítás elé.

A kiállítás rendezőinek célkitűzése az volt, hogy az elmúlt két év magyar
képzőművészetének legérettebb és legjelentősebb eredményeit szernléltessék,
legsikerültebb alkotásait összegyűjtsék, - "a tárlat célja számadás arról, hol
tart ma képzőrnűvészetünk"(Aradi Nóra). A teljesség érdekében - a korábbi
kíálf ításoktól eltérően - tervek, ma'kettek és nagyméretű fényképek alapján
azokat a monumentálís épületdekoráci6kat, fresk6kat és köztéri szobrokat is
bemutatták, amelyek az elmúlt néhány évben az ország különböző részei új
lak6tömbjeinek, kultúrotthonainak, egyéb épületeineik és köztereinek díszíté
sére készültek. A Műcsarnok mögött helyeztek el két tucat hatalmas szobrot,
amelyek itt valóban hatásosabbak voltak, mintha falak közé zárták volna őket.

A kiállítás - úgy véljük - mégsem tükrözi teljes mértékben mai képző

művészetünket. Egyrészt azért nem, mert Ferenczy Béni, Pór Bertalan s más
művészek régi alkotásaikkal vettek részt (20-25 év előtti munkáikkal jórészt),
de méginkább azért nem, mert sok számottevő művész hiányzik a kiállításról.
Hogy az "izmusok" hívei nem szerepelnek, ezt mégcsak megmagyarázza a
katalógus előszava, belegyömöszölve míndnyájukat a "dekadencia" zsákjába.
De olyan szobrászok is hiányoznak, mínt Bokros-Bírmann, Kerényi, Somogyi
József, Reményi J6zsef, Vígh Tamás, - olyan festők, mint Koffán, Duray,
Frank Frigyes, Schönberger, Mattioni, Szalay Ferenc, Papp OSZJkár, Csernus
'Tibor. A volt r6mai iskolások (Molnár C. Pál, Kontuly) és az öreg naturalisták
(Burghardt, Boldizsár, Vidovszky) is hiányoznak, - pedig hát, akármiként is
vélekedjen ki-ki rnunkásságukról, mégiscsak hozzátartoznak Inai művésze

tünkhöz.
Sok esetben a kiállított művek arányszáma nem mutatja (vagy nem he

lyesen mutatja) a művészeknek valódi súlyát, rangiát. Tamás Ervintől négy kép,
- Szántó Píroskától viszont egy, - Fenyő A. Endrétől és Udvardy Erzsébet
'001 fejenként négy-öt, - Cz6bel Bélától ismét csak egy: visszásnak tűnik.

Akiállításra beküldtek 3600 művet, ebből azután kiállították az egyhato
dát, 600 festményt, grafikát, szobrot, plakettet,gobeHnt. A zsűri elnökének tá
jékoztatása szerint a visszautasított műveket azért érte refus, mert mesterség
belileg kifogásolhatók voltak. (Néhány esetben pedig a dekadens szellemiség
miatt nem kerülhettek a művek a közönség elé.) A zsűri nagy ritkítást végzett.
mégis azt gondoljuk, hogy további radikalizmusra lett volna szűkség. Örákig
tart a kiállítás végignézése. lábunk és szemünk elfárad a sok járkálástól és
nézéstől, s a látott művek között még mindig bőven van íztelen-sótalan, kőzép

szerű, jellegtelen alkotás.
Szerencsére azonban, van jópár másmilyen is, amelyek előtt felvillanyozva

kell megállnunk. Ilyen Kmetty három kis képe, amelyek olyanok, hogy bizo-
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nyára a külföld is méltányolrii fogja a rnester alkotásait (munkáí ugyanis részt
vesznek az idei Velencei Biennálén). Bartha László "Állomás" című képe és
Barcsay Jenő mind a négy munkája kiemelkedő. Barcsayról egy kritikus nem
régiben azt írta, hogy alkotásai felette állnak a híres hollandus mester, Mond
rian képeinek. Mi nem vállalkozunk efféle rangsorolás! játékra (nincs is sok
értelme, hiszen a művészet mérésére nincs esztétikai collstok), de magunk is
úgy látjuk, hogy Barcsay piktúrája maradéktalanul hozzá ízül a kortársi egye
temes festészet legnagyobb alakjainak munkásságához, Az idősebb nemzedék
kimagasló teljesítményeihez tartoznak Ferenczy Béni szobrai is, ezek közül
kettő régi, az "Aranykor" viszont már a művész betegsége alatt készült, de a
régi alkotóerővel és lendülettel. Ez vonatkozik Czóbel igézetes csendéletére
is. Borsos Miklós Szabó Lőrinc-fejéről már sokszor szó esett, - csupán azt
kívánjuk megjegyezni, hogy a művész másik (kevésbé emlegetett) önarcmás
szobra ugyanolyan ragyogó kvalitású. De Schaár Erzsébet, Lessemjei Márta,
Jálics Ernő, Kákonyi István, Ligeti Erika s más szobrászok is igaz örömet okoz
tak. A szobrászat terén van azonban egy sajnálatos jelenség, mégpedig a kis
plasztikai művek számának csökkenése. Újabban kiállításainkon nagyon kevés
a kis bronzszobor. Pedig e műfajnak nálunk nagy múltja van (Fémes-e-Beck,
Medgyessy-stb.). Aligha csalódunk, ha a kísplasztíkák számának gyérülését igen
prózai okkal: nevezetesen a bronzöntés drágaságával magyarázzuk. Egy 30 cm
körüli szobrocska öntési díja több mint 2000 Ft. Sok művész {nem lévén biztos
abban, hogy munkáia vevőre talál) nem tud minden esetben egy-egy szobrába
ilyen összeget "befektetni". Soik szép kis szobor így gipszben vagy terrakot1;á
ban marad, - ami se nem nemes, se nem maradandó anyag. Az illetékes
szerveknek foglalkozníok kellene e kérdéssel, - szomorú lenne, ha elsorvadna
a magyar kisplasztikai művészet...

Ami a fiatalabb rnűvész-generácíót illeti: ott is van, amit kiemelhetünk.
Kondor Béla Dávid Katalin műtörténész portréját és néhány mesteri grafikaját
állította ki, Sylvester Katalin egy igen érdekes felfogású csendéletet. Cs. Nagy
A.ndrás a nagy hangulati erejű "Öreg malomudvar" c. képét. Németh József
,.Töltés mellett" c. képén van talán egyiptomi hatás is {az emberi alaknál),
esetleg Franz Marc-hatás is (az állatok megfestésében), - mégis egyéni, tiszta
mélyről-fakadt műnek érezzük.

A kiállításon szerepel néhány rendkívül nagyméretű csendélet. Az egyik
pl. 120x130 cm-es. A :kép rnérete és a sovány festői mondanivaló között nagy
szakadék tátong. A kép ürességet a festő már nem is pasztózus, hanem egye
nesen dombormű-szerű festék-adagolással igyekszik e1kendőzni. Ha már a kép
koncepciója szegényes, - legalább ezt az "érdekességet" kapja a néző ... így
gondolkodhatott a fiatal festő, de ez nem korrekt álláspont, ez blöff. Sok még
az epigonizmus is egyes Iíataloknál. Bótos Sándor képe Dufy meg nem emész
tett hatásáról beszél, Mácsai István "Fivenzei dóm"-ja pedig a francia neo-naív
Vivint követi.

A grafikakat frízszerűen körbefutó, közös keretben, hatalmas hosszúkás
üveglapok alatt állították ki. Vitatható módszer ez. Hiszen bármennyire is
vigyázott a gondos munkát végző rendező (a kifejező Mauthauseni emlékmű
tervével szereplő szobrászrnűvész: Makrisz Agamemnon) a grafikai művek egy
másmallé-helyezésében a stiláris, szernléletbelí összhangra, - ennek megvaló
sítása sokszor mégsem sikerűlt, s a grafikák egymást "zavarták".

Hogy mílyen lesz a közelebbi és a távolabbi jövő képzőművészeténekarcu
Juta, - nem hinnők, hogy ma bárki is felelni tudna e nagy kérdésre. De, hogy
előre tudjunk menni feléje, ahhoz kísérletezésre van szükség. Illyés Gyula
írta nemrégiben "A líra modern eszközei" c. cikkében: "Szívósan és felelősség

gel kell tovább kísérleteznünk ..." (Élet és Irodalom, 1962. május 12-i szám)
Illyés a költészetről beszélt, de megállapítása nyilván a szellemi élet egyéb
területeire is érvényes. Marxista oldalról ma már a kísérletezesnek nem áll
ják útját. Ernst Fischer osztrák kommunista esztéta (akinek "A nélkülözhe
tetlen művészet" c. könyvét mostanában magyarul is kiadták) írja, hogy "az
irányzatok és áramlatok versenyére" van szükség, s hogy nem helyes "a mű

vészí forma Ikérdéseibe megfellebbezhetetlen tekintélyként beleavatkozní." Eb
ben a szellemben jelentette ki Kállai Gyula miniszterelnökhelyettes az író-
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szövetség májusi közgyűlésén elhangzott beszédében, hogy a szocialista realiz
must valló mai magyar kulturális politika "semmiféle stílust vagy műfajt nem
ismer el kizárólagosnak és egyedül üdvözítőnek." Remélhetjük tehát, hogy a
következő időszakban művészeink, műtörténészeink, esztétáink és a művészetí

élet vezető posztjain álló személyek együttműködésemég jobban elmélyül, s 
hogy Barcsay Jenő szavait idézzük - "olyan szernléleti tisztulás fog bekövet
kezni, amelynek nyomán minden igazán jó és tehetséges rnűvész és minden
értékes irányzat megbecsülésben részesül." (Barcsay nyilatkozata az "Esti
Hirlap" 1962. május 24-i számában.)

Kovács Margit kiállítása. Nagynevű Kossuth-díjas keramikusnőnk, Kovács
Margit 60-ik születésnapja alkalmából gyűjteményes kiállítást rendezett alko
tásaiból az Ernst-múzeum. Kovács Margit művészete - sokszor elmondották
már - a népművészeti örökségből indul ki, annak gazdag motívumkincséből

merít, ehhez azonban hozzáad költői lelkéből egy olyan többletet, amely mun
kásságát egyedülállóvá teszi. Ihleti) témakörei a Biblia (Csodálatos halfogás,
Jónás, Szt. Péter), a népmesék és népdalok (Csipkerózsika, FölszálIott a páva),
az antik mitológia (Európa elrablása, Párkák), a magyar östörténet és közép
kor (Pogány áldozó, Vitézek), a magyar nép élete, munkája és embertípusai
(Etkező népes család, Szüret, öreg csősz). Bensőséges, gracíózus munkáí sok
féle hangulat és érzés tolmácsolására képesek, a humor és az enyhe gúny épp
úgy nem idegen tőle (Vénkí sasszonyok, Jegyespár a falusi fotogratusnál), mint
az elesettek sorsa feletti szánalom, vagy éppen a tragikum megszólaltatása
(Bántalmazott, Halottsirató parasztasszonyok, a rémült, kócos Kisinas). "Olyan
a kiállítás, mintha a népballadák világába tévedne az ember", - olvashattuk
a kiállítás vendégkönyvében egy látogató bejegyzését. Egy másik megköszöni
"Kovács Margit csodálatos költészetét, amellyel megteremtett egy tündérvilá
gat." Egy harmadik vélemény: "Derűjével sokak köszönetet méltán erdemli ki
az ön művészete". Jeles költőnk, Bittei Lajos pedig a közelmúltban verset írt
a művésznő híres "Kuglóf-Madonna" c. művéről. ("Új Ember", 1962. május
27-i szárn.)

Mindezek előrebocsátása után mégse hallgassuk el, hogy egyesek - első

sorban fiatal iparművészek - nem értenek egyet Kovács Margit munkásságá
nak irányával, édeskésnek. keresettnek és anakronisztikusnak itélik művészetét,

vagy egyes alkotásait. Bár Kovács Margit sem tudja mindíg elkerülni az ön
ismétlést, s nem nélkülöz minden alapot az a megállapítás, hogy munkái a
modern építészet és a mai lakáskultúra kfvánalmaínak maradéktalanul nem
felelnek meg, - a művésznő kritikusaival a legtöbb ponton mégsem tudunk
egyetérteni. Ugyanis (eltekintve attól, hogy Kovács Margit spontán díszítőkedvű

művészetének jóízét nem érezték meg), elfeledkeznek arról, hogya művészi

kifejezés országútja széles, s a képző- és iparművészetben a stílusok sokfé
lesége, egymásmellettisége az egészséges. A nagy müvészegyéniségektól ne vi
tassuk el azt a jogot, hogy kialakíthassák a maguk külön útját. Kovács Margit
művészete értékes különlegesség, az agyag és a koreng poetája ő, aki nélkül
sokkal szegényebb és kopárabb lenne művészeti életünk.

Czóbel Béla párizsi kiállítása. A párizsi Zak-galériában májusban és júni
usban a magyar festőművészet .,great old man"-jének, Czóbel Bélának: Iestmé
nyeit láthatta a francia közőriség. A művésznek ez Párizsban a tizedik önálló
kiállítása; az első éppen 55 esztendővel ezelőtt volt, 1907-ben Berthe Weill
galériájában, amely időközben nagy műtörténeti nevezetességre tett szert, hi
szen a század első éveiben itt állított ki az a ragyogó művész-együttes, amelyhez
Matisse, Utrillo, Dufy, Marquet, Vlaminck is tartozott. A mostani kiállítás dí
szes katalógusában csendólctek, női fejek, szentendrei utca részletek repróduk
ciói követik egymást, közöttük szerepel az 1906-ban készült "Két festő" c.
kompozíció, amely a párizsi Musée National d'A~t Moderne tulajdona. A kata
lógus előszavát André Dunoyer de Seqon.zac írta, a magyar művész nc-nzedéx
társa. A francia festészet e nagytekintélyű mcstere a követ.kozőképn méltatja
Czóbel oeuvre-jét: "Emlékszem 1910 körül egy teremre az Őszi Szalonban, ahol
Czóbel művcit az idősebb nagyok, Matisse és Rouault képeinek közvetlen k:ö
zelében állították ki, anélkül, hogya szornszédság legkevésbé ártott volna
nekik. - Életművének egysége, folyamatossága, a divatossal és a pittoreszkkel
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szemben táplált ellenszenve, a clair-obscur iránti kivételes érzéke, komolysá
gában annyira egyéni színskálája, rnértéktartása Czóbel Bélát a XX. század
művészetériek egyik legtisztább alakjává teszi. - Az Idő, a bírálóknak ez a
fejedelme, már elismerte és a jövőben még jobban el fogja ismerni ezt a hi-
telességében és emberségében nagy tehetséget." .

A télen Chicagóban volt Czóbel-kiállftás. Ebből az alkalomból Charles de
Tolnay (vagyis Tolnay Károly), az. amerikai Princeton-i egyetem magyar szár
mazású művészettörténész-professzora- Michelangelóról, Brueghelről, a van
Eyck-testvérckról, Boschról, Watteau-ról szóló kiváló kötetek és tanulmányok
szerzője - egy Magyarországra írott levelében így emlékezett meg Czóbel
mesterről: "Czóbel Bélát mindig nagyra tartottam, és tisztelettel adózom neki
azért a szellemi és erkölcsi (művész-crkölcsí) hűségért. amellyel - nehéz
időkben is - kitartott művészeti hitvallása mellett. Minden, amit ismerek
tőle, igaz és modern művészet". (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (K o d á l y Z o l t á n: I. s z i fi f ó n i a.) Az évad
vég változatos és érdekes műsoraiból is kiemelkedett Kodály Zoltán új műve,

a luzerni megrendelésre komponált, majd Európa több metropolisában is si
kerrel bemutatott C-dúr szimfónia. Hazánkban Ferencsik János vezényelte be
mutatóját a FHharmóniai Társaság Zenekarának élén. A nagyszerű előadás

után a közönség elismeréssel fogadta a szimfóniát és szerető tisztelettel űnne

pelte a szerzőt.

A.z új szimfónia legszebb, szinte szívbemarkoló része - ha egy ilyen
strukturális egészet egyáltalán szabad részletenként elemezni - a második
tétel, amely tökéletesen valósitja meg a kodályi alapelvet: a forma európaisá
gát és a hang magyarságát. Lehetetlen volt a leheletfinom piánok és a távolról
megzenditett fúvósok mögött nem felidézni a Toldi sejtelmes Előhangját, s
ugyan ki ne érezte volna a szándékolt disszonanciák mögött a szerző töpren
gését és újitó kisérletező-kedvét. Kodály Zoltán e művével ismét a magyar
zene Arany Jánosának bizonyult, s akárcsak nagy elődje, ő is egy korszak és
egy stHuseszmény klasszikus betetőzését jelenti. Plaszticitása, hiv realizmusa
és zenekarának kiegyenlített, tiszta hangzása azt igazolja, hogy "hagyományo
san" is lehet újat, nagyot és népszerűt mondani. (Az új szimfónia bemutatója
után zenekar és karmester láthatóan nagy kedvvel szólaltatta meg Beethoven
V. szimfóniáját, melyet régen hallottunk Hyen tökéletes, élményszerű előadás

ban. Ferencsik János ismét visszaállitotta a sokszor elmarasztalt zenekar ön
bizalmrit és tekintélyét.)

(H o n e g g e r: J o h a n n a a m á g l Y á n.) A "Je suis compositeur" egyik
legérdekesebb fejezetében a hagyomány és újszerűség viszonyáról szól Honeg
ger s a kettő dialektikájában véli felfedezni az előrehaladás és a jövő útját.
Itt idézi Cocteaunak mondott szavait: "Fejlődésünkhöz szerintem elengedhe
tetlen, hogy szHárdan fűződjünk ahhoz, ami előttünk volt." A nyilatkozat nem
csak azért jelentős, mert egy nemzedék hitvallása lett, hanem mert egyben
lculcsot ad a Johanna a máglyán, a XX. század e tökéletes remekének elem
zéséhez is.

"Életem egyik legnagyobb öröme volt - emlékezik Honegger -, hogy
librettistám Paul Claudel lehetett." Az oratórium közismert történetének
(Jeanne d' Arc megszabaditja Franciaországot a hódító angoloktól, a király
gyengesége miatt azonban maga fogságba kerül és igazságtalan máglyahalált
szenved) újszerű szövegét ugyanis az akkor már köztiszteletben álló, világhirű

katolikus költő irta, s akarva akaratlan a modern oratórium-kompozició meg
a1apítója lett. Sajnos itt nincs lehetőségünk az alapproblémáról, ti. a szó, il
letve a zene elsődlegességéről szólni, elég annyi, hogy a claudeli prozódia (a
mássalhangzók kiemeit szerepe) az oratórium zenei szöveté ben is érvényesül,
sőt Honegger nagyon örült ennek a megoldásnak, mert ilyenformán szakítha.
tott a debussys impresszionizmus végtelenség-élményével és felválthatta ezt a
klasszikus forma fegyelmével. Honegger az oratóriummal kapcsolatban rész
letesen szól Claudel szerepéről és azt döntőnek itéli, önmagát csupán inasnak
érzi a nagy költő meliett, Tény, hogy Claudel rendkivül részletes, itt-ott szinte
vizuális utasításokat írt a szöveghez, ami azonban a feldolgozás ihletét és zenei



formanyelvét illetei, az kizárólagosan Honeqqeré. Hiszen amikor a halál előtt

álló Jeanne még egyszer végigtekint csodálatosan gazdag és mégis annyira
mindennapi életén, e sokféleség kifejezésére már nem elég a szó, a teljességet
csak a zene harmóniájával lehet kifejezni.

Jeanne d'Arc, Franciaország megszabaditója, történeti személy volt, ter
mészetes hát, hogy azok a helyzetek, amelyekben Claudel szövege ábrázolja,
szintén reálisak: az egykorú francia élet kifejezői. Am éppen itt érzünk valami
egészen újat és merészet: a reális helyzetek ugyanis minduntalan meseszerű,

játékJos elemekkel ötvöződnek. Sőt, maga az alaphelyzet is, ahogyan Johanna
még egyszer végigéli életét, az irrealitást emeli ki. Van persze ebben valami
filmszerű, de magában a filmben is, a film cselekménye közben is fel-feltűn

nek irreális, mesés-játékos elemek. (Az egész törvénykezés, a kártyajáték, a
Lisztes Molnár és a Hordók Asszonya stb.) A mű egésze mégis félelmetesen
reális, igaz. És talán éppen ezek az említett meseszerű, játékos elemek teszik
ennyire igazzá. Claudel és Honegger ugyanis zseniális érzékkel tapintották ki •
az emberi lélek egyik legrejtettebb, de élő sajátságát, az irrealitás iránt való
igényt.

A tragikus végkifejlet aztán egyszeriben megvilágitja, mire kellett az al
kotóknak a játék. Mert az aktuális történeti mondanivalón - a világháború
fenyegető réme - túl, van ennek a műnek még egy tanulsága, melyet az égi
béke felé közeledő Jeanne így fejez ki: Hatalmas a Szeretet, erősebb mi,nden
nél. S ez a méluséüeseti keresztény és emberi momentum adja meg a mű zenei
feloldását is: az addig osztott kórus ismét egyesül és tiszta, klasszikus polifó
niában búcsúzik a naiv kis parasztlánytól, aki szent lett, mert volt ereje sze
retni, és szeretetből életét adta. Ezt a nagy és felemelő tanulságot érezhette
meg a darab bemutatójának közönsége is, és "szeme könnybe lábadt, mert
érezte, hogy nem hangversenyterembe gyűlt össze, hanem, mint valaha a roueni
polgárok, Jeanne máglyája köré sereglett, s úgy látta a Szűzet elégni . . .". Ho
negger csodálatos oratóriuma azóta is minden hallgatóját megrendíti és figyel
mét a transzcendentális valóság, illetve annak földi vetülete, a szeretet felé
irányit ja.

Az előadás hatalmas szereplő gárdáját sajnos nem említhetjük név sze
rint, csak a legkiválóbbakat emelhetjük ki: Forrai Miklós karnagyot, a keze
alatt ragyogó teljesítményt nyújtó Budapesti Kórust és Hangversenyzenekart, az
énekesek közül Sándor Juditot és Réti Józsefet, a prózai szereplők közül Básti
Lajost. Külön szólunk Lukács Margitról, aki Jeanne d'Arc szerepébeti lenyű

gözően nagy teljesitményt nyújtott és csodálatos alakítás emlékével gazda
gított.

(Az IMusici di Roma együttes hangversenyeiről.)Ne
héz lenne tökéletesebb, hitelesebb és szebb zenei élményt elképzelni, mint az
IMusici di Roma együttes Vivaldi-játékát. Mintha folytonos ünnepen lennénk,
(amilyet például Canaletto képe, az ünnep a Szetit Márk tér előtt ábrázol), ahol
az örvénylő, táncos forgatag a legkülönbözőbb szineket és melódiákat villant ja
föl: egy-egy velencei opera-dallamot, nápolyi szimfoniettát, vagy éppen egy
népi sicilianot. S a fényes "dúr" hangnemű koncertek közül néhol elővillan

egy fátyolos "moll" is, amely már előremutat, egy új nemzedék felé, s ez a
nemzedék éppen nem ünnepel, hanem a fájdalom katharzisán keresztül tanulja
meg szeretni az életet. (Emlékezzünk csak Vivaldi g-moll concertojának lassú
tételére, ahol a basszus felett tovasikló hegedűhangok már Mozart világát
idézik !)

Ha Vivaldi zenéje maga az ünnep, akkor Pergolesi maga a gyász és szo
morú lemondás, Rossini pedig az önfeledt, néha már egy kicsit "csakazértis"
játék. - S az IMusici di Roma mindezt valami tel'mészetes, belülről fakadó
bőséggel, mély izzással szelaluitta meg. Erre a játékra nincs dicsérő jelző, az
elismerés szavai konvencionálissá Ts-opnának. Mert az ő játékuk - maga a zene.
Egészen természetes, hogya közönség mindkét hangversenyen a ráadások tö
megét esikaria ki s a nagyszerű együttest mielőbb visszavárja.

(E g Y h á z z e n e i e s e m é n y e k.) Tamás Alajos és együttese, a Kapiszt
rán kórus és zenekar ezúttal a barokk egyházi zenéből nyújtott át egy csokorra
valót. Műsorukon Hiiruiei Döttingeni Te Deuma és Bach csodálatos Magnifi-
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catja szerepelt, Valóban csodálatos ez a muzsika: a bachi derű és fényes tisz
taság egyik gyöngyszeme. Természetesen, ebben az esetben, a tartalom hatá
rozta meg az olaszosan éneklő formát, mert Mária, Lukács evangéliumából is
mert Hálaéneke a költészetnek is egyik drágaköve. A 12 rövid tétel ből álló mú
mindvégig egységes és "izgalmas", sőt némelyik része, igya Bevezető és a
Quia fecit mihi magna kezdetű basszusária, még a többi közül is kiemelkedik.
A Magnificatra is jellemző az a Soli Deo Gloria elv, melyről legutóbb a János
passió előadásával kapcsolatban szólottunk, és Tamás Alajos is ebben a szel
lemben értelmezte. Ezért is volt a mű előadása igen hatásos, no meg azért is,
mert a zenekar és a kórus is a "helyén volt". A szólisták közül Réti József
emelkedett ki, aki alighanem Európa egyik első oratórium-énekese.

A Döttingeni Te Deumot, melyet Hiiruiel egy hónap alatt irt 1743-ban,
Romain Rolland "monumentálisnak" nevezi. Kétségkivül érezni, hogy HiindeZ
legvirágzóbb alkotóperiódusából való munka, meg-megvillan benne a Sámson
csodálatos ereje és a Héráklész fenséges tragikuma, de mai fül számára kicsit
hosszadalmas, terjengős.Ennek /9lőadásamemis érte el a Magnificat szinvonalát.
bár a zenekar helyes felfogásban játszott és Várhelyi Endre is igen szépen
énekelte mindkét szólóját.

A Kispest Munkástelepi templom énekkaráról legutóbb egy esztendeje szó
lottunk, amikoris Mozart Koronázási miséjével szerzett maradandó élményt.
Pünkösdkor ismét ők énekeltek a Mátyás templomban, ismét klasszikus alko
tást, Beethoven C-dúr miséjét. Már a bevezető, gyermekien alázatos Kyrie azt
mutatta, hogya kórus basszus-szólama egy év alatt is sokat csiszolódott. Az
e-moll ba átvezető résznél a szoprán tömör zengését volt alkalmunk meqcso
dálni, a kánonikus imitációnál viszont érezni lehetett, hogya tenor nem tudja
egyensúlyban tartani az altot. Egyébként a kórus alt-szólamának rendkívül ér
dekes hangzása van: "alulról" úgy festett a dolog, hogy csupa fiatal énekes
alkotja ezt a szólamot és ezért néhol túl fényesen énekeltek.

A kezdeti megfigyelések (a szólisták nagyszerűek voltak!) a későbbiekben

sem módosultak sokat, feltűnt viszont, hogy milyen hitelesen, mennyi stílus
hűséggel igyekezték énekelni a .korántsem könnyű részeket. A Gloria ujjongó,
uniszonóban megszólaltatott Quoniam része, a Credo végső fuga-témája és a
Sanctus megindító könyörgése emlékezetes élményt szerzett. Altalában elmond
hatjuk, hogy a kispestiek komoly művészi színvonalat képviselnek és a tenor
szólam mennyiségi és minőségi megerősítésével ezt még tovább is fokozhat ják.
(César Franck betéteként énekelt művében a tenor is szépen helytállt.) Remél
jük, hogya kitűnő kórust hamarosan ismét hallhatjuk. (Rónay László)

A SZÓRAKOzAs JOGAN. Amikor a Vörös Csillag filmszínház délelőtti
nézőkőzőnségc - szabadságukat töltök, délutáni műszakban dolgozók, nyugdí
jasok és főiskolás diákok, szóval olyan emberek, akik délelőtt is járnak vagy
járhatnak szórakozní - elfoglalta helyét és előkészítette hasizmait a várható
megeröltetésre, ugyancsak meglepődött. Meglepődött, hiszen a műsor nagy
derülési lehetőséget igért, Nevessünk! címmel. Mi, idősebbek, akik még em
lékszünk gyermekkorunk tiszta szívből fakadó hahotáira, ugyancsak türelmet
lenül vártuk, hogy újra megelevenedjenek régi kedvenceink, soha el nem fele
dett mulattatóink, Stan és Pan és a többiek. Annál kellemetlenebb meglepetés
ért bennünket, amikor a műsorba iktatott kisfilm kockái kezdtek peregní a
szemünk előtt. Mert ez a kisfilm, a Variációk egy témára - bármilyen kitűnő

volt is a maga nemében - nem a gyermekkor derűs élményeit idézte, nem az
önfeledt kacagások felé nyitogatta emlékezetünk ajtaját, hanem az iszonyatot,
a háború rémségeit hozta el közérik.

Távol áll tőlem a gondolat, hogy tagadjam a békeharc. a háború szörnyű

ségeire való emlékeztetés szükségességét és hallatlan íelentöségét. Kellenek az
ilyen filmek. különösen, ha művésziek, magas színvonalúak, mint például a
nemrég bemutatott Egy asszony meg a lánya, kellenek, hogy akik ismerik,
azok ne feledjék, s akik nem élték át, azok is megriadjanak és minden ere
jükből küzdjenek ellene. Kell a békeharc. de kérdés, vajon a komoly célt
szolgáljuk-e, ha az ilyen jellegű filmeket úgy mellékesen és ötletszerűen egy
tiszta szórakozást igérő műsorba iktatjuk ?
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Mert a szórakozás, a kikapcsolódás legalább annyira szükséges, mint az
emlékeztetés, a tanítás és a nevelés. Az ember nem apercipiáló automata, aki
nek mindig és míndenkor tökéletesednie, épülnie kell. Olykor bizony a neve
tés, a szerényebb igényű, pusztán helyzetkomikumokra épült bohózat, börleszk
is jó orvosság. Kell néha a könnyedség, a P. Howard regény, amely átsegít a
szellemi fáradság kínzó percein, amely nevetéssel öblögeti át lelkünket, lemossa
a rárakódott gondokat, visszaszerzi derűs életszemléletünket, optimizmusunkat.

Akadtak olyanok, akik Howardet is úgy akarták "udvarlképessé" tenni,
hogy rásütötték: tulajdonképpen szatírát írt - a légiós regények paródiaját.
Sajnos, nem ismertem Howard-Rejtő Jenőt s így nem tudnatom tőle magától,
hogy mi volt szándéka írásaival, de meggyőződésem, hogy nem szatírát akart
írni. Mert egyetlen paródia-regényt lehet írni, de persziflázs-sorozatot nem.
Sokkal inkább hihető, humorának mély humánurna is erre utal, hogy egysze
rűen csak mulattatni akart. Mulattatni, kacagtatní , mert szerette az embereket.

így böstörögtem magamban s csak nehezen tudtam hangulatilag átállni,
rossz érzésemet legyűrni, magamat átadni a nevetésnek. Része volt ebben
természetesen annak is, hogya Nevessünk! eleinte bizony múzeum-látogatás
nak indult, sok volt a kommentár, a magyarázat és primitív a humor. Később

azonban belelendült a film a mulattatásba s a nézők is a nevetesbe. Nevet
tünk, hahotáztunk, gyermeki derűvel, tiszta szívvel könnycsordulásig.

Abban azonban igaza volt a kommentátornak Amikor még a mozi fiatal
korát élte, derűs volt, mint maga az ifjúság. Pótolhatatlan mulattatók tüntek
fel, akik nevetéssel törtötték meg a nézőteret. A film azóta felnőtt. Felnőtt, de
olykor úgy érezzük, meg is savanyodott. A magyar vígjáték-fürnek tekintélyes
hányadáról elmondhatjuk ezt. Talán az a hiba, hogy túlságosan komolyan vette
önmagát, nem mert igazán, minden mellékgondolat nélkül mulattatni, félt,
hogy nem tekintjük felnőttnek. Nem mulattatva akart - esetleg - nevelni,
mint a nagy rnulattatók, hanem nevelve mulattatni, ami egészen más. Sokat
markolt így és keveset fogott. Keveset, mert kigúnyolást szándéka Iólábas, erő

szakolt volt, messziről érzett rajta a célzatosság, a humor pedig elstkkadt. így
azután sem nem nevettünk, sem nem épültünk - inkább bosszankodtunk.
Rengeteg vita látott erről napvilágot, ám mindez nem sokat segített. Jóakarat
ban nem volt hiány, a sok nekilendülést azonban rendszerint gyenge, vagy
legfeljebb közepes megvalósítás követte.

Szinte felüdülésként hat ezen után egy új magyar filmvígjáték, amely fel
esülantja a reményt, hogy végre kijutunk a zsákutcából, és helyes kerékvágásba
zökken a magyar vidámfilm-gyártás. A Mindenki ártatlan? círnű új filmről

van szó, mely igen bíztató kísérlet ebben az irányban. Persze ez sem jelenti
még a tökéletes megoldást, vannak gyermekbetegségei, de már nem gyó
gyíthatatlan.

Elindul egy autóbusz és meg sem áll - a rendőrségig. Elvész ugyanis egy
karóra, a tettest nem akarják elszalasztani, így nincs más lehetőség, mint be
vinni minden utast az őrszobára. Közben előkerül egy táska, benne egy Váci
utcai ékszerrablás teljes zsákmánya - ennek viszont a gazdája ismeretlen.
Folyik a nyomozás, most már nem is annyira az óra miatt, mint inkább az ak
tatáska tulajdonosa után. Előkerül az óra - két példányban is, ám elvész az
ékszerrablás tettese. Végül az is szinte szószerint .Jiorogra kerül". Közben
végérvényesen elkallódik a bűnügyi történethez illő izgalom, de megmarad a
kacagtató humor.

Mi emeli ezt a fdlmet a többiek fölé, rni az, ami miatt új kezdeményezést
üdvözölhetünk benne? Természetessége és emberi hangja. Mindenki ártatlan?
Dehogy! Inkább kisebb-nagyobb mértékben csaknem mindenki bűnös. így hát
pellengérre .kerül mindannyiunk gyarlósága s az, hogy az ilyen fonák helyze
tekben mí lyen esetlenül próbálunk ravaszkodni, másokra hárítani a felelős

séget. És ebben nincs semmi erőltetettség, semmi hajánál fogva odarámcigált
probléma, Mert ilyenek vagyunk - emberek vagyunk.

A rendőrség tagjai is hús-vér emberek - sem nem idealizált angyalok.
akik jó útra akarják téríteni a megtévedt báránykákat, sem pedig nem zord
hekusok, akiknek láttára még az ártatlan háta is megborsódzik. Megértő, egy
szerű emberek, akik szemct húnynak az apró-cseprő hibák, szabálytalanságok
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fölött, nem csinálnak "ügyet" píszlícsárí dolgokból, de Ielkiísmeresen lefülelik
az igazi bűnöst. A nézőnek az a jóleső érzése támad, hogya mi rendőrségünk

valószínűleg ilyen. Pesti rendőrség.

Mint ahogy ízig-vérig pestiek a szereplők is. A bundás nő; a nagyképű,

jósvádájú, társadalmi pozíciójával hencegő férfi; a kamasz és az ifjú szerel
mespár; a náthás; a horgász; a büntetett előéletű; a szakállas nyugatimádó;
a házmesterné; a fukar lottónyertesek - mind, mind közismert aszfalt-figurák.
Ezért állanak közel hozzánk. hiszen egyikben-másikban magunkra ismer
hetünk.

Palásthy György, a rendező, tehát jó munkát végzett, hiszen a légkör, a
hangulat, a "couIeur local" neki köszönhető. A hiba inkább a forgatókönyv

.togyatékossúgaiban keresendő - az tudniillik, hogya nyomozás izgalma el
maradt s ennélfogva a cselekmény inkább csak a humoros részletek keretéül
szolgált, nem volt a történéseknek egységes, egy pontba futó iránya s így maga
a történet is szétesővé vált, darabjaira hullott. Pedig mindcn adva volt ahhoz,
hogy vérbeli vígjáték kerekedjék a filmből... Azt azonban el kell ismer
nünk, hogy így is kitűnőerr szórakoztunk, ki tudtunk két órára kapcsolódni.
Ez a film legfőbb érdeme.

Régi igazság, hogya téma ott hever az utcán. A mi jó öreg pesti aszfaltunk
csak úgy ontja magából az ötleteket, ne szégyeljük, hajoljunk le értük. Nem
szeretnérn, ha félreértenének - nem a problémákat elkenő polgári giccseket
sírom vissza. Olyan újat szeretnék látni, ami nincs "agyonproblémázva". Minél
több vígjátékot és igen, hadd mondjam ki - börleszket is ! A világ egyik Leg
tehetségesebb színészgárdája' nálunk található, éppen ők ne tudnának korná
diázni? Dehogyisnem, csak Jegyenek jó témák, majd meglátjuk, mit hoznak
ki magukból.

Mert kell a dráma, kell a társadalmi színmű, de éppen olyan fontos a pi
hentető, szórakoztató műfaj is. Vissza kell szerezni a könnyű múzsa becsüle
tét. Aki dolgozik, annak joga van a pihenésre, kikapcsolódásra is, adjuk meg
hozzá a lehetőségeket. Ne hagyjuk filmgyártásunkat besavanyodni, nevettes
sünk bátran és őszintén. A derűs szemléletű ember jobban, nagyobb kedvvel
végzi munkáját is, és nem veszekszik, át tud siklani az apróbb sérelmek fölött.
Ez pedig olyan szempont, amit nem hanyagolhat el egyetlen olyan szakember
sem, aki a film "nevelő" hatására veti a súlyt. Mert a nevettetés is nevelés.

(Bittei Lajos)

SZERVEK ÁTüLTETÉSE EMBERBOL EMBERBE. A sebészet techníkájá
nak bámulatos fejlődéséről manapság már nemcsak a tudományos szakiroda
lomban és a kongresszusok beszámolóiból tájékozódhatunk. A napilapok is
hírül adják egy-egy nehezebb eset sikeres megoldását. A tények maguk persze
olykor a szakköröket is ámulatba ejtik. 1960-ban a műnohcní sebészkongresszuson
például eseményszámba ment két referátum: Ellis, a rochesteri Mayo-klinika
tagja, arról számolt be, hogy műtéttel sikerűlt a legtöbbször előforduló szív
billentyűhibát, a kéthegyű billentyű elégtelen záródását (mitralinsufficientia)
meggyógyítania. Harmincnyolc eset közül 31 teljes sikerrel járt. Egyenest szen
zációként hatott a berlini Biicheri előadása, Huszonöt kutyába más kutyák
tüdejét ültette át. Közülük 15 két hét múlva kirnúlt, 10 pedig életben maradt.
Hasonló eredményt jelentettek be az előző esztendőben szovjet tudósok. Ez a
két kísérlet azt bizonyítja, hogy egyes szerveket át lehet ültetni más organíz
musba úgy, hogy azok ott folytatják működésüket. A kanadai New England
Medical Journal mcstanában adott hírt arról, hogy két torontói kórházban hat
szívbetegbe közlekedési baleset révén meghalt ernberek aortabillentyűjét ül
tették át és a betegek meggyógyultak. Az egyik budapesti intézetben, mint 01
vashattuk, szfv-masszázzsal "keltettek újra életre" egy fiatalembert. A nagy
szeru esetek sorát még folytathatnók... Könnyen érthető ilyenformán, hogy
ezek a biztos 'tények a közvélemény érdeklődését is felcsigázzák. És ugyanak
kor alapot adnak arra is, hogy ferde nézetek és kalandos feltevések kaphas
sanak lábra.

Az angol sajtóban az utóbbi hónapok során agy és szív átültetésének kí
sérieteiről jelentek meg többé-kevésbé hangzatos hírek. Nosza, erre az óriás
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példányszámban elterjedt londoni Sunday Times érdekes és sok szempontból
tanulságos ankétot rendezett arról a kérdésről: Mi az élet? Mi a halál? Va
sárnaponkint egy szakember - biológus, orvos, katolikus és protestáns teológus
stb. - fejtette ki felfogását a lap hasábjain.

Katolikus szempontból különös figyelemre tarthat számot Liverpool tudós
főpásztorának, John Carrnel Heenari érseknek a hozzászólása. Fejtcgetései vol
taképpen válaszok mindazokra a balvélcményekre, melyek a nagyközönség
felfogásába átszüremlettek.

- Mi az élet? Mi a halál? Ha felelni tudnánk az egyik kérdésre, a másik
maga adná meg a feleletet - mondja az érsek. Amikor hozzáfogunk ki bogo
zásához, segítségünkre lehet az életnek a skolasztikus bölcsészek elfogadta
def'ínícíóia: "Az élet valamely szervezet immanens tevékenységének az elve.':
Azaz a tevékenységnek magából a szervezetből kell erednie s ott kell lefolvnia,
noha a hatásai külsőleg is megnyilvánulnak. Másszóval és kevésbé bölcseleti
nyelvhasználattal azt is mondhatjuk, hogy az élőlény önkezdeményező. .. A
tevékenység természetesen nemcsak helyi mozgást jelent. A vízililiom képes
igazi mozgásra, ámbár a tavat nem hagyhatja el. A spariiel viszont az egyik
helyről a másikra rohan. Nemcsak mozog. hanem érez is és ismereteket szerez.
A növény- és állatvilág tagjainak tehát valódi életük van. Csakhogy a mi kér
désünk a legmagasabbrendő életre vonatkozik, az ember életére.

- Problémánk bizony sokrétű. Mikor alszik ki az élet? Me'ly határig sza
bad erkölcsileg szembeszállni a halállal? Meg kell-e óvni a fizikai életet ak
kor is, ha az életben maradt egyén pusztán csak animális vagy éppenséggel
csak vegetatív műkődéseket tud kifejteni? Jogos dolog létfentartó szervek 
beleszámítván az agyat és a szívet is - átültetésével próbálkozní, hogy vala
mely egyént életben tartsanak? Ugyanaz a személy marad a másik személy
létfenntartó szerveivel életben tartott egyén? Ha nem, akkor vajon az a
személy válik-e belőle, akinek a szíve vagy agya rnost az ő birtokában van?
Vagy pedig egy harmadik személy lett, valamiféle vegyes teremtmény?

- Vegyük szemügyre először a transzplántáció kérdését. Ez sem nem új,
sem nem rejtelmes probléma. Elvégre a vérátömlesztés is egyik formája az
átültetésnek, de Hitler birodalmán túl nem aikadt soha senki, aki a vért val
lotta volna az ember sajátosságainak alapjául. Hasonlóképpen nem jár erköl
csi nehézséggel a bőr transzplántációja sem. jóllehet a bőr színe nagyon is oka
lehet politikai bonyoda'lmaknak bizonyos országokban. Ezeket nem szükséges
megneveznem. A szaruhártya átültetése már rutín-műtét. És erkölcsi szempont
ból nincs ellenvetés az ellen sem, hogy holttest szernét vagy élő embernek
patológiai okból eltávolított szemét használják fel erre a célra.

- Mielőtt a szív vagy agy átültetésének lehetőséget megtárgyalnók, az em
ber lelkéről kell egy-két szót ejtenünk. Aquinói Szent Tamás az ember egész
testét forrnáló-alakító lélek meghatározását e szavakkal foglalja össze: Tata in
toto et tata in qualibet parte. Kevésbé tömören azt mondhatjuk, hogya lélek
rníndenütt jelen van a testben, de sehol sincs kizáróan egyik részében ... Am
bár a lélek a test mmdegyik részében jelen van, mégis nyilvánvaló. hogy nem
míndenütt fejti ki legteljesebb erejét. Nem egyformán hatékonya test mínd
egytk vrészében. Az agy közvetítésével például magasabbrendű működést gya
korol, mint a láb nagyujja révén. Ha megsértjük ezt az új jat, akkor ez kisebb
hatással van tudati életünkre - pontosabban szólván: a tudatunkra. vagy
gondolkodó képességünkre -. rnint hogyha az agy sérül meg.

- Valószínűen tovább élhetnénk, ha elveszítenők karjainkat. lábainkat,
Iüleinket, fogainkat. vakbelünket, epehólyagunkat, orrunkat. egyik tüdőnket

és vesénket. Ámde tudnánk-e élni szív vagy agy nélkül? Tudnánk-e ugyan
azon személyként tovább élni más testéből belénk transzplántált szívvel vagy
aggyal? Az orvosok dolga, hogy megmondják nekünk, mi a valószínűsége an
nak, hogy továbbra is életben maradunk rnesterséges vagy kölcsönvett szívvel
vagy aggyal. A szív esetében kisebb volna a teológus nehézsége. Hiszen végtére
a szív csak szivattyú. Az agy átültetésének kétségtelenül teológiai jelentősége

volna. S ez lenne az eset akkor is. hogyha a Holdon vagy a Marson embereket
fedeznénk fel. Mindent összevéve, ezek az emberek alkalmasint hamarább
okozhatnak problérnát a teológusoknak. rnint a más agyával élő ember. Ilyen-
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formán, enyhén szólva, legalább is korai dolog elveket keresni, hogy ezek alap
ján a kérdést megoldjuk. Csakhogy ha a gyakorlatban valaha meg is valósulna
az agy-átültetés - amit senki komolyan nem állít határozottan -, a teológu
sokat ez sem érné váratlanul. 1956-ban a pápa elítélte a nemi mirigyeknek az
emberbe való átültetését. Az egyház nem riad meg, ha a rnegszokottól eltérő

javaslatokkal kerül szembe. A katolikus hittudomány míndig alkalmazni tudja
az egyetemesen érvényes elveket.

- Ennélfogva előrelátható, mi volna az egyház állásfoglalása, ha az agy
átültetés valaha azzal fenyegetne, hogy valósággá válik. Minthogy az agy el
lenőrzi az ember testének készségeit és a tárháza az emlékezetének (és követ
kezésképpen a tudásának), ezért elképzelhetetlen, hogy azt más ember jogosan
használhassa. Ez az eset mindenképpen pszichoszomatikus képtelenség volna,
valamely elmeorvos lídércnyomása,

- Lehetséges például, hogy a "graftee" - ha szabad ezt a fogalmat arra
alkalmaznom, akibe szervet ültettek át - nem tud úszní s nem iszik. Viszont
az elhúnyt agytulajdonos (felteszem ugyanis, hogy halott, hisz nem használja
már az agyát) tengerész volt azelőtt, otthonos a vízben és megedződött a rum
ivásban. .. Merőben fantasztikusnak tűnik az agyplántáció ötlete, de nem
fantasztikusabb azoknál a technikai nehézségeknél. amelyek nyilvánvalóak a
laikus és még inkább a sebész szemében. Ugyancsak kétséges, vajon az egyház
elé terjesztik-e valaha is ezt a kérdést állásfoglalás végett.

- A szervek átültetése nem foglalja magában a kettős személyiség prob
lémáját. A Lélek, az élet elve, alakítja a szervezet részévé vált anyagokat. Az
ilyen anyagok nem állják ki az összehasonlítást sem a hamis foggal, sem az
üvegszernmel vagy veridéghajjal. Míndezek külső tartozékok. Az eredményes
transzplántáció a már élő egész részévé avatja az új tagot. Ezen valóban nincs
mit csodálkozni, mert hisz mindannyian állandó változásnak vagyunk alávetve.
Azok a sejtek, amelyek tíz évvel azelőtt voltak a testünkben, megújultak és az
új anyag a részünkké vált.

- Az átültetés sebészi -műtét. Ezért a kérdést az érzéstelení-tés szempont
jából is meg kell fontolnunk. Az érzéstelenítés fokozatai a helyi érzéstelenítés
től a mély kábultság (kóma) előidézéséig váltakoznak. Véletlen szeroncsétlen
ségből is származhat hónapokig vagy éppen évekig tartó kóma. Fel kell vet
nünk a kérdést: mi a teológiai jelentősége a mély kábultságnak és az úgyne
vezett tetszhalálnak. A kérdés megvitatása időszerű, mert a beteg a "resuscita
tio" (fel- és újjáélesztés) módszereivel (mesterséges lélegzés, szív-masszázs)
feléleszthető s életben tartható, ami kétségbevonja az életről és a halálról
való fogalmunkat. Ha a tudat egyáltalán nem szerezhető többé vissza - ha
teszem az agy szövetei pótolhatatlanul megkárosodnak -, élő emberi lénynek
tekintsük-e az embert, vagy pedig meghalt mint személy, noha testének ani
mális és vegetatív működéseí még fennforognak ?

- Ilyetén kérdéseket terjesztett katolikus orvosoknak egy csoportja a
boldogult XII. Pius pápa elé 1957-ben. Különösen arra az erkölcsi problémára
gondoltak, vajon kötelességük-e vagy sem, vagy tényleg joguk, hogy folytassák
az ilyen beteg rnesterséges táplálását és lélegeztetését ? Milyen határig csalha
tatlan jele az emberi életnek, ha mesterséges eszközök vévén rnűködik a szív
és a tüdő? A pápa megmagyarázta, hogya halál megállapítása nem a papnak,
hanem az orvosnak a dolga. Nem az egyház illetékességének körébe vág azt
eldönteni, hogy pontosan rnelyik pillanatban következik be a halál az agy vég
zetes traumájának (sérülésének) következményeként. Senki sem köteles, mondta
a Szentatya, rendkívüli eszközöket alkalmazni az élet megtartására. Az orvos
nak kell eldöntenie, meddig érdemes a mesterséges lélegeztetést folytatni. Né
hány óra, vagy nap múltán meg kell tudnia ítélni, vajon van-e remény arra,
hogy visszatér a beteg igazi életképessége, Rámutatott arra, hogy egyetlen
szervnek mesterséges eszköz segítségével történő folyamatos működése még
nem biztosítja azt, hogy a személy marad életben.

- A pápa illem kockáztatott meg véleményt az orvosi kérdésről. Amde
emlékeztette az orvosokat ama, hogy az egyház gondoskodott a maga szem
pontjából ilyen helyzet megoldásáról. A papokat míndíg arra utasítják, hogy
ha valamely személy végzetes esetek alkalmából látszólag, de nem biztosan
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halott, adják meg feltételesen a feloldozást, és ha mód van reá, szolgáltassák
ki az utolsó kenet szentségét, Ha a Iólek még a testben van, akkor érvényes e
szentségek kiszolgáltatása ... Az egyház megelőzte a mai kort. És noha ugyan
csak tekintettel van a hagyornányokra, ez a tény nem akadályozza meg ab
ban, hogy helyesléssel és higgadtan meg ne fontolja az orvosi technika hala
dását.

Eddig szól Heenan érsek fejtegetése. Talán szabad hozzáfűzni a következőt:

A pszichoszomatika egyik újabb tana amodenn orvostudománynak. Azt tanítja,
hogya testi s a lelki jelenségeket sem a betegség megállapításakor, sem a ke
zeléskor nem szabad egymástól teljesen elkülönült tényekként felfogni, mert
együttvéve alkotnak zárt egységet, a beteg embert. Manapság már a laikus is
tudja, hogy a szerví betegség olykor pszichikai állapot kifejezése. - Hogy mi
az élet, mint olyan, azt az exakt tudományágak nem tudják megállapítani.
Viszont annak rendje s rnódja szerint leírják az élet jelenségeit és folyamatait.
sőt számos fizikai s kémiai természetű oksági kapcsolatait is. - A természetes
halálra ma is érvényes H. Driesch tétele: "Nem sokkal többet tudunk róla a
ténynél !" Az okait kihámozni próbáló feltevések közül kettő közkeletű. Loeb
azt tanította, hogy már az egyes fajok csírasejtjeiben kémiai jellegű szub
sztancía van; ha ez elhasználódott, jön a: halál. Pearl statisztikai alapon' azt
vallotta, hogy a szervezet szövetei kölcsönösen megmérgezik egymást ...

(Cavallier József)

SZÍNEK ÉS KÉP8K KESZTHELYÉLETÉBÖL. E várost, melynek lankárt
szelíd gesztenyések borítják s e gesztenyések nyomán "Keszthely"..,nek isme
rünk, nyugodtan nevezhetjük a Balaton-vidék fővárosának, bárha nincsenek
sűrű járatú villamosai és autóbuszforgalma is csak a jelenben korszerűsítésre

törekvő, roppant arányú építkezések alatt álló vasútállomásának forgalmához
igazodik. Mégis a Balaton ismert, divatos és rejtett üdülőhelyei között külső

jellegében és belső mivoltában egyaránt igazi és egyetlen: város, amelynek
számunkra külön érdekessége, hogy a XVII. századi (l627-ben veretett) város
pecsétben az eke, a szőlőfürt és a kereszt rajza alatt az "Oppidum Catholicum",
a "Katolikus Város" kitétel olvasható.

E szavak nyomán, rnint egy zenei partitúra változatai, ezernyi hang zendül.
Köztük a fasiszta német hadak harcaiban elpusztult híres nevezetes torony
óráé is, amely Csuzy szegedi órásmesternek volt a remeke és a westminsteri
óraütés mintájára harangjátékot is közvetített - amíg megvolt. A pusztítá
sokat, amelyeikben az ötven méteres torony és órája, sőt a Roth Miksa bajor
templomablak-tervezőművész híres színes ablakai is megsemmisültek, az el
múlt években pontosan helyreállították a keszthelyi katolikus hívek. Orgoná
jukat Kehrer Béla karnagy tervei szerint építették újjá és Pécsi Sebestyén 01'
gonaművész nagyszabású orgonaversenyével szelaltatták meg az újjáépített, új
haranggal ellátott torony alatt. Roth Miksa ablakcsodái - a plébánia kincstá
rában megőrzött egykori kartonok nyomán - megint ott csillognak a három
ízben restaurált templomban, amelyet Nagy Lajos uralkodása alatt a rokon
szenves emlékezetű Laczfy nádor építtetett.

Nem panaszként. hanem megelégedéssel mondhatjuk el, hogy december
ben egy vasárnapon tizenötfokos hidegben negyedórát is kellett várnunk, amíg
két mise között bejuthattunik ebbe az annyi vihart látott, ősi keszthelyi Fő

templomba, holott ugyanakkor a város két kápolnáján kívül a hatalmas méretű,

fellegvárként magasló Kis Szerit Teréz templomot is megtöltötték a hívek.
Utóbbi templom 1938-ban épült egy áldozatos lelkű zalamegyei papnak, Ber
kenyei István nyugalmazott esperesnek szeretetadományáoól. Buchwieser bécsi
építész bazilika stílusban építette. Ez a templom arról is nevezetes, hogy Kis
Szent Teréz első magyarországi temploma. A benne lévő Skapulárés Boldogasz
szony képe kegyképnek számít, s előtte, meg a rózsákat hullajtó szeritnek ol
tára előtt még kemény télben is friss rózsák Ulatoznak. Míg ez 'a jelen, addig
a múltnak katolikus emléke a Ranolder püspök alapítására épült egykori Szerit
Vincés zárda, mclyben ma is nőnevelés folyik; bejáratánál a szerény márvány
táblán továbbna is megmaradt ,az intelem: "E falak között rnindig jó édes
anyákat neveljenek!" És katoli kus örökség Vaszary Kolos könyvtára is, ame-
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lyet a prímás szülővárosának adományozott s amelyet most a Balatoni Mú
zeum őriz.

A várospecsét szőlőfürtjének nyomait viszont a várost körülvevő szőlős

kertek tanúsítják, az eke uralmát pedig a magyar mezőgazdaságot irányító
és formáló egykori Georgikon, illetve annak mai utóda, a Mezőgazdaságí Aka
démia. A hagyományos köztudat Keszthelyében mint alfa és omega fénylik
ennek a Georgikonnak és a Helikon könyvtárnak épület-csodája, valamint a
Balatoni Múzeum alig negyven esztendős - Györgyi Dénes által még 1928-ban
tervezett - neobarokk palotája. Egyikkel kezdődik, másikkal végződik a mi
"Oppidumunk", a köztük sugárzó nyílegyenes Kossuth Lajos főúton és a kör
nyező keskeny, kanyargós,macska'köves utcákban pedig lépten-nyomon talál
kozunk a barokk, a copf, az empire építészet alkotásaival, meg a szelíd bieder
meieres kispolgári hajlékokkal.

Ezeket az utcákat járva elmondhatjuk. hogy Koszthelyt nemcsak főurai

tették naggyá, hanem e szűk utcákban élő, művészi alázatossággal és nagy
ügyességgel dolgozó kézmívcsei is. Miattuk van, hogy Keszthelyt joggal érez
zük ipari városnak, még 'ha csupán két nagy üzemet találunk is benne: a láda
és a ruhagyárat. Meghatottan nézegetjük azokat a kőbe formált iparos cégé
reket, amelyeket bízvást műemléknek tekinthetünk, mint ahogy meg is hagy
ták őket azoknak a házaknak falain is, amelyekben makisipari szövetkezetek
mű'ködnek. Ezekben a szövetkezeti műhelyekben bensőséges, egységes kőzősség

végzi a termelést. Mint mondottam, gyárak nélkül is érezzük, hogy városban
vagyunk. Mintha Óbuda egyik kerületében sétálnánk, csak nem halljuk a ha
jókürtök búgását, a levegőben azonban itt is vízhullámok párája szálldos a
rejtelmes távolból untalan közelítő szélben. Am nemcsak a fő útvonalon, ha
nem majdnem mindegyik utcában akad építészeti látványosság. Közülük az
árkádos folyosókkal épült bűbájos barokk Pethő-kuriánál nézelődünk legto
vább, amelynek udvarán téglák garmada és a habarcsos ládák tanúskodnak a
fáradhatatlan restaurációról. Ennek az udvarnak a mélyén álldogál a kicsiny.
régi zsinagóga. Koszthely nagy szülötte, Goldmark Károly hallgatta itt azokat
az ősi héber dallamokat, amelyek nagyszerű művének, a Sába királynője ope
rának fejezetei között hallhatók. Fodor Gyula, a konvertita zenekritikus írta
róla: "Erre a zenére megzendül minden hívő és zsidó lélek, hiszen az ószö
vetségi istenhit ereje árad belőle."

Hogy a Pethő-ház "műemlék", azt a rajta lévő rózsaszín tábla nélkül is
könnyen megállapíthatjuk, ha a benne sorakozó üzletek bolthajtásos falaira
pillantunk. De rnűernlék a Tanácsháza és a Szabadság - egykor Amazon 
szálló is, amelynek kovácsoltvas kapuja alatt Krudy..,regények hangulatát érez
zük s szinte várjuk, hogy elénk toppannak a Végsőhelyi Kálmánok, Rezeda
Kázmérok, Pistoli urak gérokkos, körgalléros alakjai, hogy bekísérjék a gy;ö
nyörűbbnél gyönyörűbb Evelyneket és kegyetlenebbnél kegyetlenebb Masz
kerádi kisasszonyokat a magyebál zsongó termébe és eltáncolják velük életük
sorsdöntő keringőjét. .. De műemlék a Deák utcai egykori és első keszthelyi
Sörház is, melynek falai között a ;,kalapos király" szállt meg, bizonyos katonai
szernléje alatt.

Figyelemre és tiszteletre méltó, hogy Keszthely értékeit a lakosok is pon
tosan ismerik s akármelyik diák nyomban eligazítja az idegent a látnivalók
felé. Még örvendetesebb, hogy nemcsak a Festeticheket ernlegetík, hanem
Rantz és Hoctistaetiter híres építőmestereket, vagy Uiüerberqer késest. aki va
gyonát egykor az Iparoskörre hagyta és a hálás utódok azóta évenként meg
rendezik az Unterocrger-vacsorákat. Ugyanúgy büszkék Zotterbart kőfaragó

mesterre, Borz Adám kovácsra, Páhoky András ácsra, Földessy kárpítosra, Pet
lenszky gerencsérre, s így tovább a kitűnő órásokra és asztalosokra, az ötvö
sökre és könyvkötőkre, a csizmadiákra és kőmívesekre.

Nagyon érdekes, hogya mai keszthelyiek - akik Gyurgyikonnak nevezik a
Georgikont - a Festetichek közül rendszerint csak a "Gyuri bácsit" emlegetik,
aki pedig másfél százada halott. Az ő alkotásait magában foglaló Festetich
kastély ma mindnyájuké s méltán jogot is formáinak hozzá, hiszen az egész
Keszthely kézmíves társadalmának építő rnunkáját, rótermettségét és tehet
ségét bizonyítja. Igy természetesen büszkék is erre a Kastétura. melyről nem
régiben a Múzeumok Központjának kiadásában pompás tanulmány jelent meg.
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Szerzője Péczely Piroska festőművész és muzeológus. 6 írja ebben az alapos,
közel száz oldalas, remekül illusztrált tanulmányban, hogy "ahogy nőtt a Fes
tetich család rangban és vagyonban, mint élő szervezet velük nőtt a kastély
is". E kastély-csoportok között György grófé tetszik legjobban, benne a Helikon
könyvtárral. melyet a köznek, a keszthelyieknek is szánt. A keszthelyiele kü
lönben vámsuk szerencséjének tartják azt a pálfordulást, amikor az addig
császárhű Festetich családnak ez a tagja, a Graeven huszárezred alezredese
beadványban fordult az uralkodóhoz, hogy "a magyar katonaságot ne vigyék
országhatáron túlra a kiképzés alatt és magyarul történjék ez a kiképzés".
Beadványáért míndjárt kegyvesztett is lett György gróf. Akkor vonult vissza
a keszthelyi gesztenyés sáncokra. Ha ez a kegyvesztés nem éri, nyilván Bécs
egyik palotácskajában élte volna kisebb-nagyobb unalomba fulladó udva
ronci életét és sem Tessedik Sámuel álma, a mezőgazdaságí főiskola, sem
Nagyvátyi professzor csurgói gírnnázíuma, ahol Csokonai Vitéz Mihály is ta
níthatott, nem valósult volna meg, mert a Batsányi János által Magyar Orptie
usnak nevezett Festetich György, ha Bécsben marad, aligha követhette volna
az alkotások útján nagyszerű rokonait és barátait, a Széchenyíeket: az Akadé
rniát alapító Ferencet és a Hid-építő Istvánt. Érthető, hogy 1969-ben elkövet
kező másfélszázados halálozási évfordulójára szobrot kívánnak állítani neki.
Ez az új szobor természetesen nem a Kastély falai között fogja ábrázolni, mint
kemény- és hidegtekintetű főurat, ahogyan Stróbl Lajos pompás portréján
látható, hanem mint az egész város minden dolgozóját szive szerint szerető és
megbecsülö." haladó szellemet. A szobrot az eddigiek szerínt a Balaton-vidék
kulturálís, tudományos csarnokát jelentő Balatoni Múzeum parkjában fogják
elhelyezni. Ennek a Múzeumnak falai között őrzik - a Georgikon s a Helikon
mellett György gróf 'harmadik kincsének - a Phőnix balatoni hajónak bronz
mását is.

A Helikon könyvtár belső barna faburkolata, nagyszerűen katalogizált
anyaga, a többezer remekül kötött kötettel megrakott könyvespolcok s egyéb
termei a bennük levő óra-, porcellán-, kép- és bútorkincsek napokat, sőt heteket
igényelhetnek a Iátogatóktól. De elragadtatást váltanak ki a Balatoni Múzeum
hatalmas arányú, napfényt és levegőt árasztó termei is a bennük őrzött, oda
állított kulturálís kincsekkel. Ennek a múzeumnak a falai között egy táj köl
tészete sugárzik, egy nagyon szeretett vidéknek büszke bemutatása lobog. Azt
szedték, rakták, helyezték itt együvé, amit az egyetemes kulturából a "Nagy
Tó" környékén egyáltalán találtak. Mintha egy hatalmas, nyitott, untalan vál
tozó kódexet pergetnénk. s amíg szebáról szobára járunk, szebáról szobára
visszakívánkozunk. A karcsú kelta bronzkorcsolya. a római provdnciális Vénusz,
az annyiszor emlegetett húnkori gyermek-sír, az avarkori padmalyes tetőzetú

női sír s a későbbi századok egyéb tanúságai mellett keszthelyi és balaton
vidéki érdekességek. Köztük a hatalmas, trójai falóhoz avagy roppant hídváz
hoz hasonlító, félteremnyí , balatonvidéki fából faragott, ácsolt szőlőprés, a
félméteres átmérőjű, kegyetlenül nehéz és kemény balatonvidéki kanászkalap.
közvetlen közelében a leheletkönnyű és roppant figyelmet igénylő népművé

szeti remek, a megpatkolt hímestojás. a Rákóczi korszak gyönyörű barokk
díszrnagyarjai, a népi faragással ékített padok, székek, ládák, asztalok, melye
ket anádasokkal, erdőrengeteggel borított táj népe a maga örömére kirnun
kalgatott. Máként a rnúzeum munkatársaí mondják: dgen sok nézője van a ba
latoni baltás fényiképének. Ébertekintetű, keményarcú. mégis szelid derűt su
gárzó, öregedő balatonvidéki magyar férfi ez, akit a vállán tartott, szuronyt is,
fokost is, baltát is jelentő védelmi eszközével állítottak a felvevő lencse elé. A
baltások voltak valamikor a Balatonvidék rendőrei, akik eredebileg a szőlő

beérésének idején portyáztak leginkább. Később, Nád Jancsi és társai, a hí
res betyárok szereplése alatt a falvak és vásárok közbiztonságát is védték ezzel
az alabárdból baltává formált furcsa fegyverükkel. Abban az időben - alig
száz esztendeje - se vásározák szekere, se utasok hínrója avagy postakocsija
el nem indult ilyen baltás ember kísérete nélkül, aki a kocsis mellett ülve fi
gyelte anádasokat, erdőségekkel körülkerített utakat, s fegyvere szúrt is, vá
gott is, sujtott is, ha kellett ...

Mostamság persze, amikor traktorok szántják a széljárta pusztákat. s ne
mes gyümölcsfákkal telepítik, amíkor irtják a nádasokat és autóbusz-utak ha-
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sítják keresztül az erdőségeket: a tanulmányi kirándulók és üdülővendégek

kissé furcsának érzik abaltás őrszemek nélkülözhetetlen fontosságának errile
getését, de azént a rengernyi látnivaló közül is magukkal viszik a rnesszíbe
tűnt korszak névtelen hősének sólyoméberségü vtekíntetét, Mert amíg ő őr

ködött, az egykori kutatók is nyugodtan dolgozhattak. gyüjtögebhettek: mun
kájuk védelmét ez a szúró, suhántó, vágó, félelmetes balatoni balta biztosí
totta ... (Dénes Gizella)

A MODERN PAPI REGÉNY ÉS EGY ÚJ MAGYAR PAPI REGÉNY. A
német püspöki kar 1956-ban körlevelet adott ki, amelyben felpanaszolja, hogy
a nyugati vlí ágban túlságosan elszaporodtak a papi életről szóló regények, s
erek gyakran nagyon is egyoldalúani boncolják a papi életet, keveset törődnek

arinak pozitív vonásaival. Ez azonban nem lehet akadálya, állapították meg a
magyarázók, hogy a papok is olvassák ezeket, annál is inkább, mert bennük a
rnindírrkább nagykorúvá váló laikus mondja el igazságos-igazságtalan bírálatát
a papi élettel kapcsolatban. Alois Wínklhofer pontokban sorolja el, mi haszna
lehet a papnak e könyvek olvasásából.

1. A papi regényben tükrőt tartanak a pap elé, amelyben kí-kí felfedez
heti a saját arcán fellelhető szeplőket. A lelkiismeretvizsgálatra való ösztönzés
talán a legnagyobb haszon, ami e regények olvasásából származik.

2. A pap önbizalmat meríthet belőlük, mert mínd a papi hivatás értékét,
a természetfeletti realitását, a kereszténységnek e világra gyakorolt befolyását
bizonyítja. Mert mi mást jelent az a tény, hogya hívő és hitetlen világ oly
szenvedélyesen kutatja a papság míbenlétét, mint azt, hogy a papság míszté
riuma egyáltalán nem számít elintézettnek?

3. Sok gyakorlati ötletet adnak, mert elősegítik, hogya papok az egyes
lelkészi problémákat meglássák és helyesen lássák meg. Csakhamar rájön
ugyanis a pap-olvasó, hogy a regényben szereplő alakok és események nem
légből kapottak, itt nyüzsögnek, csak ő ezeket eddig nem vette észre, vagy
nem vette komolyan.

4. Kiélesítik az olvasó szemét az egyén lelkébe való behatolásra és ráve
zetík arra, hogya bűnök ellen sokszor nem lelhet általános szabályokkal. a
megszekott "adminisztrációval" küzdeni ; hogy sokszor csak a kifinomult egyedi
út járható.

5. A regényekben sok papi egyéniség és típus szerepel; ez rávezetheti az
olvasót részint arra, hogy megértöbb legyen paptársaival szemben, részint ar
ra, hogy az egyén képességeinek és lehetőségeinek határát lássa.

6. A mai regények már nemcsupán hosszabb-rövidebb történetek, hanem
bennük problémák, bölcselet, igazságok, tévedések, világnézetek öltözködnek
alakba és lépnek ki a küzdőtérre, Az a pap, aki kapcsolatban alkar maradni
korának emberével, nem nélkülözheti ezt az információs forrást. És bármény
nyíre egyoldalúak is ezek a regények, a papban bármennyire is csak a küz
dőtéren küszködő embert látják - sokszor nem is jóindulatú szemmel lát
ják - és megfeledkeznek arról, ami benne természetfeletti, azt világosan meg
mutatják, mílyen igények jelentkeznek a ma papjával szemben.

Mi ndezolcnek talán nem haszonnélküli előrebocsátása után rátérhetünk
mondanivalónk második felére, arra, hogy Kamondy László Apostolok utóda
címü, föltűnést keltő regénye után Gyurkó László Bűnösök című regényével
új papi regény került az olvasó kezébe.

Szerzője 1930-ban született, s a könyv végén a befejezés dátumaként 1958
szerepel. A szerzö, mikor története Ieiátszódhatott, 14 éves volt. A legfogéko
nyabb kor: a szörnyű időből kitörölhetetlen emlékeket szerezhetett. És szá
munkra itt az érdekes kérdés, ami talán megokolja a vele való tüzetes foglal
kozást: hogyan bírálja el az akkor történteket, ebben a pap szerepét a második
generáció, amely a maga élményein túl megismerte az azóta eltelt idő elem
zéseit és értékeléscit. Megmarad-e a sémáknál. vagy gyermek fejjel átélt em
lékeinek birtokában megpróbálkozik saját fejével eligazodni ebben a szővevé

nyes kérdésben. Hogy megkönnyítsük a feleletadást. kissé bővebben Ismertet
jük a regénytartalmát.

"Nagy vagy Uram és igen dicséretes: nagy a te erőd, és bölcsességed meg
számlúlhatatlan" - szentágostoni szavakkal kezdődik az öreg pap vallomása
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életének végzetes eseményeiről. Ez az élet egyelőre túlon túl egyszerű: a má
sodik világháború utolsó időszakában egy 66 éves pap csendesen éldegél ki
csiny budai plebániáján. Az ebéd utáni szunyókálás éppúgy hozzátartozik éle
téhez, mirrt az ima és az egésznapos Ielkípásztori tevékenykedés, a tiszteletre
méltó és feltétlen tisztelet adás a püspök és gyermekesen naiv hódolat az ál
lami hatalmasságok felé. Egyébiként a plébánia falai között áll az idő, a be
zárt ajtókon be nem hatolna semmi abból, ami a falakon kivül történik, ha
meg nem jelenne a pap öccse, mégpedig nem is egyedül, egy titokzatos nővel.

És itt kezdődik a Vallomásba való. Még fel sem ocsúdik délutáni szender
géséből, a titokzatos nő márís elfoglalta helyét a legbensőbb szebában. Hiába
minden erőlködése: soha nő, öreg házvezetőnőjén kívül nem tartózkodott nála,
rnit szálnak a hívek, biztosan bűnös a nő, s ő ilyent nem rejtegethet. "Ha őt

lefülelék - érvel öccse -, egy lyukas garast sem adnék az életéért. De az
enyémért sem." A kétségbeesett embernek ez elég, és ettől kezdve fokozatosan
betört a plébániára és az öreg pap lelkébe a világ és a félelem.

Morgott ő eleget, hogy tehetett ilyent: Akárrnilyen gyenge észjárású is, rá
kellett jönnie, hogya nő üldözött. Ha pedig üldözött, biztosan zsidó. Megérti Ő,

hogy "az érzékenyebb lelkű embereket feltehetően bántja e megbélyegzés. De
ha egyszer a törvény így írja elő, 'akkor minden állampolgár köteles ehhez tar
tania magát." Különben is ő lehetetlennek tartja, "hogy Magyarországon. a
Boldogasszony birodalmában" a megkülönböztetesen túlmenő atrocitás előfor

dulhasson. Különösen azóta, hogy valami titoikzatos csomagot vittek a leány
szobájába, elhatározta, megmondja öccsének: nem tűni tovább a dolgot. De
egy kis beszélgetés a leánnyal elég volt, hogy megenyhüljön. S nem telt bele
sok idő. a leánynak arra a kijelentésére, hogy most elmegy, "hirtelen össze
szorudt a szíve. Valahogy nem tudta elképzelni, hogy sohse lássa többé". "Sze
rettern volna - vallja - utána szólní, visszahívni, hogy rárajzoljam homlokára
a szerit kereszt jeIét: védje és óvja őt minden vésztől, bajtól, de akkorra már
a kapunál kopogtak bicegő lépései." És ha eddig azért aggódott, mi lesz vele,
ha valami kitudódik, most a megkönnyebbülés helyett valami visszaváró szo
rongó féltés fogta el. Minden gondolata a bujdosóé volt, akiért így imádkozott:
"Uram, hallgasd meg a te szolgád szavát. És segíts azokon, akik talán önhibá
jukon kívül veszedelembe kerültek ... Segíts, Uram és Teremtőm, a te gyarló
szolgádnak, segíts a te végtelen kegyelmeddel és óvd meg azokat, akik közel
állnak a szívéhez, minden bajtól és veszedelemtől."

A leány végre visszajött. Megnyugodott, békés vasárnapra virradt a plé
bánia. de berobbant a plébános öccse: "Nyissátok ki a rádiót!" A rádióban
Horthy fegyverletételt bejelentő kiáltványa s mindaz, ami ezután következett.
A két bujdosó alatt kigyulladt a talaj, tovább kell állniok. De rnl lesz, ha a
rendőrség megjelenik? A plébános kijelentette, sohasem hazudott, rnost sem
tudna az igazságtól eltérő vallomást tenni. Mit tehettek, hogy ezt elkerüljek,
magukkal kenyszerttették. Nehéz dolog volt: "Mi is lenne a híveimmel nél
külem? Kd mísézne, ki oldozná fel a bűnökőket, ki vinne utolsó vigasztalást
a haldoklóknak T" Különben is előljárói engedély nélkül nem hagyhatja el őr

helyét. E naiv és konok ember semmi érvre nem hallgat, csak öccse keserű ki
törésére. "Ha te nem jössz, nem megyek én se. Itt mamdok és megvárorn.
amíg értem jönnek és felkötnek."

Öccse primitív víkendháza adott menedéket neki'k, Valóságos börtön volt,
és lelkileg is börtönbe zárta őket az aggódás és a félelem. De a papnak maradt
két vigasztalása: brevtáriurna és szentírása. Közben-közben kezükbe került
egy-egy újság, s ebből kihámozták, hogy közelednek a szovjet csapatok. Ez
rettenetes kettősséget ébresztett a plébános lelkében : mi lesz az egyházzal és
az ő híveivel, viszont szabadulásukat csak tőlük várhatják. Közben megtudta.
hogy a leány nem azért bujdosik, mert zsidó, hanem mert kommunista. Ettől

azután igazán kétségbe esett a jámbor lélek, Elindult a kalyibából, maga sem
tudta, hogy hova. De jött a kétely: elhagyja öccsét, aki bajban van, és a
leányt, ki emellett még betegen is fekszik a rejteken ? Visszament. de azzal az
elhatározással, hogy holnap búcsút mond nekik.

De még nem volt vége a mának: rajtuk ütöttek, s mindhármukat elhur
colták. A börtönben elválasztották őket egymástól, eleinte rettenetesen k ínló
dott, de lassan megnyugtatta őt az imádság. És jött a rettenetek reettenete, a
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kihallgatás: "Hát akkor szaval], te fekete madár, mert kitépem atolladat !"
De a maga borzalmán is túltett, mikor a szembesítésen a leányt látta, a vérben
ázott, fél;holtra kínzott áldozatot. Persze ahhoz, hogy hős legyen, avagy inkább
berögződött önmagát megtagadja. most sem jutott el, mindent elmondott, amit
már úgyis tudtak, különben is mit tudott volna ő elmondani.

Még hátra volt a szörriyű találkozás öccsével a siralomházban, majd ki
taszították a börtön kapuján a Iégiriadós, kétségbeesett utcára, s neki nem
tellett többre az imádságnál, bánatnál és a könnyeknél. S a felszabadulás is
csak problémákat hozott meggyötört lelkének. Elmúlt a szőrnyű vész, aki
tegnap bűnös volt, ma hősnek számít, Ez túlságosan bonyolult az ő egyszerű

leLkének. De ki fejti meg a Minderuható akaratát? "Boldogok a Ielkiszegényok,
mert övék a mennyek országa."

A mondantvaló nagyrészét már elmondtam. csak a semmázás van hátra.
Nehéz feladatot vállalt magára az iró: 66 éves pap reverendájába öltözve és
lelkébe mélyedve akarja véleményét elmondani. Ne csodáljuk, hogy a feladat
sokszor túlsoknak bizonyul neki, hogy legtöbbször egy 30 éves füatalernber
beszél az öreg pap "kulisszái mögül".

Az érzékenyebb olvasó szívesen tudomásul veszi azokat a szép papi voná
sokat, amelyeket hősünk arcán az író jóvoltából felfedezhet, de felháborodik
azon a .módon, ahogyan a szerző hősét a világ dolgaival szembeállítja. Ez az
ember, nem is holmi istenhátamögöttt falu, hanem egy budai plebánia gazdája,
nem is naív, hanem elhihetetlenül bárgyú. Volt a nehéz időkben ilyen pap is.
olyan is, de ilyen csak a fantáziában él.

De ha mimdezeken túlemelkedik az olvasó, és mélyebb régiókban próbál
eligazodni, érdekes dolgokra bukkarrik.

Nézzük csak először is azt az iróniát! Don Quijotot is megfürdeti Cervantes
az irónia minden fajtájában, s a hős kalandról kalandra kedvesebbé válík.
Igaz, hogy korszerűtlenné is, hisz egy letűnt ikor hazajáró kísérteteivel őkdel

kezik. A mí hősünkkel is így vagyunk, azzal a különbséggel, hogy ő nagyonis
valódi sárkányokkal csatázik. Figurázhatja alkotója hőse elmaradott naívságát,
mindíg kevésbé hiszünk neki (rnintha sokszor maga sem hinné el, amit mond),
sőt fokról fokra erősebb a véleményünk, hogy van valami nagyon is időtálló

az ő maradiságában. ha valódi sárkányokkal szemben is ilyen emberi tettekre
képes.

A mi papunk valamiképpen rokon Graham Greene regénye, a Hatalom és
dicsőség papjával. A szerző szándékával vagy szándéka ellenére "kegyelmi re
gény" ez is. Ott emberi ballépés miatt, itt tökéletes alkalmatlanság miatt rnire
sem való alanyt ragad magával a kegyelem. Nem valók ők semmi ,.nagy"
cselekedetre, vissza is irtóznak tőle. Az ember sokat elgondolkozott azon, igen,
igen, gyönyörű dolog a hősi gesztussal vállalt és kemény Lélekkel végig veze
tett hősiesség. De nem nagy dolog-e elfogadni és emben szívvel elviselni bút,
bajt, ami reánk méretett, s aminek súlyát nem kevésbiti az önként vállalás
heroizmusa sem ? Ök is végig szenvedtek valami tartósan és rettenetesem fáj
dalmasat és a kegyelem nagyra hurcolta őket, ha ők a kegyelemnek mínden
nehézkedésükkel ellen is álltak. A mi emberünk így végül is eljutott a szen
vedést vállaló, szenvedő társaival azonosuló tökéletes részvétíg,

Mindez kitűnő olvashatósággal. a modern regény kitéréseket kerülő, célra
siető gazdaságosságával van megírva. Jó regény - rossz regény ? Az itéletet
rábízzuk az olvasóra. Minket itt főként az érdekelt, s ezért e terjedelmes elem
zés, hogyan vélekedik írója a papról. Ezt igyekeztünk elmondani. És talán nem
tévedtünk, ha azt a véleményt próbáltuk szuggerálni, hogy az alakon elkövetett
torzítások inkább származnak tapasztalatlanságból. fiatalos naívságból, az em
berismeret hí ányosságaiból, semmint kípellengérező rosszindulatból.

(Pénzes Balduin)

JEGYZETLAPOK. (Zene, kritikával.) Nem az első és egyetlen eset; csak
azért írok róla most, mert most különösen föltűnt nekem.

Itt járt a vilaghírű karmester. Két zenekart vezényelt; az egyikről ne be
széljünk; de strujis quae non sunt ... sajnos, úgy látszik, sunt, mert mintha
nem is muzsikusok játszottak volna, hanem ... szóval .ne beszéljünk róla. kü
Ionben sem az én dolgom. Itt járt a világhírű karmester, mondom; akármit
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műveltek a kürtösök s időnkint a hegedűsok is, azért mind "hasraestünk előtte",

hogy vulgárisari fejezzem ki magam. Azazhogy riem rnínd, Némely kritíkusok
állva maradtak, sziklaszílárdan, .

Jó, jó, mondták, Nem is rossz. Egész tehetséges ember. Tűrhető pók. Csak
hát. Csakhát fölszínes. Éretlen. Majd, ídővel, mondta a krrtikus, majd ha benő
a fejelágya, majd akkor megérti elit meg azt, majd esetleg, talán fölnő hozzá
juk, egy Brahmshoz, például. Mert egyelőre még túl fiatal. Meg Mozartja is,
hát hogy is rnondjuk csak, vitatható, s miegyrnás. Sietve megjegyzem, nem a
megboldogult Péterfi Pista bácsi - így hívta mindenki, minden hangverseny
látogatónak a nagybátyja volt, hadd írjarn én is így - szóval nem ő tartotta
túl fiatalnak, a maga hetvenegynéhány évével: ő az után a vajmi vitatható
Mozart után könnyes szernmel ment ki szünetre az Erkel Színház nézőteréről.

Akiknek a víilághírű karmester olyan tapintatlanul-éretdenül fiatal volt, alig
hanem nála is fiatalabbak. No, legföljebb egykorúak vele.

Eszembe jut erről egy élményem. Diák voltam, iskolámban jeles tőrvívó;el
indítottak egyszer az úgynevezett KISOK versenyen is, az országos középisko
lai versenyen. Mindjárt az első .menetben, az első asszóra szembekerültem egy
döntőbe jutandó matadorral ; persze kiestem, nyomban, "s~máJn", ahogy a mai
nyelvhasználat rnondja. Szégyenletesen sírnán, Píillanatok alatt.

'I'ornatanárunk a fejét csóvárta.
- Ej, ej - dohogta. - Hogy egyetlen találatot sem tudott bevinná neki!
Minden apa soviniszta. Az én apám is az volt.
- Igaz - mondta büszkén. - De legalább feléje szúrt.
Hát valahogyan igy van. A kritikus "támadása" nem ült.
De legalább feléje szúrt.

(Patína, zajjal.) Zeneakadémiánkról azt szokták mondaní, hogy patinás in
tézmény. Akik szorgalrnas hangverseny-látogatói közé tartoznak, azoknak efe
lől semmi kétségüle sincs. Legföljebb azt kifogásolják, hogy egy kicsit lármás
a patinája.

Például a székek. Fából készült székek tulajdonságaí oközé tartozik, hogy
bizonyos idő eltelte múltán recsegpí kezdenek. Egyesek kevésbé, mások jobban.
A Zeneakadémia székei nagyon recsegnek. Azt hiszem, bár nem ellenőriztem
a dolgot, Budapest egyetlen termében sem recsegnek úgy a székek, mirrt itt.

Egyszer azért majd nyilván ki fogják cserélni őket. Addig is, javasolnám,
hogy a kedves közönség némely tagjával fizettesseneik recsegtetési pótdíjat.
Mert nem elég, hogy a székek recsegnek ; vannak, akik még recsegtetik is a
székeket. Fészkelődnek. Nyújtóznak. Mocorognak, mint a sajtkukac, ahogy
mondani szekták; a multkor megfigyeltem egy termetes férfiút, aki rnocorgás
ban, fészkelődésben egy ármádia sajtkukacori túltett. Lehet, hogy a zenét is
élvezte; én sajnos, nem tudtam miatta, fgy módornban volt észlelni, hogy még
a zenénél is jobbwnélvezte a recsegtetést, majd kisvártatva azt, hogy erőtel

jesebb fészkelődessel az egész széksort mozgásba tudja hozni. Attól fogva ki
tartóan gyakorolta ezt a képességét.

A székrecsegés már olyan a Zeneakadémián, mínt egy elkerülhetetlen ter
mészeti katasztrófa. Bele kell kalkulálni a dologba. Minden mcsterségnek van
nak veszélyei, Aki jégre megy, az alatt beszakadhat. A vítorlázót utolérheti a
vihar. A Zeneakadémián a legangyalibb Chopin piánó közepéri elkezdenek
recsegní a székek.

Az emberi leleményesség azonban, tudjuk, képes rá, hogy fölfokozza az
elemi erők ártó hatását. A Zeneakadémián a szünet utáni negyedórában ki
válóari észlelhető. Tányércsörgésnek hívják, kiáltozással fűszerezve; kanál is
van benne. Szerény megfigyelésemet ezúttal ajánlom az illetékes meteoroló
gusok figyelmébe. (r. gy.)

Felelős ktad6: Saád Béla

F'őv, Nyomdatp. V. 3. 2144 1962 - F. V.: Ligeti Miklós



SZERKESZTŐI (JZENETEK

Magányos lélek.- A legelső, amit levelére válaszolnunk kell: aki tizenhat
esztendős kOI1a óta gyakori gyónó és napi áldozó, akit szeretettel vesznek körül
a rokonok, midőn öregkorára hozzájuk költözött, abban annyi a jóság és sze
retet, hogy bízvást remélheti: jó fogadtatása lesz halála után a mennyben.
Persze, a szeretettel és alázattal teli lelkekben parázslik leginkább a nyug
talanság apró gyarlóságaik miatt s ezek szeretnének mínél több kdncset, ke
gyelmet gyűjteni maguk számára odaátra. Mírrthogy hitünk szerint Jézus
Krtsztus vértelen áldozata, a szentmíse a tisztítóhelyen lévő lelkek szabadulá
sának legbiztosabb záloga, .megértjük, hogy biztosítani akarja maga számára
elhunyta után is minéltőbbször annak kegyelmeit, hogy szeretné, ha nem fe
ledkeznének meg önről hozzátartozói, barátai és minél többször mutatnák be
emért Jézus Krisztus vértelen áldozatát. Értjük, ha fél attól, hogy esetleg ma
gányos, elfelejtett halott lesz. Magányos, elhagyatott halott azonbari csak földi
értelemben létezak. A túlvilági életben az isteni irgalom, igazságosság és sze
retet körülveszi a lelket a tisztítóhelyen .is, s egy pillanatra se hagyja ott to
vább a megtisztulásra kiszabott időnél. Kétségtelen, a szeretet fölébe kereked
het az igazságnak. Akiért szentrnisét mondatnak, imádkoznak, azt a Megváltó
szenvedéseinek érdemei hamarább emelhetik fel a tökéletes mennyeí boldog
ságba. De Krisztus érdemeinek és kegyelmének tengere ruincs felparcellázva,
nincs külön széfekbe elosztva. Mindig oda ömlik bővebben melege és tüze,
ahol az emberi gyarlóság folytán hiány, árnyék mutatkozík, Nem hiába imád
kozza az egyiház rninden szentrnisében közvétlenül a legszentebb pillanat, az
átváltozás és úrfelmutatás után: "Ezeknek, Urunk, és minden Krisztusban
elhunyt hívőnek add meg, kérünk, az enyhülés, világosság és béke helyét."
Minden Krísztusban elhunyt hívő mimden szentmise kegyelmében részesül,
amit a világ bármely részén bemutatnak. Minthogy Krísztus érdemeinek és
kegyelmének tengere, a "thesaurus ecclesiae", az egyiház kincstára egyetlen
egészet alkot s abba rnímden részletérdem beleömlik - és azzal az isteni ír
galom gazdálkodik -, helyes az az elgondolása, amely szerint most több szent
misét is bemutattat a tisztítóhelyen lévő lelkekért, hogy így majd elhunyta
után valamiképp maga is részesüljőn Krísztus kegyelmeiben. Szo'lgáltasson
szentmisét mindenekelőtt azokért az elhunytakért, alkikért rokonainak ~ne

nék, de elfelejtenek mísét mondatní. Talán megértik a figyelmeztetést, a ta
nítást, és önért majd nem mulasztják el a szerit áldozat bemutattatását. Ha
pedig .meggyőződése, hogy rokonai mindenképp meg fognak feledkezní önről,

biztosan talál barátai, ismerősei között olyat, akit megbízhat, hogy gondoskód
jék majd nyolcadnapon. a hófcrdulón és évfordulón gyászmíséről a lelke
üdvéért. '

A. R. Levelére és feltett kérdésére: jelentkezhet-e testi hibávall papnak,
akkor tudnánk határozott és konkrét Választ adni, ha megírja, milyen testi
hibában szerrved. Igy csak általánosságban felelhetünk. Az olyan testi fogya
tékossággal, amely lehetetlenné teszi a papi hivatás gyakorlását, senkit sem
lehet felvenni szemináriumba. Az egyház törvénykönyve pontosan megnevezi
és felsorolja őket. Ilyenek például - amint azt részletesen elolvashatja Bánk
professzor ,kitűnő egyházjogi könyvében, amelyet a Szent István Társulat a
közelmúltban adott ki: Vakság, süketség, súlyos nagyothallás, dadogás, félkarú
ság, a hüvelyk vagy mutatóujj hiánya, általában míndaz, ami a szentrníse
bemutatását akadályozza, A torz testalkat akkor akadály, ha olyan fokú,
hogy Idegenkedest kelt, az éretlen szellemű emberekben nevetséges olkoz. Mind
ezek azonban, mímt mondottuk, általános irányelvek,illetve rendelkezések.
Konkrét esetben mándig az illetékes főpásztor dönti el, hogy a fennálló testi
fogyatékosság mennyiben szentelési akadály. O ad felmentést ís, ha ez meg

.adható. Tessék .tehát illetékes plébános útján ahhoz a főpásztorhoz forouJmi,
akinek egyházmegyéjében a papi hivatásra jelentkezni óhajt. .

Fiatal anya. - A katolíkus moralísták színte együntetű álláspontja, hogy
a "gestatio" és .Jactatío", azaz a terhesség és szoptatás ideje alatt az anyát
nem kötelezik a böjti parancsolatok. Ha tehát ön a terhesség Ideje alatt pén
teken is megkívánja a húst, nyugodtan megehetí, nem követ el még bocsána
tos bűnt sem. Helga - vagy régiesebb nevén Ilga - szent remetenő, 1115~ben
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halt meg a bregenzí erdőben, Schwarzenbergben. A kőzépkorban a szembetegek
védőszentje. Barnabás, Szerit Pál apostol egyik legelső munkatársa. Bár nem
tartozott a szorosan vett apostolok közé, a keresztény ókor ezzel a megtisztelő

névvel tűntette ki. Eredetileg Józsefnek hívták, Barnabás a mellékneve, ami
annyit jelent: a "vigasztalás fia". O mutatta be Pált az apostoloknak, míkor
az Damaszkuszból megtérese után visszaérkezett Jeruzsálembe. O kísérte el a
népek apostolát első missziós útjára. Mindezt részletesen olvashatja az Apos
tolok cselekedeteinek könyvében. Bármelyik nevet választhatja tehát születendő

gyermekének, akinek felneveléséhez , akár Helga lesz, akár Barnabás, Isten
áldását kívánjuk és azt, hogy legyen benne sok öröme.

Rokon. - Levele alapján más tanulságot is levonhatunk az apró családi
összezördülésből. mint amit ön abból kihozott. Mi is történt? Az ön rokoni
családjában, mely egyébként nyiltan katolikusnak vallja magát, az egyik csa
ládtag elhatározta, hogy Krísztus szenvedése iránti tiszteletből és aszketikus
gyalkorlatképpen egy időre nem vesz részt a család szórakozásaíban, A többi
eknek feltűnt a visszahúzódás és kérdőre vonták, mi az oka magatartásának.
O nyiltan megvallotta. önmegtagadásból nem óhajt betársulrií a család közös
programjaiba. A többiek febháborodtak az indokoláson, nekitámadtak, szid
ták, "bigottnak", álszentnek, túlzónak .nevezték. Még édesanyja is úgy nyi
latkozott, hogy helytelenül viselkedik. On viszont habozás nélkül a pártjára
áll s azt kívánja, írjuk meg, vannak magukat jó katolikusnrak nevező csalá
dok, amelyekből kiveszett az aszkézis iránti érzék és tisztelet. Mi azonban ha
nem is megnyilvánulásaiban, de lényegileg a család álláspontját osztjuk. Az
aszkézis - egyáltalán a vallásos gyakorlatok - egyik fontos törvénye ugyanis,
hogy általa a szeretet parancsát és kötelezettségeit nem szabad megsértenünk.
Nem egyszer írtuk meg, hogy a szerétet parancsa előbbre való, mint az önként
vállalt vagy fogadott vallási gyakorlat. 'Ha például hozzátartozónk, ismerő

sünk fekszik a kórházban s ott csak egyes napokon, délután, a litániák ide
jén van látogatás, nem mulaszthatjuk el a beteglátogatást azzal az indoko
lássál, hogy litániára kell mermünk, mert az előbbrevaló és fontosabb. Ha a
család ragaszkodik hozzá, hogy résztvegyek szórakozásában, nem vonhatom
ki magam azzal, hogy most önmegtagadást gyakorlatokat végzek. Ha például
házasfeleknek bérletük van hangversenyre, opera, színrházi előadásra. az egyik
fél nem rnondhatja le a részvételt aszkézis címén. Önmegtagadásunkkal nem
kényszeríthetünk másokat lemondásra, nem ronthatjuk el mások örömét, pihe
nését. Istennek nem kell és nem kedves az olyan szeretetmegnyílvánulás,
amely túlteszi magát az emberszeretet panancsain, mert nem is Isten szere
tetéből fakad, hanem - olykor tudattalanul is - gőgből és hiúságból. Jézus
határozott szavai erre az esetre is alkalmazhatók: "Mikor böjtöltök, ne le
rgyetek komorak, rnint a képmutatók. Keserű képet vágnak ugyanis, hogy lás
sék rajtuk a böjtölés. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te
amikor böjtölsz, illatosítsd be fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne az embe
relenek rnutasd bőjtölésedet, hanem Atyádnak, aki a rejtekben jelen van"
(Mt. 6, 16-18).

Vitatkozók, Budapest. - A .Jelkí szegénység", amelyet Jézus a "nyolc
boldogság" (Mt. 5, 3) között elsőnek említ, nem [elent.i az együgyűség és osto
baság dicséretét, azt, hogy isteni tanítómesterünk ellensége lenne a gondolko
zásnak és tudománynak. A "beati pauperes spiritu" ilyen értelmezése nem
más, mint a szöveg felelőtlen kiforgatása, amit a régebbi nehézkes fordítás
tett lehetővé. Jézus a "lelki szegények"-en azokat érti, akik nem ragaszkodnak
a vagyonhoz, akik leküzdötték magukban az önzést, s a "szegénység szelle
mét" öltötték magukra. Igy értelmezi a "lelki szegénységet" az ókor nagy hit
tudósaítól, Szent Ágostontól, Szent Jeromostól, Szent Ambrustól, Nagy Szent
Leótól kezdve minden .komoly bibliamagyarázó. Egyébként az egyik legujabb
újszövetségi szentírás fordításunk így fogalmazza a sokszor félremagyarázott
helyet: "Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa."
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