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SZEMELVÉNYEK

A SZENTATYA ZSINATI BESZÉDEIBŐL

A Vigilia szerkesztősége az alábbiakban néhány dokumentum-szerű

anyaget ad olvasói kezébe az 1962. október ll-én megnyílt II. Vatikáni
Zsinattal kapcsolatban. Elsősorban szemelvényeket azokból a beszédek
ből, amelyeket XXIII. János pápa mondott el a zsinat alkalmából, továb
bá a zsinat ügyrendjét. A beszédek hivatalos magyar szövegeí még nem
állnak rendelkezésünkre, de hitelt érdemlő forrásokból készültek azok a
fordítások, amelyek magyar nyelven s ebben a formában ezúttal jelen
nek meg először.

Kiviláglik belőlük az az emberszeretettől áthatott jóságos szellem,
amely XXIII. János uralkodását, ténykedéseit és emberi gesztusait jelle
mezte és jellemzi. A bonyolult és sokat kifejező mondatok mögül is ki
érezzük a szónok egyszerűséget és kőzvetlenségét, amely első kihall
gatásukkor elbűvölte a világsajto vatikáni munkatársait, később a római
utca, utóbb pedig a loretói zarándoklat útvonalán egész Közép-Itálla né
pét. A mélyen átélt, szinte hússá vált hit és bölcsesség cikornyátlan egy
szerűsége és a belőle áradó szelíd elvhűség erejét még a nyelvi áttétele
zéseken keresztül is megérezzük.

Túl az elavult és megcsontosodott előitéleteken, elfogultságokon és
szorongásokon, János pápa úgy látja és láttatja ,a modern ember helyzetét,
történetünk árnyait és fényeit, hogy mindannyian reményt és bizakodást
merítünk belőle. Szellemének sugallatára reményt merítünk az emberi
történet alakulására nézve éppúgy, mint ahogy megérezzuk azt a nemes
hivatást, amely ennek a történetnek alakításában az egyház legjobb, leg
szebb és legtisztább szándékaira vár. A Szeritatya beszédeiben az örök
kévalóság és az idő kölcsönös fénytörésében ismerjük fel azt a harmó
niát, igazságot és békét, amelyet minden kereszténynek szelgálnia kell
az időben és a maga helyén, emberként és keresztényként egyaránt.

Megtanuljuk belőlük, hogy bátor, nyilt és szerető szívvel kell köze
lednünk a ma feladataihoz és ugyanígy kell merítenünk azokból a !kin
esekből, amelyeket a keresztény kinyilatkoztatás nyújt számunkra. A vi
lágos és bátor tekintet, az egyház és a világ népei előtt álló nagy felada
tok felismerése, az egyház küldetéséért érzett felelősség késztette a Szerit
atyát arra, hogy személyes elhatározásnak ható gesztussal lepje meg a
világot s hívja össze az egyetemes zsinatot, hogy az hozzányúljon bátor
és határozott eréllyel mindazokhoz a kérdésekhez, amelyekre tisztéből

és hivatásából kifolyóan korunk egyházának kell válaszolnia.
Ezekben a napokban, ,a zsinat megnyitása után nem tudjuk még, mi

lyen munkát fog elvégezni a huszadik század zsinata. Nem mérhetjük le
azt a hatást sem, amit a zsinat munkája jelent majd az egyházban és azon
kívül. Hisszük azonban, hogy az egyetemes zsinat a Szeritlélek segítsé
géve! megtalálja azt a nagy választ, amelyre az atomkorszak és az űruta

zás kora vár. Hisszük, hogy XXIII. János pápa szellemében az egyház
kitárja szívét és lelkét korunk nagy gyötrelmei fe1é, hogy útmutatást
adjon szolgáinak és híveinek, hogyan kell kereszténynek lenni a mában
és a holriapban.

Az egyetemes zsinat történeti esemény és éppen történetiségénél és
egyetemességénél fogva nem szakítható ki az egyetemes emberi történés-
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ből. Beleszól abba és szellemi erőivel szolgálni kívánja az idők arcula
tát. Ezt a tényt és ezt a hívek felől is megnyilatkozó óhajt senki sem
ismerte fel világosabban, mint éppen XXIII. János pápa, akit nem ok
nélkül ünnepeltek loretói zarándokútján a jóság és a béke pápájaként az
olasz katolikusok.

A zsinati atyák latin nyelvű felhívása a világhoz azt a reményt kelti,
hogy nem csalódunk a zsinatba vetett hitünkben sem mi, magyar kato
líkusok, sem pedig azok a jóakaratú emberek, akik szerte a világon az
emberi megbékélésért. a szociálís igazságosságért és felemelkedésért küz
dének. Az üdv, a szerétet és a béke üzenetet kívánja eljuttatni .a zsinat a
világ népeihez és kinyilatkoztatja, hogy az egyház nem fordít hátat a
földi gondoknak és nehézségeknek. Az egyház azonban nem uralkodni
akar az embereken, hanem szolgálni akarja őket és reméli, hogy a saját
munkájával is hozzájárul egy olyan szellemi megújh6dáshoz, amely si
kerekre serkenti a tudományt, a művészetet, a techníkát és akulturát.

XXIII. János pápa, Krisztus tanításához és elődeihez híven, a zsinat
révén is elő akarja segíteni az emberiség megbékülését, sőt ezen túl azt
a mindinkább kibontakozó felismerést, hogy korunk legjelentősebb konk
rét kérdése éppen a békének a biztosítása, az atomháború elkerülése és a
fegyvereket félretevő világ kialakítása. Vajúdó korunk e konkrét szük
ségletének felismerése kapcsolja a zsinatot az idő alakulásába. a keresz
ténység útját a jövő .alakításába.

Alább közölt szemelvényeink kidomborítják a zsinat munkájának ezt
a várható [elentőségét s bemutatják annak a pápánaik a szellemét. akinek
egyénisége a zsinat egész munkáját áthatja.

A SZEPTEMBER 11-1 RADIOSZOZAT

Az alábbiakban részleteket közlünk XXIII. János pápa 1962, szeptember
ll-én elhangzott rádi óüzenetéből, amelyet a Katholtsohe Nachlichten Agentur
nem hivatalos német fordításából ültettünk át magyarra.

"Szellemi előkészítését tekintve - néhány héttel megnyitása előtt 
az egyetemes zsinat méltónak látszik az Úr meghívására. ,Videte omnes
arbores, cum iam producunt ex se fructum. Ita et vos ... scitote quoniam
prope est regnum dei - Nézzétek a fügefát és a többi fákat. Amikor lát
játok, hogy már kihajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. E történ
tek láttára tudjátok meg, hogy közel van Isten országa' (Lk. 21, 30, 32).

Ezekben ,a szavakban ~ Isten országa - a zsinat munkája pontos
és átfogó módon jut kifejezésre. Az Isten országa Krisztus egyházát je
lenti s a valóságban is az, vagyis az egy, szent, katolikus és apostoli egy
ház, úgy, ahogy Krisztus, az emberré lett isteni Ige megalapította, ahogy
húsz évszázadon keresztül fenntartotta, ahogy még ma is jelenlétével és
kegyelmével élteti, mindig készen arra, hogy benne a régi csodajeleket
megújítsa. amelyek az egyházat a gyakran keserű és nehéz időkben csúcs
ról csúcsra, egyik partról a másikra vezérelték a szellem új meg új
győzelmei felé. Az Igazságnak a tévedés, a jónak a gonosz, ,a szeretetnek
és a békének a meghasonlás és a széthúzás felett való győzelrneihez."

"Nagyonis kívánkozik az, hogy rámutassunk a húsvéti gyertya jel
képének tartalmáva. A liturgiában felcsendül Krísztus neve: Lumen
Christi. Krísztus Egyháza pedig erre a föld minden határáról igy válaszol:
Deo gratias, deo gratias, mírrtha csak azt mondaná, igen, Krisztus vilá
gossága, az egyház világossága, a szívek világossága.
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Valójában mi is lehetne más a zsinat, mint a feltámadó Krísztussal,
a halhatatlan, a dicsőséges Királlyal 'történt találkozás megújrázása. ta
lálkozás ,azzal, akinek ragyogása minden népek üdvére, örömére és meg-
világosodására áthatja ·az egész egyházat. .

Ennek a jelenségnek a fényében joggal jut eszünkbe a zsoltár régi
szava: ,Arcodnak fényességét hozd fel Umm, fölébünk! Örömet adtál
szívembe nékem! Extolle super nos lumen vultus tui, domine! dedisti
laetitiam in cor meum' (Zsolt. 3, 7-8).

Igen, az új egyetemes zsinat Krisztus egész egyházának örömét akar
ja szolgálni,

Az egyetemes zsinat egybehívásának igazolása, mint ahogy ez fo
gadtatásából, előkészítéséből és a feléje irányuló várakozásból is !kiderül,
abban rejlik, hogy folytatása, vagy inkább újbóli erőteljes kifejezése lesz
az egész világ, a modern világ számára adandó válasznak, az úr Jézus
Krísztus paranasa szerint, amit akkor adott, mikor kezét a földkerekség
határai felé emelve, ünnepélyes szavakkal jelentette ki: ,Menjetek tehát,
tegyetek tanítvánvommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya
és Fiú és Szentlélek nevében és tanítsátok őket mindannak megtartá
sára, amit parancsoltam nektek' (Mt. 28, 19-20).

Az egyházat, mint a bensőséges élet forrását keresik, :aminthogy
benső jellege szerint az is, és abban a helyzetben van, s mindenkor kész
is reá, hogy mindenkinek, külőnösen azonban fiainak és leányainak, 
azoknak, akiket Krisztus idézett utolsó szavai ihlettek - a megvilágitó
hit kincseit ésa megszentelő kegyelmet ajándékozza. Ezek la szavaik tar
talmazzák az egyház legkiemelkedőbb feladatát, jogeimét és külőnleges

tisztét: életet ajándékozni, tanítani és Imádkozni."

"A világnak megvannak a maga problémái s azok megoldását nem
egyszer nvugtalanság és aggodalom közepette keresi. Az a nyugtalanító
gond, hogy idejében és becsületesen oldja meg őket, a teljes igazság és a
megszentelő kegyelem terjesztése elé nyilvánvalóan akadályokat gördíthet.

Az ember a család szeretetét a házitűzhelynél keresi. A rriíndennapí
kenyeret magának és övéinek, az asszonynak és a gyermeknek. Bekében
akar élni népén és hazátán belül, mírrt ahogy .a föld más népeivel ls.
Érzi a szellemi dolgok kihívását, amely arra ösztönzi, hogy tanuljon és
fejlődjék. Féltékenven gondol személyes szabadságára, de mégis elismeri
annak törvényes korlátait, hogy megfelelhessen társadalmi kötelessé
geinek.

Ezek a súlyos kérdések állandóan nyomják az egyház szívét. Ezért
figyelmesen tanulmányozta őket és az egyetemes zsinat teljes viláaosság
gal olyan megoldásokat ajánlhat majd, amilyeneket az ember méltósága
és keresztény hívatása megkövetel.

Ide tartozik például a nének családján belül minden nép alapvető

egyenlősége a jogok és a kötelességek gyakorlás.a tekintetében; a házas
ság szerrtségi jellegének határozott védelme, mert a szentségi házasság a
házastársakat tudatos és nagylelkű szeretetre kötelezi és €,ltVedülebból
kiindulva ismerhetjük fel az utódok létrehozásának valláserkölcsi [elen
tőségét és tágabb összefüggéseiben az ember társas természetét és fele
lősségét az időben és az örökkévalóság előtt."

"A fejlődésben lévő országokkal kapcsolatban az egyház ugy mutat
kozik meg, mint amilyen és amilyen lenni is akar; mindenkinek, de kü
lőnösen a szegényeknek az egyháza.

Minden semmibevételét és megsértéséf a szerit Tízparancsolat ötödik
és hatodik parancsának, a hetedik parancsból fakadó kötelességek figyel-



men kívül hagyását, a társadalmi nyomort, amely bosszúért kiált az egek
Urához, igen, mindezt világosan fel kell ismerni és el kell itélni. Minden
ember kötelessége, de parancsoló kötelessége minden kereszténynek, hogy
saját fölöslegeivel szemben az idegen szükséglet mértékét alkalmazza és
figyelmesen vigyázzon arra, hogy a létrehozott javak elosztása és ható
sági kezelése mindenkinek az előnyére váljék.

Ezt nevezik a társadalmi és a közösségi szellem hirdetésének, amely
hozzátartozik az igazi kereszténységhez. Mindezt erőteljesen meg kell ál
lapítani."

"Az egyetemes zsinat tizenhét évvel a második világháború után jön
ÖSSze. A zsinati atyák - ezúttal először a történelemben - valóban min
den népből és nemzedékből valók - értelmükkel és tapasztalatukkal
hozzájárulnak az országuk arculatát teljesen megváltoztató két nagy ösz
szecsapás sebhelyeinek gyógyításához.

Az édesanyák és a családapák gyűlölik a háborút: az egyház, kü
lönbség nélkül mdndnyájunk édesanyja, újból felemeli hangját, amely
az évszázadok messzeségéből, Betlehemtől a Kálváriáig ível át, hogy be
lekapcsolódjéka békéért könyörgő imába - azért a békéért, amely le
hetetlenné teszi a fegyveres összeütközéseket. de azért a békéért is, amely
nek gyökeret kelil vernie minden egyes ember szívében s ott !kell meg
találnia igazi biztosítékát.

Világos, hogy az egyháza maga hivatalos tanítójellegű kijelentései
ben éppúgy, mint ahogy lelkipásztori tevékenysége során is, kifejezésre
óhajtja juttatni a népeknek ezt a vágyakozását, és az isteni gondviselés
.től míndenki számára eleve felvázolt úton haladva hozzá akar járulni a
béke győzelméhez, hogy az ember földi létét nemesebbé. igazságosabbá
és hasznosabbá alakítsa.

A püspökök, Krísztus nyájának pásztorai .az ég alatt található min
denféle nemzetből' (Ap. Csel. 2, 5) a béke eszméjére nemcsak annak nega
tív értelme szerint mutatnak majd rá, vagyis mint a fegyveres összeüt
közésektől való tartózkodásra, hanem sokkal inkább pozitívelőfeltételeire,

amelyek minden embertől megkövetelik saját kötelességének felismerését
és megvalósítását: a dolgok helyes rangsorát, a harmóniát és mindenki
számára a szabad hozzájutást a szellem javaihoz.

A természet és a technika összes erőinek ra birtoklása és felhasználása
csakis abból a célból történjék, hogya népek életében emelkedjék a gaz
daságí és szellemi színvonal egyaránt."

AZ OKTOBER 11-1 MEGNYITO BESZÉD

Az alábbi részletek fordírtásának ugyancsak a K. N. A. nem hivatalos né
met fordítása szolgált szövegül.

"Örömünnepet ül ma szent anyánk, az egyház, hiszen az isteni gond
viselés megajándékozta ezzel az annyira óhajtott nappal, amelyen a má
sodik vatikáni egyetemes zsinat itt, Szent Péter sírjánál elkezdődik. A
Legboldogságosabb Szűzanya, Mária védelme alatt áll, akinek istenanya
ságát éppen ma ünnepli az egyház.

A zsinatok, amelyeket a történelem során ünnepeltek - a húsz egye
temes zsinat ésa számtalan tartományi és regionális zsinat, amelyeknek
szintén megvan a jelentősége - teljes világossággal tanúskodnak a ka
tolíkus egyház életereje mellett és világító pontokként fénylenek törté
netében." ., .c.. .• .• • ls.
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"Kézenfekvő, hogy ennek az általános zsinatnak kezdetén szívesen
pilLantunk vissza. Halljuk a múltból azokat a hangokat, amelyek báto
rítanak minket, elődeink hangját a régi és az újabb időkből: ünnepélyes
és tiszteletreméltó hangok, amelyeknek bizonysága ra keleti és nyugati
zsinatok idejéből a IV. századtól kezdve napjainkig száll felénk. Olyan
hangok ezek, amelyek folyamatosan hirdetik Krisztus egyházának dicső

ségét, azét az egyházét,am~ly Jézus nevétől kapja kegyelmét és tar
talmát."

"Előttünk állnak a különböző korszakok egymásutánjában, a keresz
tény történelem első húsz századának történetében az egyház különleges
tanító hivatalának bizonyítékai sok kötetbe összegyűjtve s ezek itt Ró
mában éppúgy, mínt az egész világ leghíresebb könyvtáraiban, az egy
házi levéltárak legszentebb örökségét alkotják,

Ami a nagy esemény indítékait illeti, úgy .az egyszerű történeti do
kumentáció céljából legyen elég a mi szerény, de személyes tanúságtéte
lünk arról, hogy ez a szó: zsinat hogyan csírázott ki váratlanul szívünk
ben és ajkunkon, s ezt itt most ismételten megerősítjük. A szót a bíbo
rosok szent kollegiurna előtt mondottuk ki 1959. január 25-én, azon a
boldog napon, Szent Pál megtérésének ünnepén, az ő bazilikájában. Vá
ratlan indítás volt ez, a természetfölötti világosság fénysugara, nagy
öröm a szemben és a szívben, de egyidejűleg buzgóság és hatalmas tűz,

amely azután észrevétlenül az egész világban elterjedt a zsinat várásában.
Három évnyi munkában gazdag előkészület, az átfogó és mélyreható

vizsgálódások, amelyek a hit ésa vallásos élet helyzetét kutatték a mo
dern világban, az isteni kegyelem ajándékának első jelei voltak."

"Főpásztori hivatalunk gyakorlása során elszomorító hangok érnek
a fülünkhöz, amelyek bár nagy buzgóságról tanúskodnak, de ugyanakkor
nem túlzott bölcsességről és a helyes mérték iránti érzék hiányáról. A
modern időkben ezek csak igazságtalanságot és hanyatlást Iétnak. Foly
tonosanazt mondják, hogy ami időnk a múlthoz képest állandóan csak
rosszra fordult. Úgy viselkednek. mintha semmit sem tanultak volna a
történelemből. amely pedig mégisosak az élet tanítója és mintha a ré..
gebbi zsinatok idején minden, a keresztény tanítás, a keresztény élet és
a hit szabadságának diadalával ment volna végbe.

Mi azonban nem adhatunk igazat ezeknek a sötéten látó próféták
nak, ha csak baljós eseményeket ígérnek, míntha küszöbön állna a vi..
lág vége.

A jelenlegi világrendben az isteni gondviselés az emberi kapcsolatok
új rendje felé vezet minket. Az emberek munkája révén és az ő várako
zásaikat messze túlszárnyalva hajtja végre ilyen módon egyre nagyobb
mértékben terveit, amelyek magasabbak, semhogy emberi gondolatokkal
ki lehetne számítani őket és így minden, még az emberek közötti véle
ménykülönbségek is az egyház nagyobb [avát szolgálják."

"Ezeket ra tényeket könnyű megállapítani, csalk figyelemmel kell vízs
gálni a mai világot. Ezt a világot úgy elfoglalja a gazdasági versengés,
hogy nines már ideje a szellemi világ dolgaihoz. amelyekkel az egyház
tanítóhivatala foglalkozik. Ez a magatavtás nem vezet jóra és nem he
lyeselhető. Mégis nem tagadhatjuk, hogy a modern élet új viszonyainak
legalább megvan azaz előnye, hogy eltávoIították azt a számtalan aka
dályt, amelyekkel rannak idején a világ Iiaí az egyház tevékenységét kor
látozták. Elég egy futó pillantás az egyháztörténelemre, hogy félre nem
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érthető világossággtal rnegállapíthassuk, hogy éppen az egyetemes zsina
toknak, amelyek a katolikus egyház dicsőséges eseményei voltak, milyen
nagy nehézségekkel és bajokkal kellett megküzdenWk,az állami hatósá
gok illetéktelen beavatkozása miatt, E világ fejedelmei néha egészen
őszintén védelmezni akarták az egyházat, mégis sokkal gyakrabban csak
kárt okoztak ezzel az egyháznak és veszélybe sodor-ták, miu tán önző és
veszélyes politikai célok irányították őket."

"Ennek a zsinatnak döntő feladata, .punctum saliense' nem az, hogy
az egyház alapvető tanításának egyik vagy másik tételét mcgvitassa, és
teológusainak tanításait ismételgesse. Ezek a tanítások magától értetődően

állandóan a szemünk előtt kell, hogy legyenek és járatosnak kell lenni
bennük.

Ehhez azonban még nincs szükség zsinatra. Viszont az egyház egész
tanításának, a maga teljességében és pontcsságában. megújított világos és
nyugodt megerösítésétől, ahogyan az a tridenti és az első vatikáni zsinat
okmányaiból világítóari sugárzik, az egész katolikus kereszténység lépést
vár előre, la tanítás mélyére hatolás és a lelkiismeretek alakítása irányá
ban. Ennek természetesen az igazi tanítással összhangban kell megtőrtéri

nie, de ezt a tanítást is a modern kutatások fényében és a mai gondolko
dás nyelvén kell kifejteni és megvízsgální, A régi tanítás hitletéteményé
nek Iényegét külön kell választani nyelvezeti ruházatának formulázása
tól. Türelemmel kell erre nagy súlyt vetni és amellett mindent úgy mér
legelni,ahogyan az a tanítóhivatal formáinak és követelményeinek meg
felel, figyelembevéve, hogyatanítóhivatalnak elsősorban lelkipásztori jel
lege van."

. "Az egyház gondoskodása, amellyel az igazságot előmozdítja és vé
delmezi, isteni megbízásonalapul. Mert Isten üdvterve szerínt, aki .azt
akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson'
(1 Tim. 2, 4), az emberek nem érhetik el azt a mélységet és szilárd egy
séget, amellyel az igazi béke és az örök üdvösség össze van kapcsolva, a
teljes kinyilatkoztatott tanítás segítsége nélkül.

Sajnos, az egész keresztény család még nem érkezett el teljesen az
igazság ilyen látható egységéhez. A katolikus egyház ezért kötelességének
tekinti, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy megvalósuljon
annak az egységnek nagy titka,amelyért Jézus Krisztus szenvedésének
előestéjén olyan forró imádsággal könyörgött a mennyei Atyához. Az
egyház örvend a csendes békének, tudva azt, hogy bensőséges kapcsolat
ban vian azzal az imával és nagy örömmel tölti el ha látja, hogy ez a
kérés azoknak körében is gyümölcsöző, akik elszakadtak tőle. Igen, ha
ezt a Krísztustól az ő egyháza számára kért egységet figyeljük, úgy lát
juk, hogy háromszoros fényt sugároz egyidőben: a katolikusok egysége
egymás között, amelynek példás szilárdsággal meg kell maradnia; azután
az egység az imádságban és .abban az égő óhajban. amellyel az apostoli
Szeritszéktől elszakadt keresztények <éi velünk való egységet óhajtják; vé
gül az egység abban a megbecsülésben és tiszteletben, amellyel azok te
kintenek a katolikus egyházra, akik még nem keresztény vallásokat kö
vetnek. Amellett nagy fájdalmat okoz, ha azt kell látnunk, hogy az em
beriség nagyobb része még nem részesedik az isteni kegyelemnek ama
forrásaíban, amelyek a katolikus egyház birtokában vannak, noha rnin
den ember születésénél fogva megváltatott Krisztus vére által. A kato
líkusegyházra gondolva, amelynek világossága mindent megvilágít és
amely a maga természetfölötti egységét az egész emberiség hasznára bon-



takoztatja ki, Szent Ciprián szavai kívánkoznak ajkunkra. ,Az egyház
ístení világossággal eltelve, sugárzik az egész világra; ugyanakkor csak
fény az, amí mindenhova árad anélkül, hogya test egysége szétválasztat
nék. Agait gazdag bőségben nyújtja ki az egész földre, hatalmasan elő
retörő patakokban őmleszti ki magát; mégis csak egy a forrás, egy az
eredet, egy az édesanya, aki túláradó termékenységgel áldatott meg: az
ő öléből születünk, az őtejével táplálkozunk. az ő szelleme tölti be lel
künket.' "

"A kezdődő zsinat egy világító nap előhírnökeként emelkedik fel az
egyházban. Alig, hogy megkezdődött, már az első nap első köszöntése
nagy örömmel tölt el minket. Minden szentséget lehel itt, minden örömet
ébreszt. Nézzünk a osíllagokra, amelyek fényükkel Isten házánalk ma
gasztosságát sokasitják. Ti vagytok ezek a csillagok János apostol tanú
sága szerint (Jel. 1, 20). És veletek együtt látjuk, hogy az arany gyertyák
az apostolok fejedelmének sírjánál ragyognak, nevezetesen a rátok bízott
egyházak.

Veletek együtt látjuk itt azokat a tiszteletreméltó személyiségeket,
aJk.1k nagy tisztelettel és szivélyes várakozással vannak jelen. Öt vdlágrész
ből jöttek Rómába, hogy a világ nemzeteit képviseljék.

Elmondhatjuk, hogy az égés a föld egyesül a zsinat ünnepében. Az
ég szentjei, hogy rnunkánkat védelmezzék és a hivek a földön, amennyi
ben szakadatlanul imádkoznak az Úrhoz; és ti, akík a Szentlélek sugal
mazását követve arra törekedtek, hogy a közös rnunka megfeleljen a kü
lönböző népek várakozásainak és igényeinek. Míndez kiegyensúlyozottsá
got, testvéri egyetértést, a javaslatokban okos rnérsékletet, a vitákban
méltóságot és bölcs megfontolást igényel tőletek. Adja az ég, hogy fára
dozásotok és munkátok, amely felé nemcsak minden nép tekintete, hanem
az egész világ reménysége is fordul, hiánytalanul megfeleljen a várako
zásnak.

Mindenható Isten, beléd helyezzük minden bizalmunkat, minthogy
saját erőinkben nem bízhatunk. Tekints le kegyesen egyházad e pászto
raíra, Kegyelmed fénye segítsen nekünk, amikor határozatokat hozunk,
vagy törvényeket bocsájtunk ki. Hallgasd meg az imádságokat, amelye
ket hitünk, szavunk és szívünk egyöntetűségével intézünk hozzád.

O Mária, keresztények segítsége, püspökök segítsége, loretoi szenté
lyedben, ahol a megtestesülés titkát szemléltük, éppen röviddel ezelőtt

tapasztaltuk különösen szeretetedet. Vezess mírident a siker felé. Imád
kozzál értünk Istenhez, Szent Józseffel, jegyeseddel, Szent Péter és Pál
apostolokkal, Keresztelő Szerit Jánossal és Szent János evangelistával
együtt.

Jézus Krisztusnak, drága Megváltónknak, minden népek és idők hal
hatatlan királyának szeretet, hatalom és dicsőség mindörökké. Amen."

A SZENTATYA BESZÉDE A DIPLOMATAKHOZ

Ugyancsak a K. N. A. szövege nyomán.

"Az önök becses jelenléte megújitja ma reggel azt a belső megin
dultságot, amelyet tegnap a Szent Péter templomban éreztünk az egye
temes zsinat ünnepélyes megnyitása alkalmából, ahol kormányaik nevé
ben önök is mindnyájan jelen voltak, Mindenek előtt köszönetünket sze
retnénk kifejezésre juttatni ezért a jelenlétért, amely jelentősen hozzá
járult az esemény fényéhez és a világ jóakaratú embereiben keltett vissz
hangjához.
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Éppen ezért, ennek a rendkívüli összejövetelnek egy rendkivüli ren
dezvénnyel akarunk megfelelni, amennyiben a sixtusi kápolnában fogad
juk önöket, amely rendesen liturgikus szertartások részére van fenntartva
és ahol, mínt tudják, a bíborosok szoktak összegyülekezni, hogy az új pá
pát megválasszak.

Meg fogják érteni, hogy a legnagyobb belső megindultsággal fordu
lunk önökhöz ezen a helyen, ahol kereken négy évvel ezelőtt az isteni
gondviselés a maga titokzatos terveinek megfelelően a szerény velencei
pátriárkát emelte a legmagasabb főpapi székbe, azt a férfiút, aki életének
legnagyobb részét azzal töltötte, hogy Keleten és Nyugaton a szeritszéket
szolgálja, És íme négy év múltával ugyanaz a jóságos gondviselés abbari
az örömben részesit minket, hogy megnyithatjuk az egyetemes zsinatot
és azt láthatjuk, hogyez önök tiszteletreméltó személyében a világ ná
peinek nagy többsége képviselteti magát ezen az eseményen, amely maris
mindenütt a katolíkus egyházra terelte a figyelmet.

Ebből az is kitűnik, milyen nagy a jelentősége ennek a ma délelőtti.

egészen különleges és ünnepélyes összejövetelnek a zsinat rendezvényei
nek keretében: teljes világossággal mutatja, hogy a zsinatnak a vallási
mellett társadalmi jelentősége is van a népek életében, amint azt az önök
jelenléte ezen a helyen félre nem ismerhetően hangsúlyozza.

Köztudott és könnyen belátható, hogy a zsinat mindenek előtt a ka
tolikus egyház ügye. Az egyház tanúságotakar tenni életerej éről és hang
súlyozni kívánja lelki küldetését. Ugyanakkor a ma követelményeihez
akarja idomítani eszközeit, hogy az evangélium tanítását méltó Iormában
lehessen élni és a népek könnyebben magukévá tehessék. Egyengeini sze
retné azonkívül oly sok testvér számára a találkozáshoz vezető utat; merl
a zsinat, amint azt 1959. január 25-én mondottuk: új meghívás az elsza
kadt közőseégek hívei felé, hogy szeretettel telve kövessenek minket az
egység és a kegyelem keresésében, hiszen a világ mindcn részében oly
sok lélek vágyódik azokra.

A zsinat megmutatja majd a világnak, hogy isteni alapítójának, a
béke fejedelmének tanítását hogyan lehet tettekre váltani. Mert aki tény
legesen ezeknek a tanításoknak megfelelően él, hozzájárul a béke meg
szilárdításához és az ígazi jólét előmozdításához.

Azok között az emberek között, akik nem ismernek mást, mint fizi
kai erőszakot, az egyháznak feladata, hogya kereszténység erkölcsi ere
jének teljes jelentőségét és hatékonyságát kinyilvánítsa, hiszen a keresz
ténység az igazságosság és a szerétet üzenete.

Ezek azok az alapelvek, amelyek szerint a pápának munkálkodnia
kell, hogy létrehozza az igazi békét, amely hivatott ana, hogy a népeket
az emberi személyhség tiszteletére vezesse és a vallásos tevékenység igaz
ságos szabadságát biztosítsa, a békét, amely az államok közlilli egyetér
tést mozdítja elő, mégha - amint az magától értl'tőciij -- ez bizonyos
áldozatolrot követel is tőlük.

Természetes következménye lesz ennek a kölcsönös szeretet, a test
vériség és a harcok megszűnése a különböző származású és különböző

felfogású emberek :között. Ilyen módon meggyorsul a fejlődésben lévő

országoknak juttatandó oly sürgős segítség és ígazi jólétük előmozditása

,,mindenféle uralmi igény kizárásával" (Matel' et magistra). Ez az a nagy
béke, amelyet minden ember vár és amelyért oly sokat szenvedett; ideje
lenne már, hogy döntő lépéssel közeledjék.
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Ez az a béke, amelynek létrehozásan az egyház fáradozik: az imád
sággal, a mély tisztelettel, amellyel a szegények, a betegek és az öregek
iránt viseltetik, és tanításánaik terjesztésével, amí a testvéri szeretet ta
nítása, hiszen az emberek testvérek és - megindult szívvel mondjuk ezt
- ugyanannak az atyának gyermekei. A zsinat kétségtelenül hozzájárul
majd, hogy ez az új beállítottság előkészíttessék és minden konfliktus
távol tartassék, ikülönösen ,a háború, a népek ostora, amely ma az emberi
ség elpusztításával jelentene egyet.

Kegyelmes és tisztelit uraim! Ebben a sixtusi kápolnában látható
Michelangelo nagyszerű mesterműve, az utolsó itélet, amelynek komoly
sága elgondolkozásra és elmélkedésre indít. Igen, számot kell adnunk
majd Isten előtt, nekünk és minden államfőnek, akik a népek sorsáért
felelősek. Mindnyájan gondolják meg, hogy egy napon számot kell ad
niok az Úr és Teremtő előtt, aki nekik is legfőbb bírájuk lesz. A szívükre
tett kézzel hallják meg ra rettegő kiáltást, amely a világ minden részéből,

az ártatlan gyermekek és ,az öregek, az egyes személyek és közösségek
ajkáról az ég felé száll: béke, béke! Hasson ez a gondolata felelősséger

zetükre, hogy semmi fáradságot ne kíméljenek, hogyelérjék ezt a jót,
amely minden egyéb javaknál nagyobb értéket jelent az emberiség csa
ládja számára.

Folytassák a találkozásokat, a tárgyalásokat, hogy becsületes, nagy
vonalú és igazságos megegyezésre jussanak. Legyenek készek a szükséges
áldozatokra is, hogy a világ békéjét megmenthessék. Akkor a népek a
belső nyugalom légkörében dolgozhatnak majd, a tudomány minden föl
fedezése a haladást fogja szolgálni és hozzájárul ahhoz, hogy egyre kel
lemesebbé váljék a tartózkodás itt a földön, ahol, úgyis sok más elkerül
hetetlen szenvedést kell elviselni.

A zsinat, amely tegnap az önök jelenlétében nyílott meg, egyértel
műen kinyilvánította az egyház egyetemességét. Aligha lehet kétség az
iránt, hogy ez a mély benyomást keltő gyűlés, amelyen ',minden nép,
nyelv és nemzet' képviselve van, a jóakarat kinyilvánításával ne tudna
hozzájárulni az egy évszázada minden tekintetben megrázkódásokat szen
vedő világ megmentéséhez. elhozva számára Isten világossággal teli vá
laszát a félelmet keltő problémákra és segítséget nyujtva az egyeseknek
és a népeknek. Ez rnindenesetre, kegyelmes és tisztelt uraim, a mi leg
főbb óhajtásunk. Egész szívünkkel kérjük az önök és az önök által kép
viselt népek számára az isteni áldások bőségét, ahogyan a zsoltáros
mondja:

'Isten legyen irgalmas hozzánk,
és adja áldását nekünk;
orcája fénye ragyogjon ránk.

Utját a földön ismerjék meg,
szabadítását minden népek.

Áldjanak, Isten, a népek,
minden népek áldjanak téged.

Örüljenek, vigadjanak a nemzetek,
mert Igazságban kormányzod a népeket
s a földnek nemzeteit te vezérled.

Áldjanak, Isten, a népek,
minden népek áldjanak téged.

(Zsolt. 67, 1-6)"
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AII. VATIKÁNI EGYETEMES ZSINAT űGYRENDJE

Az alábbiakban ismertetjük az egyetemes zsinat hivatalos ügyrendjét a
K. N. A. szövege nyomán, nemhivatalos, de hozzáértő egyházi személytől szár
mazó fordításban és a hivatalos, paragrafus-számozás, valamint az eredetiben
szereplő kánonjogi utalások mellőzésével,

I, A zsina.t résztvevői, intézményei és hivatalai

Az egyetemes zsinat a pápából. a püspökökből és azokból a személyekből

áll, akiket a pápa a zsinatra meghívott. Valamennyinek neve zsinati atyák
(patres concílíares). Ha valaki a zsinatra meghívást kapott, de megfelelőkép

pen alátámasztott megokolással nem tud résztvenni rajta, helyettest (procu
rator) küldhet. A zsinati atyáknek teológusok, kanontsták és más szakemberek
segédkeznek munkájukban, Szolgálatukra állnak azonkívül a főtitkár, a tit
károk, a szertartásmesterek, a rendezők, a jegyzők, a promotorok, a szava
zatszedök, az írnokok, a fölolvasók, a tolmácsok, a fordítók, a gyorsírók és a
technikai személyzet.

A nyilvános üléseken a zsinati atyátk a Szeritatya jelenlétében adják ie
szavazatuJkat azokról a határozatokról vagy kánonokról, amelyekről az egye
temes konkregációkon tárgyaleak, hogya pápa, ha helyesnek találja, elfogadja
öket és elrendelie kihirdetésüket. Az egyetemes kongregácíókon, amelyek a
nyilvános üléseket megelőzik, az atyák megvitatás után megállapítják a ha
tározatok vagy kánonak formuláit. Az egyetemes kongregációken a pápa által
kinevezett tíz bíboros egyike elnököl a Szeritatya nevében és tekintélyével. A
Szentatya által kinevezett tíz bíboros alkotja az elnöki tanácsot (Consilium
Praesidentíae), amelynek' feladata, hogya vitákat és a zsinat egész lefolyását
a pápa teljhatalmával vezesse.

A zsinati bizottságok földolgozzák és kijavítják a határozatok és kanonok
tervezeteit, az atyák által az egyetemes kongregációkban kifejtett vélemények
nek megfelelően. Minden bizottságban egy, a pápa által kinevezett bíboros
elnököl. Mímdegyik bizottságnak az elnökön kívül 24 tagja van. Ezeknek két
harmadát a zsinati atyák választják, egyharmadát a pápa jelöli ki a zsinati
atyák köréból. Egy-egy atya csak egy bizottságnak lehet tagja. De az egyes
bizottságok elnökeí, ha indorkoltnak látják, bármelyik zsinati atyát meghív
hatjálk tanácsadóként. Minden bizottság elnöke a bizottság tagjainak sorából
egy vagy két elnökhelyettest nevez ki, akik rnunkájában támogatják és tá
vollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesítik. A bizottság elnöke a
zsinat teológusai, kanonístáí vagy szakemberei közül titkárt jelöl ki.

A zsinati bizottságok munkakörüknek rnegfelelően a következők: a) hit
és erkölcstan; b) a püspökök és az egyházmegyék vezetésének ügyei; c) a ke
leti egyházak ügye; d) a szentségek ügye; e) a papság és a keresztény hívek
fegyelmi ügyei; f) a szerzetesek ügyei; g) a mísszíók ügyei; h) a szent liturgia
ügyei; i) a szemináríumok, studíumok és a katolikus nevelés ügyei; 1) a ví
lágí híveik apostolsága; a sajtó, a fílm, a rádió és televízió ügyei. Ezekhez já
rulnak még: 1. A zsinat rendkívüli ügyeivel foglalkozó titkárság. Ennek az a
feladata, hogy az atyák által fölvetett új kérdéseket megvizsgálja és ha szűk

séges, előterjessze a pápának. Ez a titkárság bizonyos számú bíborosból áll,
akiknek élén a bíboros államtitkár elnököl. Titkára a zsinat főtitkára. 2. A
keresztények egységének előmozdítására hivatott titkárság. 3. A technikai és
szervezetí kérdések bizottsága, 4. A gazdasági kérdések intézésére hivatott tit
kárság. Az utóbbi három ugyanazokat a feladatokat kapta, amelyeket a zsinat
előkészítő szakaszában látott el és személyí állományuk is ugyanazokból tevő

clikössze, akik imár eddig is dolgoztak bennük.
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A közigazgatási bíróság a pápa által életre hívott különleges bíróság,
amelynek feladata, hogy a zsinat fegyelmi kérdéseiben, akimentésekben
(exeusatíones) és panaszokban döntsön. A közigazgatási híróságban egy, a pápa
által kinevezett bíboros elnököl. Rajta kívül tíz, a zsinati atyák köréból a
pápa által kinevezett tagja van. A közigazgatási bíróság határozatait tumu
SOI11.ként 3-3 tag hozza meg. Föllebbezés esetében rnindnyájan közösen dön
tenek. A közigazgatási bíróság döntéseit miriden formaság kizárásával, kizá
rólag a dolgok igazságára való tekintettel (seposítís iuris sollemnítatábus, solam
rerum veritatem spectans) hozza.

A közigazgatási bíróságnál a zsinat egyik jegyzője vagy szükség esetén
együk promotora asszisztál.

A teológusokat, kanonistakat és a többi szakértőt, akiknek gyűjtőneve a
zsinat szak.tanácsadói (peritt), a pápa nevezi ki. A zsinat szaktanácsadói részt
vesznek az egyetemes kongregációkban, de csak akkor beszélhetnek, ha erre
felszólítást kapnak. Az egyes bizottságok elnökei, ha szükségesnek i1kil.itk, be
hívhatnak zsinati szaktanácsadókat is, aki,k a bizottsági tagokkal együtt dol
goznak a tervezetek Ikidolgozásában és javításában és a jelentések megfogal
mazásában. A zsinati atyáik nemcsak a zsinat szaktanácsadóinak tanácsát és
segítségét vehetik igénybe, hanem egy-egy magánteológusét, kanonistáét vagy
szakértöét is. Ezeknek a személyí szaktanácsadóknak azonban nincs joguk ar
ra, hogy az egyetemes kongregáció és a bizottságok ülésein résztvegyenek.
Esküvel megerősített kötelezettségük a zsinat tárgyalásaival és vitáíval :kap
csolatban a teljes titoktartás.

A főtitk.árság, amelynek élén a főtitkár áll, négy hivatalt foglal magában.
Ezek: a) a szent rítusok; b} az ügyintézés; c} az okrnámyok -eikészítése és meg
őrzése; d} a technikai Ikérdések megoldása. A főtitkár mellett kért titkár mű

ködik. A szerit ritusok hivatalához a szertartások prefektusa, a szertartásmes
terek és a rendezők tartoznak. Az ügyek intézésére szolgáló hivatal beosz
tottjai a jegyzők, a promotorok és a szavazatszedők, Az okmányok elkészíté
sére és megőrzésére szolgáló hivatal kötelékébe az írnokok, a fölolvasók, a
tolmácsok, a fordíták és a gyorsírók tartoznak. A technikai kérdésekkel fog
lalkozá hivatal ügykörébe a gépek kezelése tartozik. Minden alkalmazottat és
hivatalnokot, akik a zsinattal kapcsolatban szelgálatot teljesítenek, a pápa
nevezi 'ki.

A főtitk.ár az elnökség szoígálatában áll. A nyilvános gyűlések és az egye
temes rkongregáolók után elvégzi a számára kijelölt feladatokat. Ö gondos
kodik a 'zsinati ügyiratok összegyűjtéséről. rendezéséről és megőrzéséről. A
titkárok tárnógatják a főtitkártés távollétében vagy akadályoztatása esetéri
helyettesítik. A szertartások prefektusa vezeti és rendem a szerit ritusokat. Eb
ben a szertartásmesterek és rendezők segédkeznek neki. A rendezők vezetik
el a zsinati atyákat a számukra kijelölt helyre. Megállapítják, lhogy az atyák
közül kik vannak jelen és gondoskodnak róla, hogy az atyák kitöltsék jelen
léti lapjukat. A jegyzők a nyilvános gyűlések és az egyetemes vkongregácíók
egész lefolyásáról, valamint a közigazgatási bíróság üléseiről ügyiratokat iké
szítenek, rendezik és megőrzik őket az Irattárban. A promotorok minden nyil
vános ülés végén ünnepélyes formulával szólítják fel a jelenlévő jegyzőket.

hogy az ülés egész lefolyásáról a hiteles ügyiratokat elkészítsék. A rendezők

a nyilvános gyűléseken és az egyetemes kongregációkban összegyűjük az atyák
szavazatait és megállapítják az eredményt. Az írnokok följegyzik a nyilvános
gyűlések és az egyetemes kongregációk lefolyását, hogy arról azután írásoeíí
beszámolót készítsenek, gondoskodnak továbbá atervezetek, kihirdetések és
egyéb közlések kinyomatásáról, amelyeket a zsinaton fel kell olvasni, vagy az
atyáknak ,!ct kell osztani. A fölolvasók az atyák beszédeinek felolvasásánál áll-
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nak rendelkezésre. A tolmácsok a viták során segítenek az atyáknak. A for
dítók az atyák mai nyelven írt beszédeit fordítják latinra. Gondoskodnak to
vábbá az ügyiratok és határozatok latin rnegszövegezéséről. A gyorsírók az
egyetemes kongregációken elhangzott beszédeket és vitákat jegyzik fel. Rendes
írásra ábtett jegyzeteiket azután a főtitkárnak adják át, hogyabeosztottak el
készíthessék jelentéseiket. A technikusokra h árul a műszaki felszerelések
gondja,

A pápa a hagyománynak megfelelően két custost nevez ki. Ök kísérik a
pápát és az atyáikat a zsinat aulájába és őrzik az aula bejáratát.

Ha olyan személy, aki a zsinaton teljesít szolgálatot, bármilyen okból ki
esik, helyettesítésérőlaz illetékes elöljáró gondoskodik

A zsinat megfigyelői, tehát azoknak a keresztényeknek kiküldöttei, akik
nem élnek az apostoli szeritszék közösségében, de a szemtszéktől engedélyt
kaptak, hogya zsinaton mint megfigyelök jelen lehessenek, részt vehetnek a
nyilvános gyűléseken és az egyetemes kongregációkon, ha csak esetről-esetre

az elnöki tanács másképp nem határoz. A bizottsági üléseken viszont csak az
illetékes felsőbbség engedélyével vehetnek részt. A zsinat vitáiban nem ve
hetnek részt és szavazati joguk nincs. A megfigyelők a zsinat lefolyásáról je
lentést tehetnek közösségeí'knek, Mindenkí mással szemben viszont a zsinati
atyákhoz hasonlóan títoktartásra vannak kötelezve. A keresztények egységének
előmozdítására létesített trtkárság kapcsolatot tart fenn a zsinat és a meg
figyelők között, hogy az utóbbiak 'követhessék a zsinat munkáját,

II. A zsinat szabályzata

A zsinati gyűlések időpontját az atyákkal idejében közlik. Mi.nden egye
temes kongregácíön kihirdetik a legközelebbinek Időpontját. Személyes köz
lésre csak akkor 'kerül sor, ha az elnök annak szükségét látja. A nyilvános
üléseket és az egyetemes kongregációkat a Szent Péter bazilikában tartják. A
zsinati bizottságok ülései az e célra külön megállapított helyiségben folynak.

Ami az öltözéket illeti, az atyák a nyilvános üléseken a fehér öltözetet
viselik. Az öltözékre vonatkozá részletes utasítások szerint a következők az
előírások: a) a bíborosoknak állásuknak megfelelő öltözék, ünnepi mitrával;
b) pátriárkák, prímások, érsekek és püspökök (egyházmegyések és címzetesek
egyaránt): pluvíale, egyszerű :mitrával; c) nullius apátok és prelátusok: pluvrále
egyszeru mdtrával ; d) a többi atyák állásuknak megfelelő kórus öltözéket vi
selnek. Az egyetemes kongregációkon: a) bíborosok: bíborosi öltözék, piros
vagy viola, az egyházi évnek megfelclően, roehettummal, rnantelettával és
mozzettával; b) pátriárkák: violaszín öltözék, rochettumrnal, mantelettával és
mozzettáva1. A keleti egyház pátriárkáí a megfelelő rítus ruházatát viselik;
c) érsekek és püspökök: violaszín öltözék roohettummal és mantelettával: d)
az apátok és szerzetesek: saját ikórus-öltözékü'ket viselik. A bizottsági üléseken
mindenki a közönséges öltözéket viseli. A nyilvános üléseken, az egyetemes
kongregáciékon és a bizottsági üléseken az atyák rangsor szerint foglalják el
helyüket, Ugyanebben a sorrendben szólalnak fel és így adiák le szavazataikat
is. A sorrend a következő: püspők-, áldozár- és diakonus-bíborosok, pátriárkák,
prírnások, érsekek, püspökök, nullius apátok és prelátusok, a prímás apát, a
monasztikus kongregációk rendfőnökei és a kiváltságolt papi szerzetesrendek
legfőbb vezetöi. Az azonos rangot viselők és azonos állást betöltök közül az
előbb kinevezett élvezi az elsőbbséget. Ha egyidőben nevezték ki őket, akkor
annak van elsőbbsége, akit előbb szenteltek, hacsak a később szentelt személy
nem a pápa kezéből kapta a szentelést, Ha egyidőben szentelték őket, az idő

sebbé az elsőbbség. Ha valamelyik atyának ezen a rangsoron kívül van a
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helye, vagy így szavaz, vagy tölt be valamilyen funkciót, ezzel nem szerez
jogokat és nem prejudikál. A prokurátorok a számukra káutalt helyen ülnek
és egymás között hasonló módon megtartják a rangsort. így foglalják el he
lyüket a szakértők is.

Kötelező hitvallás. Az elnök a zsinat előtt teszi le a hitvallást. Az atyák
számára a főtitkár olvassa fel a hitvallás formuláját, amelyihez minden atya
csatlakozik olymódon, hogy kezét a mellére teszi és így szól: "Én N. N.... igé
rem, fogadom, esküszöm, a felolvasott formula szerint... Isten engem úgy
segéljen." A prokurátorok, a zsinati szaktanácsadók, az alkalmazottak és a
hivatalnokok a zsinat megkezdése előtt teszik le a hitvallást az elnök vagy
meghatalmazottja előtt.

Titoktartás. Az atyákat a zsinaton elhangzó viták és kifejtett vélemények
tekintetében titoktartás kötelezi. A prokurátorok, szakértők, alkalmazottak,
tisztviselök és a többiek, akik a zsinat dolgaiban tevékenykednek, a zsinat
megkezdése előtt az elnök vagy annak meghatalmazottja jelenlétében esküt
tesznek hivataluk hűséges betöltésére, valamint az ügyiratok. vítaanyagok, az
egyes atyák által kifejtett vélemények és szavazatok tekintetében a titok
tartásra.

A zsinat nyelve. A nyilvános üléseken, az egyetemes kongregációkon, a
közigazgatási bíróság előtt, valamint az okmányok megszövegezésénél a latin
a kötelező nyelv. Használatának megkönnyítésére fölolvasók, tolmácsok és for
dítók állnak rendelkezésre. A bizottságok ülésein a vitáknál a latin nyelv
mellett a használtabb mai nyelvek is szerepelhetnek. De mindaz, ami ezeken
a nyelveken hangzik el, azonnal Tefordítandó latinra is. Az ügyíratokat és ok
mányokat a főtitkár gyűjti össze és osztja szét. A határozatok és kárionok
tervezeteit és általában minden olyan szöveget, ami jóváhagyásira vár, időben

ki kell osztani az atyák között, hogy elegendő idő álljon rendelkezésükre.
hogy tanácsot kérhessenek, véleményüket 'kialakíthassák és érett ítéletre jut
hassanak.

A tervezeteket a következő rendszernek megíelelően kezelik: a) a terve
zetet előterjesztik és röviden megmagyarázzák; b) észrevételeket és [avításokat
terjesztenek elő; c) a javításokat mérlegelik s aztán vagy elfogadják vagy
visszautasítják őket; d) a tervezetet az elfogadott javítások szerint átdolgoz
zák; e) ha az átalakított tervezet újabb javításra szorul, azt addig dolgozzák
át újból, míg végleges elfogadásra talál. Atervezeteket megvitatás céljából
egy, az illetékes bizottság elnöke által kmevezett előadó terjeszti elő az egye
temes kongregációban és röviden meg is magyarázza. Minden előterjesztett

tervezethez minden zsinati atya hozzászólhat, akár azért, hogy visszautasítja,
akár mert azt szeretné, ha 'kijavítanák. Felszólalásának összefoglalását legalább
3 nappal előbb írásban be kell nyújtania a föütkárságon. A beszédet úgy kell
fölépíteni, hogy előbb az általános elvekről szóljon és azután az egyes szaka
szdkról, míkőzben míndíg a tervezet felépítéséhez ikell tantania magát. Egy
zsinati atya egy ügyben csak egyszer szélalhat fel. Kérik az atyáikat, hogya
felszólalások 10 percnél ne tartsanak tovább. Ha a szónok eltér tárgyától vagy
túllépi a kiszabott időt, az elnök figyelmeztetheti. Aki javítást indítványoz,
erre vonatkozóan egy személyesen aláírt jelentést köteles a főtitkárságon be
nyújtani. Aki a tervezet egyes szavadt vagy szakaszait kívánja módosítani,
írásban köteles 'benyújtani az új fogalrnazást, amelyet a korábbi helyébe akar
illeszteni. Az előadó magyarázata után az egyetemes kongregáció szavaz ar
ról, hogy az indítványozott javításokat elutasítják-e vagy beillesztik a terve
zetbe. A javított szöveget azeIőadó magyarázata után szintén részletesen
megvizsgálja az egyetemes kongregáció és elfogadja vagy elutasítja, Ha az
egyetemes kongregáció a javított tervezet egyes részeivel Ikapcso'latban to-
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vábbra is fenntartással él, akkor az úiabb javítási indítványokkal kapcsolat
ban a fentebbiek érvényesek.

A szavazás. A pápa jelenlétében tartott nyilvános üléseken a szavazási
formula így szól: placet (igen), non placet (nem). Az egyetemes kongregáció
kon a javítási előterjesztésekkel kapcsolatban ugyanez a két formula kerül al
kalmazásra. A kijavított tervezetre vagy az egész szővegre, vagy annak egy
részére a szavazás így történik: placet, non placet, placet iuxta modurn (igen,
nem, igen fönntartással). Aki fönntartással szavazott, Iönntaetását rövid és
világos fogalmazásban írásban is köteles benyújtani. A bizottsági üléseken
szintén a fenti három féle formulát alkalmazzák. A nyilvános üléseken és az
egyetemes kongregációkon a szavazás a megfelelő szavazólapok segítségével
történik, kivéve, ha az elnök másképp határoz, amikor adott esetben felállás
sal, vagy kézfeltartással kell szavazni. A bizottsági, üléseken a szavazás mód
ját a mindenkori elnök határozza meg. A nyilvános üléseken a jelenlévő atyák
szavazatainak kétharmada szükséges a többséghez. Ez nem áll azokra a sza
vazásokra, amelyeknél a kárionjog másképp Intézkedik és azokban az esetek
ben sem, amikor a pápa rendelkezik eltérően. Ha a zsinati bizottságokban egy
új, az egyetemes kongregáció utasítása szerint kijavított szöveg fogalmazványa
gondos tanulmányozás ellenére. sem éri el a megkívánt többséget, akkor az
egész ügyet az egyetemes kongregáció elé terjesztik. A közigazgatási bíróság
abszolút többséggel hozza meg határozatait.

Új kérdések felvetése. Új javaslatok előterjesztése csak akJkor engedhető

meg, ha: a) a keresztény hit általános érdekeit érinti; b) szükségesnek vagy
legalábbis célszerűnek látszik, hogya zsinat mérlegelje őket; c) semmi olyant
nem tartalmaznak, ami az egyházi állandó hívő magatartásától és hagyomá
nyaitól idegen. Az új problémákat azok írásbeli indokolásával együtt az el
nöknél keH benyújtani.

Elutazás és távollét. Senki azok közül, akiknek a zsinaton kötelező a rész
vétele, nem hagyhatja ela zsinatot addig, amíg erre a zsinat elnökétől enge
délyt nem kap. Az elnöknek tudomásul 'kell vennie vagy helyeselnie kell az
eltávozás okát. Ha valaki a nyilvános ülésen vagy az egyetemes kongregáción
nem vehet részt, távollétének okát a főtitkár útján az elnöki tanáccsal köteles
közölni. Míndazok, akik a zsinaton résztvenni kötelesek, vagy jogszerűen a
zsinat szolgálatában állnak, zsinati jelenlétük ideje alatt rnínden jövedel
müket és a napi disztribuciókat is - a napi jelenléti díjak kivételével 
megkaphatják.

III. Az ülések lefolyása

A nyilvános ülések. Az előírt szent rítusok és szertartások a pápa által
jóvá;hagyott külön utasítás alapján mennek végbe. A nyilvános ülések idejét
és időpontját az egyetemes kongregáció elnöke állapítja meg a pápa utasítá
sainak rnegfelelően és közli az atyálckal. A megállapított időben az atyák.
a szaktanácsadók, az alkalmazottak és a hivatalnokok a zsinat aulájában gyűl

nek össze. A rendezők helyükre kisérek az atyákat és az előírt módon gondos
kodnak a jelenlévők jegyzékéről. A szentmisét rnindig az előző ülésen az el
nök által kijelöLt bíboros mondja,

A határozatok benyújtása, szavazás, kihirdetés. A főtitkár a pápai trónus
elé lép, átveszi a szeritatyától az azon ülésen megvizsgálandó határozatokat és
kárionokat és az ambóról felolvassa őket. A felolvasás után a főtitkár a kö
vetkező kérdéssel fordul az atyákhoz: "Tisztelendő atyák, hozzájárultok-e a
jelen törvényjavaslatban foglalt határozatokhoz és kánonoéohoz ?" A főtitkár

kérdésére az atyák placct-tel vagy non placet-tel válaszolnak a szavazőlapon,

amelyet alá is írnak. A rendezők összegyűjtik a szavazólapokat és átadják a
főti·tlkárnak. A szavazás eredményét a jegyzők okmányszerűen rögzítik. A fó-
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titkár a szavazás eredményét ezekkel a szavakkal nyújtja át apápának:
,,szentséges Atya, ezek a rnost megvizsgált határozatok és kánonok az összes
atyák egyhangú hozzájárulását kapták" (vagy, ha némelyek nem-mel szavaz
tak: "Kivéve ... szavazatot"). Amikor a pápa a határozatokat és kárionokat
jóváhagyja, ezt az ünnepélyes formulát használja: "Az imént felolvasott ha
tározatok és kárionok az összes atyák egyhangú hozzájárulását [kapták (vagy
ha némelyek nern-rnel szavaztak: kivéve ... szavazatot). A szent zsinat hoz
zájárulásával megerősítjük, elhatározzuk és kihirdetjűk nektek, úgy, amint fel
olvasták őket." Ezután a protonotáriusok és promotorok a trón lépcsői elé lép
nek. A promotorok letérdelnek a legalsó lépcsőre és felkérik a protonotári
usokat, hogy az ülés lefolyásáról egy vagy több ügyiratot készítsenek. A pro
tonotáriusok szeníora erre azt fel~1i: "Előttetek, mint tanúk előtt, fogjuk őket
elkészíteni." A Te Deum után a pápa áldását adja. A főtitkár beszárrnolótké
szíttet az összes nyilvános ülésekről és megőrzi őket.

Az egyetemes kongregáció. Az elnök az első nyilvános ülésen kihirdeti az
atyáknak az egyetemes kongregációk napját és óráját. Kellő időben közli az
atyákkal a viták sorrendjét. A megállapított időben az atyák, a szaktanácsadók,
az alkalmazottak és a tisztviselők a zsinati aulában gyülekeznek. A rendezők

az atyákat helyükre vezetik és elkészítik a megjelentek jegyzérk:ét. Az elnök
által előzőleg kijelöIt atya a Szentlélek míséjét mondia el, majd az elnök az
"Ad sumus" kezdetú imádságot imádkozza. Az atyák még a viták megkezdése
előtt, az előírásoknak megfelelően megválasztják a bizottságok tagjait. Az el
nök kihirdeti. a vita tárgyát. és az illetékes bizottság elnöke által kijelölt
előadót az ambóhoz hívja, hogy a szóban forgó tárgyat röviden megmagya
rázza. Az elnök a főtitkár által készített jegyzék szerint egymásután megadja
a szót azoknak az atyáknak, akik előzetesen felszólalásra jelentkeztek. A szó
nokok egymásután előterjesztik indítványaikat, amelyeket a főtitkárnak írás
ban is benyújtanak. Ha a felszólalók jegyzéke kimerült, az elnök olyan atyák
nak is megadhatja a szót, akík a kongregáció tartama alatt [elentkeztek. Aimi
kor a tervezet vagy egy részének megvitatását lezárták. az elnök elhatározza a
benyújtott javítási índítványok továbbadását az illetékes bizottságnak Ha a
javítási indítvány tekintetében két vagy több bizottság illetékes, az elnök
meghatározza, hogy rnely bizottságok elé kerüljön a tervezet megvizsgálás és
véleményezés céljából. Az összegyűjtött javítási indítványokat az elnök uta
sitásának megíelelően a főtitkár juttatja el a bízottságolohoz, Ha egy tervezet
további vizsgálata nem végezhető íolytatólagosan, akikor egy későbbi időpontra

kell elnapolní, Addig más tervezeteket lehet munkába venni.
A bizottságokban megvizsgált javításokat rövid jelentés kíséretében ki

nyomatják és kiosztjá'k az atyáknak, Az előadó az elnök által meghatározott
napon világítja meg ezt a kísérő jelentést. A főtitkár egyenként olvassa fel
a javítási dndítványokat, Ezek míndegyíkéről az atyák szavazólappal szavaznak
A szavazólapokat a rendezők gyűjtik össze, átadják a főtitkárnak, míg a szava
ms eredményét a jegyzők rögzítik az ügyíratokban. A szavazások eredmé
nyét a főtitkár közlí az atyákkal és az illetékes bizottsággal. Az illetékes bi
zottság (vagy több bizottság együtt) az el nem fogadott javítási indítványokat
eltávolítja és a tervezetet vagyvannak egy részét az elfogadott javaslatoknak
megíelelően átdolgozza, A javított szöveget kinyomatják, átadják az egyete
mes 'kongregáció elnökének és klosztják az atyáknak. A meghatározott időben

az atyák, miután meghallgatták az előadónak a javított szövegről szóló ma
gyarázatát,az elnök utasításának megfelelően egészben vagy részeniként sza
vaznak a szavazólapok segítségével. Eközben ezeket a formulákat használják:
placet, non placet vagy plecet iuxta modum. Aki az előbbi formulával sza
vazott, szavazólapjához mellékelí fenntartását. A tervezetet egészében vagy
részenként a szavazatok többsége alapján fogadják el vagy utasítják vissza.
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Ha a tervezetet teljes egészben vagy részben nem vetették el szavazat több
séggel, akikor az előterjesztett rnódosításokat az előírt módon vizsgálják fölül.
Ha a tervezet mínden részét egyenként elfogadták. az egész tervezet elfogá
dottnak számít, Különleges esetekben az elnök újabb szavazást rendelhet el az
egész tervezetről. amely esetben az atyák placet-tel vagy non placet-tel sza
vaznak. Az egyetemes kongregáció által elfogadott tervezetet az eLnök a pá
pának adja át. Az ő elhatározásától függ, hogy a nyilvános ülés elé terjesz
tik-e és ha igen, határidőt jelölnek meg a nyilvános ülés számára. Az egye
temes kongregációt az elnök fejezi be az "Agimus" kezdetű imádsággal. A fő

titkár gondoskodik arról, hogy minden egyetemes kongregációról írásos jelen
tés készüljön, amelyet azután az elnök és a főtitkár ír alá. A főtitkár gondos
kodik arról is, hogy az írásbeli jelentés és a kongregáció összes ügyiratai a
zsinat írattárában megőrlztcssenck.

A bizottságok. A bizottsági ülések időpontját és az összejövetel egyéb kö
rűhmónyeit az illető bizottság elnöke határozza meg, és közl! a tagokkal. Az
elnök minden tervezetet előterjeszt bizottsága atyáínek tanulmányozás cél
jából. Az elnök határozza meg a megvitatás módját is, intézkedik a szakta
nácsadók behívásáról. a használandó nyelvről és a szavazás módozatalról, Az
elnök nevezi ki az előadót is, aki a tervezetet a bizottság felfogásának meg
felelőerr az egyetemes kongregációban előterjeszti és megvilágítja. Az atyák
által az egyetemes kongregációban előterjesztett javító indítványokat az ille
tékes bizottság (vagy több bizottság) rendezi és egymásután szavaz róluk. Az
elnök a bizottsági tagok sorából rendeli ki vagy az előző előadót vagy egy
újat, aki az indítványozott javításokról [elentést készít és azt az egyetemes
kongregáción élő szóban előadja. A javítások kinyomatásáról a bizottság tit
kára gondoskodik. majd a főtitkú,r útján átadja őket az elnöknek és azétoszt
ja az atyák között. A javításokkal kapcsolatos szavazás után az Illetékes bi
zottság elnöke gondoskodik arról, hogy az elfogadott [avítás! indítványokat
úgy illesszék a tervezetbe, hogy ezzel új szöveg keletkezzék. amelyet kinyo
matnak és Ictosztanak az atyák között. A javított szöveget csak abban az eset
ben lehet az egyetemes kongregáció elé terjeszteni, ha az előírt szetöbbséget
a bizottságban már megkapta. Ha az egyetemes kongregáció a javított szöveg
megvizsgálása után újabb javításokat kíván, akkor a bizottságnak ezeket az
atyák által az egyetemes 'kongregációban kifejtett véleménye szerínt kell be
iktatni. A bizottság titkára minden ülésről írásos jelentést készít.

••
NAPOS TÁJAKON ÁT

Egytagban álló szöszke búzatábla,
tenger kalásza tán a völgyig ér.
Egy-két ragyogó nap, vad nyári dél
s aranylón vár a gyorséZű kaszákra.

A parton zöld fű között pipacs lángol.
Elmarad a nyugalmas faluvég.
Napos reggeli táj csöndjébe tép
csattogó, zúgó vonat s leng a távol.

Almot pótol néhány koránkelő.

Hangos ulti-harc. Egy szép, szende nő

könyvére hajol, már ügyet se vet

zajra, vidékre. S én mohó szemem
nyugtatón a szelíd tájra vetem,
mely most futó zöld fákkal integet . . .

Hegedüs László
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Horváth Richárd

KERESZTÉNYStGüNK ÉS EVILÁGI ÉLETüNK

Respice finem: nézd a véget. A keresztény embernek cselekvését, tö
rekvését, felelősségét lényegében ahhoz a "vég"-hez, ahhoz, hogy az Isten
akarta célt, az örök boldogságot elérjük, - ahhoz kell szabnia. Ez ha
tározza azt meg. Ebben van egy nagy pozitivum: mindig a jót és mindig
a legjobban, leglelkiismeretesebben kell cselekednünk, követnünk. De le
het benne egy félreérthető és elhibázható fatalizmus is: semmi sem fon
tos, csak a vég. Persze, ,a véget, a' boldog véget csak akkor tudjuk elérni,
ha minden nagyon is fontos nekünk. Mindent Isten kezéből veszünk és
az ő akaratából. Tehát nagy hajtóerő, fenntartó erő is lehet ez a szemlelet.

A keresztény ember világképének a súlypontja tehát itt van.. a jö
vendőben. Altalában, az ember részben mindig a jövendőben él. Valamit
akar. Valami terve van. Valami célja van. Valami értelmét keresi és
valósítja életútjának. Az ember megalkotja magában és magáról, hogy
holnap milyen lesz, milyen akar lenni? Milyen legyen az emberiség hol
napja?

Az embert a jövője igazolja, hogy az lett-e belőle, akit megálmodott,
akit akart? De addig is ez a jövő adja neki a reménységét. A mai embe
riség jórésze magabíztosan, egyedül ő, mint ember, akarja készíteni la
jövőjét. Mi, hívő emberek, éppen olyan teljes emberséggel, de az Istennel
együtt, az ő kegyelmével együtt akarjuk készíteni. És még egy: többi
embertársunkkal is, minden jóakaratú embertársunkkal is együtt.

A jövő embere

A jövő embere a planetáris egységes sors embere. Az egyes ember
számára kitágult a világ. Övé lett az egész világ. Ugyanakkor az embe
riség számára szerosabb lett, egységesebb lett a világ. Azelőtt népek, né
peken belül egyének ,elkülönítették magukat, a maguk életét másokétól.
Más népektől függetlenül fejlődhettek. A jövőben ez nem lesz lehetséges.
Egységes lett a világ. Mindenki sorsa közvetlenebbül függ mindenki sor
sától, Összenőnek a sorsok.

Az új ember a technika, az automatizálás, kybernetika embere. Olyan
tudáshatalomnak és olyan technikai apparátusnak a birtokában, mely ké
pessé teszi őt ana, hogy la világ jelenségeit ne csak tudomásul vegye, ne
csak felhasználja, hanem magát ezt a világot is igyekezzék sajá,t elgon
dolásai és tervei szerint alakítani. És mindig jobban és jobban beleállí
tani a maga, az ember szolgálatába, Bármily hatalmas erők is a termé
szet erői, megszünt félelmet-keltő kisugárzásuk az ember felé. Új szem
mel nézi őket az ember. Mint akinek hatalma van felettük, Mint aki le
tudja őket, be tudja őket céljai szolgálatába fogni.

Nemcsak a természettel, a világgal szemben van azonban új szemlé
lete az embernek, hanem önmagával szemben is. Önmagát is figyeli és
nemcsak kívülről, hanem belülről is. Hogy ki az ember? Hogy mi az
ember? Mi teszi az embert emberré. Hogy változhatatlan-e az ember
vagy megváltoztatható? És, természetesen, erre hajlik, hogy az emberi
természet is nemcsak, hogy változtatható a jobb, a tökéletesebb felé, ha
nem át is alakítható. Az új ember tehát nemcsak megismerni akar, nem
csak ismereteket gyűjteni akar. hanem alkotni, teremteni akar, tovább
teremteni, nemcsak la külvilágot, amelyben él, hanem sajátmagát is.
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A kereszténység programja

A kereszténységnek nincsen megszabott evilági programja, Nem szab
ja meg, hogy ez vagy az a technikai eljárás a jobb, v,agy, hogy ez vagy
aza földmívelési forma a tökéletesebb. Teljesítsd lelkiismeretesen és be
csületesen állapotbeli kötelességeidet, ezt mondja nekünk, akárhol élsz
is, akárhol vagy is. Akár világszerte ünnepelt és elismert tudós vagy, akár
mínt családanya, ismeretlenül élsz szeretteid szívében és életében. Nem
az szárnít, hogy mi a munkád, hanem az, hogy hogyan teljesíted, hogyan
végzed a munkádat, Hogyan kamatoztatod a talentumaídat, amiket az
Istentől kaptál, Nem azért, hogy elásd őket, hanem azért, hogy éljél ve
lük, megsokszorózd őket, mínd a magad és a tieid, mind a nagyobb kö
zősség, esetleg az egész emberiség javára.

Te tudod, hogy mi a célod, és tudod, hogy hová mégy. De nem tudod
az utadat az időn keresztül. Ezek az utak az emberi utak. Mindig vál
toztak' és mindig is változni fognak. Ezeken az emberi utakon a te külső

sorsod is az, mint többi embertársaidé. Tehát mellettük, velük a helyed.
Mindenben, ami az emberért, az emberségért. a jobbért, a tökéletesebbért,
a gazdagabbért történik - minden ember számára, tehát a te szá
modra ds.

Ami megfelel az ember méltóságár6l és személyíségéről vallott krísz
tusí felfogásodnak, abban kötelességed segíteni és együtt dolgozni, a kö
zős jövendőért. Te is az ismeretlenbe lépsz, te is mersz, 'te sem látod
pontosan és jóval előbbre, hogy mi lesz. De neked ismerned kell az is
meretlent, merned kell a merszet, merned kell a jövőt. Nem elég csak
védekező állásban és mindent-bíráló pózban élned, kint, az élet margó
ján. Aki semmit sem kockáztat, az könnyen elmarad, beszűkül és elve
szíti az alkotó emberek becsülését.

Azzal, hogy hívő ember vagy, még nem vagv semmiképen sem be
biztositva a földi életben. Itt ugvanazt a sorsot kell hordoznod. mint amit
minden ember hord. És meg kell tenned mindent, ami erődtől és képes
ségeidtől telik, mert 'az Isten csak akkor fog segíteni, ha ez és ilven a
lelkületed, Az Isten senki helyett sem végzi el a rá kiszabott munkát és
feladatot. De föltétlenül segít a [őakaratnak, a hitnek ésa jóratörek
vésnek.

A hited

Befelé hordozod te a többet: a hitedet, la hitedből [következő remény
ségedetés bizalmadat. Hogy nem vagy egyedül, hOJnT számontartanak,
hogy veled van a kegyelem, hogy amit tiszta szándékkai és [öakarattal
akarsz és végzel, abból aikkor is haszna van emberségednek és jövendő

sorsodnak, ha látszólag kifelé nem sikerül. Mert a szenvedés is érték és
elmélyülés az Isten előtt és az Isten felé. Semmiképpen sem v,agy azonban
felmentveaz evilági élet kötelességei alól és ha csak azt hallanád ki a
hitedből, hogy ez a siralom vö1,gye és itt semmit sem érdemes tennünk,
ez végzetesen félrevezető hang lenne, és csakis kénvelmednek, gvengesé
gednek, lustaságodnakönmagadat becsapó hangja. És még nagyobb len
ne ,a felelősséged, éppen Isterrelőtt, ha másokat is ilyen irányban akar
nál befolyásolni és vezetni. Az Isten "actus purus", csupa. tiszta állandó
cselekvés. Erre hív téged is: alázatos, hű, tiszta, Őbeléje vetett hittel
végzett állandó cselekvésre. Cselekvés ,a gondolat is ilyen irányban és
cselekvés az ilyen tartalommal megszépült és telített érzés is.

Mint emberek, végesek va~. Ennek is van azonban egy érdekes
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hangulati velejárója: igy talán még érdekesebb minden élményünk. Mert
más és más hangulatában és tartalmában, ,az ugyanegyfajta élményünk is,
aszerint, hogy milyen korban, vagy hány éves korunkban éltük át. Vala
miképpen egyszeriek az élményeink. Újak és frissek, mert mindig mások.
És nincs az a gondolatunk, hogy annyi van még előttünk, hogy meg is
unhatjuk őket.

Az emberi végesség nem nyomhatja le laz életkedvünket. Mi, hivő

emberek, hisszük, hogy ebből a végességből készítjük Istenben a végte
lenségünket. Nem helyes annak a lelkülete, aki úgy gondolja, hogy nem
érdemes, úgyis vége lesz mindennek. Annak van igaza, aki minél többet
akar a szépségekből, az értékekből. az örömből, a boldogságból. az alko
tásból. amíg van ezekre időnk. Persze, a valódiakból, az igazakból. az
emberhez-rnéltókból.

Az, hogy végesek vagyunk, 'azt jelentse, hogy nem szabad túlfut
nunk magunkban, sem a naív optimizmus vonalára, sem a lenyomó pesz
szírnizmus vonalára. Végességünk nem is kifelé nyilatkozik meg, amí a
Iényegét illeti. Kifelé nagyon sokat tehetünk. Nagyon sok lehetőség áll
mindenki előtt. Es ezek mégcsak sokasodnak, gazdagodnak is. Hány do
logról gondolták, hogy lehetetlen és mégis lehető lett és megvalásította
az ember.

Ez a végességünk bent van, 'befelé van, mibennünlk, a lényegünkben.
M, hogy az időben elhasználódunk. Hogy megöregszünk. Mert sokat je
lent az, hogy az életkor emelkedik. Már néhány év is sokat jelent minden
ember számára. Mert élni jó. Élni szeret az ember. De abszolut méretek
ben: ha 10-20, ha 50-100 évvel ki is tolódik egyszer, lassan, az emberi
kor határa, mégiscsak eljut a határhoz az ember.

Van ennek a végességnek egy másik jellege is. Az, hogy egy ember
nem tud mindent befogadni. Ez is úgy van, mint az egyes ember növek
vésénél. Nem azt kezdi, ahol atyja-anyja abbahagyta, nem onnan épit to
vább, hanem előlről kell mindenkinek kezdenie az emberiséget építenie
magában. Ha könnyebben és gyorsabban megy is ez kedvezőbb körül
mények között.

Ugyanígy vagyunk a kultur:a, ,a tudás, a technika, az emberi fejlődés

és haladás naav eredményeivel. Minden téren minden eredményt befogad
ni és magunkévá. tenni: nincs sem időnk, sem képességünk. Nem lehet
mindenki egyformán nagy tudós, nagv művész, nagy technikus, nazv író,
nagy orvos stb. egyszerre. Ahogyan fejlődnek az emberi dolgok, ahhoz is
tisztességes idő és nagy szorgalom. törekvés és akarat kell, hozv egy-egy
téren "nagy" legyen valaki, az emberi szellem és kultura területén. .

Végessegünk azonban itt sem tragikus la mi hitünk szerirrt, Mert má
sok mindannyiunkbanaz adottságok. "Ti pedig Krísztus teste vazvtok,
és egyenkint tagjai. És pedig némelveket az Isten 'az egyházban először
apostolokká tett, másodszor prófétákká, harmadszor tanitóklká, azután
némelyeknek csodatevő erőt adott, továbbá gYóQVftás adománvát, segély
nvúitásoloat, kormányzást. nyelvek nemeit, beszédek értelmezését. Vajjon
mindnyájan apostolok-e ? Varion mindnyájan próféták-e ? Vajjon mind
nváian tanitók-e? Vaiion rníndnváian csodatevők-e? Vaí ion míndnvá
juknak mezvan-e a gyógyítás adománya? Vajjon míndnyájan beszélnek-e
nyelveken? Vajion mindnvájan értelmeznek-e ?" (1. Kor, 16, 27-31.) Ez a
mindennél mazasztosabb út a szerétet útja. Az egymásért való élni-tudás
meg valóban nagy szeretet. Mindenki el tud jutni a teljes emberséahez, a
maga vonalán. A sokféleség-ben az értékek még színesebbek és még gaz
dagabbak lesznek, mindenki száméra.
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Valóságérzést

A mi hitünk realitásra törekszik. Ezek között akar bennünket meg
tartani. Ha ismeri és vanja is az ember végességét és határait, de azt is
vallja ugyanakkor, hogy nagy ez az ember, nagy lehet. "úgy szerette Is
ten a világot, hogy egyszülött Fiát 'adta oda, hogy míndaz aki benne hisz,
el ne vesszen, hanem örökké éljen (Ján. 3, 16)." így szerette Isten .a vi
lágnak, az életnek a koronáját :az embert. S az Isten egyszeri szeretete
örök szeretet.

Mi azt valljuk, hogy amíkor ;az emberi lelket az Isten megteremti,
megkezdődxkaz ember végtelen élete. Akinek a lelkében fészket rak az
igazi istenszeretet és vele szerves kapcsolatban kell, hogy legyen az em
berszeretet, ez a szeretet fogyhatatlanul kell, hogy világítson és melegít
sen: a saját sorsunk felé is és embertársaink BOrBa felé is. És ennek a
szeretetinekáldozatot is kell tudnia hozni. És ennek la szeretetnek re
ményt is kell adnia. Reményt, az emberi jövő felé is. Tágasságot, Aki
csak a saját sorsát nézné, nem törődve embertársai sorsával, sőt talán
olyan lelkülettel lenne, hogy ir,igyelné a jövő nemzedékektől a még job
ban és szebben kiteljesedett evilági emberi sorsot: az ilyenben nem lenne
meg a szeretet tisztító ereje. A~ ilyenben az önzés és az irigység kormos
Iángjaí még elvennék az igazi szeretet fénye elől a látást, a távlatot.

Aki a szebb emberi holnap reményére csak szkepszíssel tud felelni,
abban nem a hit reális látása van meg, hanem abban fogyatékos ez a hit
és a hozzá szükséges, azt kiteljesítő szeretet.

A szeretettel növünk ki az időből. Az istenszeretettel jrvőzzük le az
időt. És mi, hívő emberek kell, hogy mindent ezzel győzzünk le, ami idő
ből készül. Teháta kilátástalanságot is és a reménytelenséget iJS, a bizal
matlanságot is az emberivel, az emberrel szemben. A mi hitünk adja a
bizalmat az emberben, akiben, akinek életében működík az Isten ingyenes
kegyelme is.

Mi bízunk ebben és hiszünk benne, hogy az Isten Fiának megváltói
tevékenysége, életáldozata - az emberért nem volt hiábavaló, hanem a
múltban is és a jövőben is diadalmas az egész emberiség történetében.

A% emberért

Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy szükséges volt az áldozat, éppen a
bűn míatt, És ez a bűn nagyo!llis reális, nagyonis emberi. :És szükséges,
hogy vele mándenkor számoljunk Az ember nem anaval. És nem is lesz
az, sohasem. Ez a tudatunk, amit azonban a szeretet és irgalom itélete
enyhít mindenkor emberi méretekre, viszont attól is megment, hogy utó
piákat kergessünk az emberi tőrténéssel, az emberrel kapcsolatosan.

Minden remény és akarat mellett ott lenni,ami a különb emberert
indul. De míndenkor az ember konkrét ismeretében. Az emberszeretetnek
szépséget adó, a nehézségeken átsegítö, a földön, a valóságok /között já
ró, de égigérő isteni erejével. .

"Hiszem a test feltámadását és az örök életet" - imádkozzuk és hisz
szük a Hiszekegyet." Akkor maid meziáttuk az Emberfiát, amint el
jön a felhőkben, nagyhiatalommalés dicsőséggel. Amikor mindez kitel
jesül, tekintsetek fel és emeljétek föl fejeteket. Elérkezett a megváltás
tok." (Luk. 21, 27-27.)

Mindez nyilván nem a mi időnkben lesz meg. És ki tudja az Isten
titkait, hogy míkor lesz meg? S;az is nyilvánvaló, hogy a mi magatar
tásunkon nem változtathat olyan irányban, hogy addig meg úgyis mínd
egy. Túlvagyunk réges-régen bizonyos korok naiv várakozásain. Csak azt
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akarjuk ezzel mondani, hogy l~het-e ennél nagyobb értékelése a testnek
és az anyagnak és mekkora az értékelése a kereszténységben az embemek,
ha már az emberi testé is ilyen. Ugyanakkor valljuk a lélek föltétlen
méltóságátés primátusát a testtel szemben, a test mellett,

Azt is valljuk, hogy az emberi végességet csak az isteni végtelenség
tudja egészen betölteni és megnyugtatní, olyan nagy ennek a végesség
ne~ a vágya. A véges a végtelent csak. a szerétetben tudja magábafogadni.

Azzal, hogy ·az "Ige testté lőn", hogy a második isteni Személyem-O
berré lett, megdicsőítette az emberi testet. Új egek és új földekről szól
az írás. "AkJkor új eget és új földet láttam" (Jelenések. 21, 1). A törté
nés végén megdicsőíttetik az ég ~és a föld is, mirut a lélek képességeinek
a lehetőségei. Hogy úgy mondjuk, az anyag eszköz a kezében, aminek
a keretei között, amellyel való együttélése és aminek a formálása révén
ez a szellemi lélek, emberi lélek e világon élt és működött,

Maga ISIten míndannyíunknak és rnindennek a végső beteljesedése, a
mi hitünk szerint, Isten, akiben élünk. "Benne élünk, mozgunk és va
gyunk" (Ap. csel. 17,28). Az Ö ingyenes ajándékából, kegyelemből, sze
rétetből.

Az anyagi világ fénye
Az anyag az atomfizikában elveszítette merevségét, tömörségét, Mínt

egy "átlátszóvá" lett, átlelkesedett. & ki tudja, hogy hol van még előt
tünk .az emberi megismerés határa ? Időben is és térben is ? Mi a meg
ismerésünk nagyságában és g,azdagságábanalázatosan térdelünk le 'az
örök Isten végtelen g,azdagságaés felmérhetetlen és betekinthetetlen
nagysága előtt, akiből mindez és minden lett, ami emberségünk szépsége
és mélysége is, kiteljesedve az ,ő ránkeső fényének világosságában.

Egész életünkben születésünkkor megkezdődött a végtelen. De a mi
életünk is a többi emberi élettel együtt megy előre, laz idő és történés
mínden feladatáVial,buktatójáv,al, sikerévelés erőfeszitésével, alkotásá
val iés örömével, minden téren és minden viszonylatában az életnek. A
keresztény embernek is egész és teljes embernek kell lennie, az ember
evilági legszebb és legfőbb fogalma szerint is, mert csak akkor lehet em
ber az Isten tervei és szándékai szerint is.

Persze, nem tudatos ez igen-igen sok keresztényben. Akik csak mo
rogva kullognak az eredmények után. Jóllehet az lenne a feladatuk és
f~lelősségük, hogy mindig és mindenütt a legbátrabbakkalaz élen ha
ladjanak. Ha van ehhez Istentől-kapott és a saját erejükkel is kifejlesz
tettteheteségük. Mert nem elég csak általános és örökérvényű elveket
hirdetnünk, hanem konkréten is mindenkor meg kell fognunk a munka
végét. Nem szabad ellustulnunk és általános igazságok hangoztatása mögé
bújnunk. kényelmességünkkel és maradiságunkkal. (V. ö. Karl Rahner)
"Unterwegs zum neuen Menschen", Wort und Wahrheit, 1961. 12. sz.)

Mai felelősségünk

Aki csak a múltban él, az nem élhet helyesen. A mában és a hol
napban is benne kell élnünk. Isteni elrendelés szerint élünk ma és nem
tegnap. Tehát a ma feladatait kell nekünk lis hordoznunk. Ha Isten a
mába küldött, erőt és képességet és hitet is ad eleget, hogy mai köteles
ségeinkinek meg' tudjunk felelni. A hívő ember másIként látja sokban és
sokban másként értékeli is az élet dolgait, mint a nem hívő. Egy azonban
bizonyos: ezeket az élet dolgait, a mai élet mai feladatait, együtt, közösen
kell hordozniok és megoldaniok. Mindegyjk javára, előmenetelére, jólé-
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tére, evilági "üdvösségére". A hívőnek meg még örök dicsőségéraés üd
vösségére is.

Pluralisztikus Itá'rsadalomban élünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy
az egyháznak, mint dlyennek kellene egy evilági programot kidolgoznia
és előírnia és neki kellene ebben a vezetőhatalomnak lennie. Isten ments'
ettől. Az egyháznak az a feladata, hogy semmit se akadályozzon és min-

. dent segítsen Iéi maga vonalán, a maga eszközeivel, ami erkölcsös ~ jó.
Az emberek, az emberiség javát szolgálja. A keresztények is nagykorú
emberek, teljesjogu emberek. Tehát nemcsak "felülről", a hierarchiától
kapott utasításokat hajthatnak végre és nem csak ilyenre várhatnak, ha
nem közvetlen felelősségük és feladatuk is van míndenben, tehetségük és
képességeik, lelkiismeretük szerínt, Allapotbeli kötelességeik szerint; ezek
nek maximális teljesitésével.

Minden intézménynek és mindenkinek az a feladata, hogy az ember
boldogítását elősegítse, és nem az, hogy azt nehezítse. Az egyházé is ez.
t..<; nem az, hogy elmaradozva, külön test legyen, mely önmagát elhatárol
ja és védelmezi, önmagát állítja. Önmagát legjobban az emberek lelkében
állíthatja. Ha azok érzik, hogy okos, bölcs, hogy mellettük van, hogy éret
tük van, hogy segíti őket és valóban az Isten ügyét képviseli - bennük
és érettük.

Örök értékeinket, minden értékünket okosan, bölcsen, előrelátóan, a
ma emberének lelkéhez és szívéhez vezető úton és módon kell képvisel
nünkés hirdetnünk. Ahogy korunknak nagy katolikus teológusa, Karl
Rahner mondja imént ddézett cikkében: "Az elmaradottság a régi fel
adatok teljesítésében természetesen a mai feladatok megvalósítására is
ránehezedik: az egyházi és a liturgikus életben, a szertartások kialakí
tásában és a szerzetesi élet stílusában egyaránt. Nyomasztóan hat a bá
torságra, hogy .a régi igazságot a hittudományban a kor nyelvén hirdes
sük. Hátráltatja az egyházjog kiépítését. Megnehezíti azoknak a problé
máknak töviről-hegyire való megfontolását, amelyeket a mai pluralista
világ és társadalom ad föl az egyháznak. Akadályokat gördít a megvita
tások elé, azaz, jobban mondva, más vallások szerétettel teljes megértése
elé. útjában van az olyan keresztény ember megíorrnázásának, aki sér
tetlenül ki tudja bírni s el tudja viselni a mai világ elkerülhetetlen és
maradandó profanitását (elvílágíasodását), Feltartóztatja egy közbefolyás
újból való felélesztését, amely megfelelne a mai s az eljövendő társada
lomnak. Olyan eszközökkel v,alo felélesztését, hogy azok helyt álljanak oa
jelenkorban és a jövendőben. A bátorság felkeltése a tervezésre, ez, a
múlttal ellentétben, az emberi lét mánden más dimenziójában dívik ma
napság. A keresztény erkölcs követelményeinek olyatéri való bemutatá
sa, hogy ezek ne az emberre kívülről rákényszerített értelmetlen paran
esokként, hanem a tárgyilag megalapozott igazságok kifejezéseként has
sanak. A papság és a laikusok viszonyának akként való rnegteremtése,
ahogyan az a laikusok jelenlegi színvonalának megfelel. Ezt a viszonyt,
az egyház maradandó szarkezetének megóvása mellett, ne tévesszék ÖlSZ
sze egy régimódi pátriárkálizmussal, ne tárnasszák alá a tekintély tabui
val; ezeket az egyházban is teljesen meg lehet fosztani ,mitológikus'
j el1egüktől,"

Az emberi szabadság hordozza az emberi sorsot. Az emberi szabad
akarat és az isteni kegyelem együttes titka a mi üdvösségünk. Az em
berért van a világ, az emberért Vian minden. De mi még tovább is foly
tatjuk az embert, amikor azt valljuk, hogy az ember nemcsak önma
gáért van, hanem az Istenért is.
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Majsai Mór

PÁDUAI SZENT ANTAL SZÓNOKI EGYÉNISEGE

Sajnos, úgy látszik, hogy ,,.az evangéliumi doktornak" nem maradt
ránk más műve beszédein kívül. Ha ezeket nézegetjük és olvassuk, első

pillanatra csalódást érzünk, és önkéntelenül elhangzik ajkunkról, hogy
mást vártunk. Hiszen Szent Antalt a XIII. század egyik legnagyobb szó
nekának tartjuk, és kora is így vélekedett.

Halljuk osak, mit mond róla egy [ótollú kortársa akkor, amidőn szen
tünk még él és javában apostolkodik. Celanói Tamás IX. Gergely pápa
megbízásából megírta Assisi Szent Ferenc életét, és a kész művet 1229.
április 29-én adta át Perugiában a .pápának. Ebben előadja, hogy Antal
résztvett 1224-ben Arlesban a tartományi káptalanon. Ekként jellemzi:
"Jelen volt Antal testvér is, akinek az Úr a szentírás megértésére éles
elmét adott, és azt az ajándékot, hogy méznél édesebb szavakkal pré
dikálja Jézust az egész világnak. Most, mialatt Antal a testvéreknek nagy
hévvel és áhítattal prédikált a Názáreti Jézus, a zsidók királya tárgyról,
megjelent a még élő Boldog Ferenc az ajtó fölött, és megáldotta a test
véreket."

Páduai Szerút Antal 1231-ben halt meg. Első életrajza a Legenda
Prima vagy Assidua 1232-ben fejeződött be. Lehet, hogy ezt is a ferences
Celanói Tamás írta. A második fejezetben olvassuk, hogy Pádua szentje
nemcsak éles elmével rendelkezett, hanem rendkívül jó emlékezőtehetség

gel is, és "emlékezetét könyvek gyanánt használta, a mísztíkus ékesszólás
kegyebne pedig bőségesen" áradt belőle. Az ún. Legenda Anonyma má
sodik fejezetében színtén ezt jegyzi meg: "emlékezetét kódexként hasz
nálta."

Híres tanára, Tommaso Gqllo vercelli apát (meghalt 1246 táján) vé
leménye szerínt "gyakran behatol a szeretet oda, ahová a tapasztalati is
meret el nem jut ... Erre bukkantam a kisebb testvérek rendjéből való
Antal testvérrel fennálló bensőségesen meghitt barátságomban. O nem
nagyon járatos az emberi irodalomban, de tiszta lelkületű, és lobog benne
a lélek tüze. Egyszeru intuicióval és elragadtatással közeledik a misztíkai
teológíához, és úgy elmerül belé, hogy elmondhatjuk róla, amit Keresz
telő Szent Jánosröl írtak: égő és ragyogó fény volt. :Égett ugyanis a benső

szeretettől, és fénylett kifelé."
Jellemzését kiegészíti az egyik párizsi kódexben található Legenda S.

Antonii. Befejezésében Szent Ferencet Péter apostolnak mondja a ferenc
rend számára, Páduai Szent Antalt pedig Pál apostolnak nevezi, mert a
rendnek "prédikátora, tájékoztatója és doktora" volt. Assisiben ezért a
San Francesco alsó templomában az apostolok sorába helyezve ábrázol
ják Szent Ferencet, de Páduai Szent Antalt is, mint ,,.a nemzetek új apos
tolát". Míkor 1290 táján ferences művészek restaurálták Rómában a la
teráni bazilika és a S. Maria Maggiore-bazilika apszisának mozaikjait,
Szent Ferencet és Szent Antalt az apostolok között ábrázolták.

Számunkra akkor mutatkoznak meg igazán Szerit Antal szónoki ér
tékei, ha korának viszonyaiba állítjuk. A XIII. században az egyházi szó
noklat lehanyatlott, legalábbis a század elején. Abban az időben az ige
hirdetése lassankint egészen háttérbe szoruHaz ünnepélyes istentisztele
tek mellett. Számosanazt hangoztatták. hogy a püspök kötelessége a
szentbeszéd. sok pap ugyanis olyan járatlan volta tudományokban, hogy
még latinul is alig, vagy sehogy se tudott beszélni. A szentírást is igen
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kevesen tanulmányozták szak:szerűen. Nem csoda, ha húzódoztak a pré
díkálástól, vagy ha mégis beszéltek, ijesztgető szeritbeszédeket mondtak
az Apokalipszis alapján.

A szeritírás kivételes ismeretét arra használták egyesek, hogy a leg
különbözőbb bibliai kifejezések között rejtett kapcsolatokat fedezzenek
föl., Az Újszövetségre való tekintettel magyaráztak mindent, amivel csak
taláJJk:oztak az Ószövetségben. A Biblia egészen egyszerű tartalmát ezál
tal úgy összezavarták, hogy az egymásbakapcsolt homályos szímbolikus
és allegorikus fogalmak kibogozhatatlan gomolyagjává vált, Ezzel a ter
mészetellenes eljárással találkozunk még igen kiváló embereknél is. Az
ilyen prédikációk természetesen nem igen beszéltek a kötelességek hűsé

ges teljesítéséről. Hiányzott belőlük az Úr Jézus életéről szóló átérzett és
megható elmélkedés, Az Eucharisztia szeretete és Szűz Mária tisztelete
is gyérebb ebben a ",kihülő világban".
. A jobb szónokoknál is gyöngítette a hatást az uralkodó dogmatikai
gondolkodás. A gyakorlati életet elhanyagolták. Csak a rendkívüli társa
dalmi eseményeket, vagy természeti csapásokat használták föl, hogy ha
tásosan intsenek a bűnbánatra. így aztán a tulajdonképpeni népi prédi
káció ritJkán idézett elő megmozdulast a nép körében. A beszédek [óré
sze egészen a tudományos merevséget öltötte magára, és elszakadt az
élettől. Nem is érdekelte a népet, és nem fogta meg szívét-Ielkét. Maga
az, hogy latinul mondták, gátolta népszerűséget,

Ehhez járult, hogy a józan ésszel ellenkező szőrszálhasogatás mind
egyre nagyobb helyet kapott az egyházi szónoklatban. Keresett és mes
terkelt szómagyarázatokra törekedtek. Ebből végül tudálékos emberek
céltalan és fölösleges szójátéka lett. Mindez azonban hidegen hagyta a
népet, sőt elidegenítette Isten igéjének hallgatásától.

Pedig a nép a régi keresztények médjára most is kivánta, hogy ál
landóan biztassák, oktassák, vigasztalják, és kézzelfoghatóan tárják elé,
mit higgyen, milyen kötelességeket teljesítsen, és a szentségekhez hogyan
járuljon. Olyan szónokokat akart, akik anyanyelvén beszélnek, őt meg
értik, vele együttéreznek, és érte áldozatokat is hoznak. Szónokával lel
ki kapcsolatba óhajtott kerülni, és elvárta tőle, hogy részt vegyen örömei
ben és fájdalmaiban.

III. Ince pápa jól látta, mennyire igényli a nép az ihletet és szívből

fakadó, népi nyelven elhangzó és evangéliumi szellemtől átitatott prédí
kációt. Ezért adatta föl a rend megerősítése után Szerit Ferencnek és tár
sainak a hajkoronát. és küldötte őket a bűnbánat hirdetésére. A dornon
kosrendiekés la ferencesek újból visszatértek hitünk ősi forrásaihoz, a
szentíráshoz és a hagyományhoz. Rájuk építették szentbeszédeiket,

Úgy beszéltek, hogy a szellemileg kevésbé műveltek is megérthessék.
Egyszerűen és világosan széltak. Prédikációjuk főtárgya: Szeresd Istent;
szeresd felebarátodat, mint tenmagadat ! Az alakítja a földi életet sza
baddá, boldoggá és naggyá, ha [árásunk-kelésünk, gondolkodásunk és
beszédünk ebben a szellemben folyik, Szent Ferencen csak egyetlen érzés
uralkodik - a szerétet. Bárhová megy, ezt közli az emberekkel. Magával
is ragadja az emberek szívét, mert a belőle áradó szeráfi tűz ellenállha
tatlanul hat, és hallgatóiban a legnemesebb érzéseket kelti. Ennek a mo
solygó szerétetnek kisugárzásából meleg napsugár árad végig a világon.

Az emberek kimennek a szabadba, és úgy tűnik nekik, míntha min
den megváltozott volna, mint a kiadós, áldásos eső után. A szerétet ih
letében észreveszik, hogy a fák zöldelnek , a virágok hírnesek. a bárány
felhők sugárzó fehéren úsznak az égen, az árnyas erdők pedig visszhang-
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zanak a madarak csicsergésétől. Szépnek találnak mindent, amikor szí
vük csordultig tele van szerétettel. Gyermeki hálával gondolnak Istenre,
aki mindent örömükre teremtett. Isten jóságát szeretettel igyekeznek vi
szonozni.

Az igehirdetés kivonult a sgabadba, mert a templom nem fogadhatta
be a nagy tömeget, amely a városon kivül, kint a mezőn áhítattal figyelt
kedvelt szónokaíra, Mikor így künn, Isten szabad ege alatt hangzik el az
ige, a prédikáló könnyen hivatkozhat is a természetre, és hatásosan ve
heti be szónoklatába a természet érdekes jelenségeit.

Szent Antal többször prédikált igy a szabadban, mégpedig nemcsak
Páduában, hanem Dél-Franciaországban is. Hiszen volt alkalom, hogy
egyszerre harmincezer ember hallgatta. A szabadban tartott prédikáelót
tükrözik itt következő szavai, amelyekkel arra a kérdésre felel, hogy mik
a nép mísszionáriusai: "szépséges felhőcskék. amelyek a világ különféle
részei fölött lebegnek, hogy az isteni kegyelem harmatával éltessék az
Úr szántóföldjét, és a bűnök ártalmas hevétől védjék, míután öket az is
teni Lélek felemelte fuvallatával a földről, mert minden földi jóról le
mondtak." A szent kereszt erejének jellegzetesen ferences gondolata is
,,szabadtéri" színezetet nyer: Kísértésben, bajban menekülj "a drága Fa
árnyékába !" Ott telepedj le, ott alázd meg magad!

Szent Ferenc és társai általában bűnbánatra sarkaló prédikációkat
mondtaik. Ezeket hatásossá tette külső megjelenésük, amely szegénységről,

önmegtagadásról és igénytelen alázatról beszélt, de főképp belső életük
gazdagsága, új meglátásaik és az egész lényükből áradó jóságos és derűs

szeretet,
Szent Antalnál mindez megvan. de ehhez járul még nagy teológiai

képzettsége, kiváló szónoki adottsága, természetadta lendülete, művészí

képzelőereje, rendkívüli emlékező tehetsége és mindenírányú ismeretei,
amelyeket öntudatosan és szellemesen érvényesít. Kortársai szerint mond
hatatlanul kedves az egyénisége, csak úgy lobog a benső tüze, és magá
val ragad őszinte pátosza, Mindezt átszellemíti és még vonzóbbá teszi
szent élete.

Ha leírt prédikációit olvassuk, szemünk előtt ikell tartanunk, hogy
azok csak vázlatok. Ö öntött beléjük tüzet, erőt és lendületet. Ez az oka,
hogy vázlatai csak többszöri átolvasás után kezdenek megelevenülni és
hatni. Milyenek lehettek, amikor valamelyiket ihletett lelkével teljesen
kidolgozta és előadta! Bizonyos, hogy ahol megjelent, obt minden a hatása
alá került.

Mezitláb, foltos ruhában érkező szeritünket körmenetileg fogadták.
Mindenki sietett, hogy hallja, lássa a "szentet". Prédikációja után nem
tudtak elég gyóntatóról gondoskodni, mert annyian törekedtek életük
megjobbítására. Sokan eladták vagyonukat vagy egy részét, hogy megté
ríthessék az okozott kárt.

Minderről természetesen nem olvashatunk beszédeiben, de sok egyéb
érdekességet találhatunk bennük, Beszédvázlatai mutatják, milyen gon
dolatok Ioglalkoztattákaz akkori embereket, vagy milyen hibákra kellett
a szónoknak rámutatnia. Szerit Antalnál is észlelhető a szóelemzésés a
szeritírás egyes részeinek kapcsolatba hozása. Hiszen Szent Antal is na
korának. Amde nem esik a szőrszálhasogatás hibájába, és összevetései is
célszarűek. Jól ismerte hallgatóságát, igényeihez és gyengéihez tudatosan
alkalmazkodott. Erre mutat egy jellemző panasza és egyben igen érde
kes megjegyzése: "Korunk hallgatóinak és olvasóinak sületlen bölcsessége
odáig jutott, hogy lenézik annak olvasását, és megvetik annak hallgatását,
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amiben nincs valami új, ha nem találnak benne valamit, vagy nem hal
lanak mesterkélt, keresett és hangzatos szavakat. Mivel az Ür igéjét le
nézik vagy únják, az nem tér be hozzájuk. Ezért minden evangélium
hoz la neki megfelelő előszót kapcsoltuk hozzá az elején, a műbe pedig
beillesztettünk bizonyos ismereteket az állatokra és a dolgokra vonatko
zólag, továbbá a nevek etimológiáját úgy, hogy azokat erkölcsi értelem
ben magyarázzuk."

Szentünk beszédeí a maga korában medernek voltaik, és egyúttal &3.

játosan egyéniek. íme belőlük néhány részlet.
Az öt ujj. Az emberi kéznek öt ujja van. Az első ujjat hüvelykujjnak

nevezzük. Ez az első erősebb, mint a többi ujj (latinul "pollex", pollens:
erős). A második az üdvözlő vagy mutatö ujj, mert vele üdvözlünk vagy
mutatunk. A harmadik a "középső ujj", és valóban az is. A negyedik a
gyűrűsujj, mert rajta hordják az emberek a gyűrűt; egyúttal "orvosi ujj"
is, mert vele gyűjtik össze az orvosok a kinyomott kolliriumot (gyógy
szert, szernkenöosöt). Az ötödiJk a "fülujj", amennyiben fülünkbe nyúlunk
vele.

Az igazi kéz az, amely értünk cselekszik; a számunkra kitárt, barát
ságos kéz, amelyet meg kell szorítanunk: amely leszáll az égből, hogy
csodát műveljen kedvünkért, hogy bennünket felfelé vonzzon... Ez
Krisztus, a megtestesült Ige ... Menj tehát, csókold meg, szorítsad kezed
közé ! Meglásd, mílyen erős és meleg kéz.

Jegyezd meg, hogy a megtestesült Ige kezén is valóban öt ujj volt.
Ö ugyanis hatalmas fogantatásában, üdvözöl születésekor, közepettünk
van, amikor prédikál orvosol, amíkor csodát tesz, és belénk nyúl, ami
km szenved,

A hüvelykujj rövidebb, mint a többi, noha erősebb náluk. Ez jelzi
Isten Ftának ulázatoseégát, aki kicsiny lett a dicsőséges Szűz méhében.
Karácsonykor az angyal "üdvösséget" jelzett a pásztoroknak mondván
(mintha ujjával rrvutatott volna arrafelé): "Ma született az üdvözítő; és
ime nektek a jel: újszülöttet találtok ..." (Luk. 2, 12). Mikor az üdvözítő

prédikált, közepettünk (in medio) volt, és hirdette mindenkinek a meny
nyek országát. A !közép (latinul "mediam") "mód"-ot is jelent, továbbá
azt, hogy valami "mérték szerint" van. Ö valóban kinek-kinek képessé
geitíez mérten módolja ki az élet igéjét. De orvos is, mint aki hozzáértés
sel, megválogatva és hiánytalan számban hajtja végre csodáit, A gyűrűs

ujj jelképezi az Ö engedelmességét: "És engedelmes lett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig" (Fil. 2, 3). Ebben az engedelmességben telje
sítette művét, melyet az Atya rábízott és vele közölt. Öt ujjával gyó
gyította meg az emberi nem süketségét: "Ujját (a süketnémának) fülébe
dugta ..." (Márk. 7, 33).

E kéz szerint - Krisztus szerint - kell alakulnia minden ígazi test
vérének; az őseredeti modellhez kell hasonulnia; ahhoz,akiben az Atya
kedvét lelte. Mert csupán az keresztény (christianus), aki nemcsak mond
va, hanem valójában is Krisztus hasonmása, ".alter Christus". Ennek az
isteni formának kell megnyilvánulnia mindenekelőtt minden áldozópap
ban. Legyen a Krísztus keze. aki velünk marad a világ végezetéig, hogy
"adja nekünk a szent dolgokat", mutassa az utat, közvetítse az igazaágot
és az életet !

A poklos Naamán. Elizeus próféta elküldi la gazdag, de POklOB
Naamánt: "Menj, rnosakodjál meg hétszer ·a Jordánban, akkor tested
meggyógyul, és tiszta leszel." (Kir. IV. 50, 10) Naamán "ékeset" jelent,
szirül pedig "mag.asra helyezetrtet" ; Jordán viszont "itélet patakját" jelent.
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A bűnös is külsőleg szép, magas állást tölt be, bóvelkedilk földi [avakban,
de belsőleg, lelkében poklos. Ha vissza akarja nyerni üdvösségét, köze
ledjék az itélet patakjához, vagyis a könnyes gyónáshoz! Itélje meg ön
magát, és hétszeresen kárhoztassa azt, amit rosszul cselekedett!

A "külső" cselekedet. "Dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz
és fogcsikorgatás." (Máté 22, 13) Jézus itt a pokol sötétségére gondol,
amely sötétség rajtunk kívül van. Am a bűnösöknél ezbe1ső sötétség 
a szívben ... Ez az árny feledteti velük a halált.

Jézus "kívülre"-dobásról beszél, mert örökre kiűzi az elkárhozottakat
az élők földjéről. Ott majd sírnak azoka szemek, amelyeket hívságos dol
gokon legeltettek. :es fogaikat csi!korgatjákazok,akik falárikul élveztek
itt, miközben felfalták a szegények javait.

E két dologból áll a pokol legnagyobb fájdalma: tűzből és hideg
ből . .. Figyeld meg, miként burjánzik főképpen két bún ezen a vilá
gon: a bujaság és az önzés I így a pokolban is főleg ,két kín gyötör: a
tűz és il hideg. .

"Oltár." Méltán nevezik a Boldogságos Szűz Máriát oltárnak ("alta
re"). Oltárnak hívják, mintha azt mondanák: magas oltár ("alta ara"). Ez
az oltár magas fölfelé nézve, mélységes lefelé nézve. Oltár, mert rajta
"égnek" az áldozatok. (A latinban "alta" egyaránt jelent magasat és mé
lyet. Az "ara" szót pedig az "ardere" (égni) igével hozta kapcsolatba a
népies széfejtés.

A Boldogságos Szűz valóban oltár volt szemlélődésének magasztos
sága miatt és alázatának mélysége miatt egyaránt. Oltár volt, mert mi
közben égett az isteni szeretet tüzétől, feláldozta magát édességes illatként.
- A kétféle szülés. Jegyezd meg, hogy Máriának kétféle szülése volt,
egyik . testoen, a másik lélekben! Test szerint szűzen szült és mínden
örömmel telten, mert fájdalom nélkül szülte "az angyalok örömét". Ör
vendezzünk hát és mosolyogjunk vele Fia születése míatt l

Amde bánkódjunk is vele kínszenvedése miatt, amely lelkét tőrként
járta át! Ez a második szülés fájdalmas volt és minden keserűséggel

teljes. Ne csodálkozz! Hiszen Isten fiát látta a keresztfára szegezve két
lator között függeni. Ot, akit a Szeritlélek közreműködésével szűzen fo
gant, és szűzen szűlt.

Szűz Mária arca. Mióta Isten fiát foganta, arca valami oly tündöklő

fényességtől ragyogott, hogy maga József sem mert merően ránézni ...
Félt feléje közeledni, mert a dicsőséges Szűz arca ragyogott annak az
igazi Napnak sugaraitól, amelyet méhében hordozott. Igaz, e Napot most
felhő födte, de Anyjának szernén és arcán keresztültőrtekaranyos fényé
nek apró sugarai.

Ez az arc teli minden báj jal, az angyalok szemének kedvence. Benne
szeretik szemlélni azt, aki tündöklik, "mint a nap, arnikor delelón van".
A Boldogságos Szűz az egész világ számára is szeretetreméltó, mert fogad
ni volt méltó mindnyájunk üdvözítőjét.... Jézus Krísztus is mínden asz
szonynál inkább szerette a dicsőséges Szűzet, akitől testet öltött, és aki
előtte minden asszonynál jobban talált kegyelmet és irgalmat.

Szűz Mária méltósága oly nagy, lelke olyan szent, szíve olyan szere
tetreméltó, hogy semmüéle dicséret nem elegendő a magasztalására. Ha
dicsőségét akarjuk hirdetni, minden nyelv dadog.

Mennybevitele. "Fölkelt az úr" (Zsolt. 131, 8), amikor fölemelkedett
az Atya jobbjára. Fölkelt az ő szent szekrénye is, amidőn e napon, melyet
ma ünneplünk, fölvették őt a mennyei hajlékba.
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Esdeklünk tehát hozzád, Úrnőnk, Isten dicsőséges Anyja, akit felma
gasztalt az angyali seregek fölé ... áraszd ki ránk irgalmad olaját! Ez
fedje be bűneink sokaságát, hogy így bűnöktől szabadon és erényekkel
ékesen - méltók legyünk az égi dicsőség magasába feljutni, és a boldo
gokkal együtt örvendezni.

*
Szerit Antal a maga korának egészen rendkívüli, kivételes adottsá

gokkal rende1lkező szónokí egyénisége. Éleselméjű, kitűnő emlékezőtehet

ségű, lánglelkű szónok. Mélységesen behatol a szentírásba, és elsőrangúan

ismeri. Ha igyekszik is egyre művelődő hallgatóságának igényeit csiszolt
beszédével és szónoki adottságaival kielégíteni és lekötni, magáva! ra
gadni, az núndig a keresztény tanítás hatásosságát és lelkek üdvét szol
gálja, Ezért emeli !ki a megtestesülés hitigazságát, Szűz Mária istenanyai
szerepét és megdicsőülését, továbbá az áldozópapok méltóságát korának
tévelygőivel szemben. Nagy hévvel, szeretettel és áhítattal prédikál. Igen
[áratos a misztíkában, és átéléseí, mísztíkus meglátásai felvillannak be
szédei közben. Érthető, ha szent élete és csodákkal kísért tevékenysége
színte' az apostolok idejét idézte fel. Méltán látták benne kortársai Szent
Pál folytatóját, "a nemzetek új apostolát".

•

FALU TAMÁS VERSEI

ELszAMOLAS

Ki rám kíváncsi,
Hogy tisztán lásson,
Ime, itt adom
Elszámolásom:

Keveset kértem,
Keveset adtam,
Adós életnek
Adó.! maradtam.

DONGO

Egy dongó berepüU szobámba,
Kegyetlenül lecsaptam rája.
Ugy kell neki, mért zavart csendet,
Békét, mely a négy fal közt lengett.

Ha nem bántom, meddig élt volna?
De minek is szállt ablakomra ?
Gyilkosává tett, bűnbe hajtott:
A nyárból megöltem egy hangot.
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SOHAJ

Tenger vagyok és nincs hajóm,
Hajó vagyok s nincs kikötőm.

Egbolt vagyok s nincs csillagom,
Pedíg már este, este lőn.

Fészek vagyok s nincs madaram,
Madár vagyok s nincs énekem,
Vándor, ki utat nem talál,
S az út vagyok, me.ly végtelen.

VÉGALLOMAS

Beroboaott a mozdony,
Alvó tüzét eloltom.

Az élet bekormozta,
Vasát ette a rozsda.

A síneket előtte

Az útifű benőtte.

Es mint hasznavehetetlent,
Törölte a menetrend.



PALACKPOSTA I r t a SzarIka Géza

Arról az esetről sohasem beszélt nekünk Bence. Úgy 'megrendítette
idegrendszerét, hogy állergtája volt mindennel szemben, ami erre a drá
mára emlékeztette. Az idegorvos akkor olyasfélét mondott, hogy a szer
vezet Ö6ZtönÖS védekezése ez. Bence ott is hagyta a szénbányát, és átment
az olaihoz.

Ennek már több, mínt húsz esztendeje. Az elmúlt nyáron aztán egy
rövidke hir jelent meg a megyei lapban arról, hogy Rajkibányánaz egyik
tárnaban egy bádogszelencét találtak egy támduc mögött: a 36-os bánya
omlás palackpostájat. Az én Bence öcsémet mintha kicserélték volna. A
"palackposta!" Hiszen ez elveszett múltjának, egy megtalált darabja!
Valahogy úgy érezte, hogy rég meggyógyult lelkébe ezt a darabot is bele
kell építenie, így lesz újra teljes ember.

Együtt mentűnk el Rajkiba egy szép nyárvégi napon.
- Te, az6ta nem jártam itt - motyogta az emlékezés és az ocsudás

elegyes örömével. - Ez nem az a bánya, amit valaha itthagytam. Aklkor
bizony szutykos kis kóceráj volt 40 ezer pengős O'I'l-tartozással ... És
most ? No ni! Hogy kivakarózott l Nicsak, az orvosi rendelő. És mí
csoda tükörablakok I Mit szólna ehhez az öreg Darabos? Aztán ... új
osztályozó I Meg ezek a bányászlakások I Kis erkély míndegyíkhez, igaz,
hogy pindurka, olyan rongyrázó - de erkély ... Az árgyélusát, még meg
illetődik régi rajki valóm !

Változatos, szép erdővidék ez, arnolyan igazi nappali vigasztalás az
örök bánya-éjszaka jrabjainak, Érdekes, Bence fekete szemüveget rakott
föl, és mélyen behúzta a kalapját, nyilván nem akarta, hogy felismerjék.
Ilyentájt, a délutáni váltás után alig látni ernbent. Bemegyünk a Ikultur
házba. Nagy társalgó, előadóterem, játékszoba. Most szinte senki sincs
itt. Nyitva van a könyvtár is. Csak a könyvtárosnőttaláljuk benne. Csi
nos fiatal lány, jó huszas.

E1mormoljuk a nevünket jó érthetetlenül, és Bence megmutatja a
cikkecskét a palackpostáról. _

- Igen, itt van, - mosolyog a lány, és odavezet bennünket egy üveg
fedelű tároló-asztalhoz, Néhány kép, irat és szénminta van benne a rajki
kezdetekről.

- Ez a jövendő múzeumunk magja - mondja -,és itt a palack
posta.

Atnyujt néhány kitépett, viharvert noteszlapot. Bokor Bence a kezé
be fogj'a a vízfoltos papírlapokat. Figyelem az arcát. Uralkodni akar ma
gán, de nem sikerül. Színte látszik rajta, hogy most ott van lélekben a
kitépett ídőnél, annál a megrázó drámánál. amikor ezeket a sorokat írták.

- Egy fiatal mérnök írta ott lenn - mondja a nő.

- Igen, igen, Megengedi, hogy egy kicsit böngésszek benne?
- Tessék I
Félrevonulunk a könyvtár sarkába. Bence mohón vizslatja a kusza

sorokat, melyeket valaha ő írt, aztán halkan olvasni kezdi az első mon
datot:

Itt vagyunk az omlás alatt rnyolcan: Tarló Márton, Pandur András,
M6zer Antal, Angeli, a lőmester, Hanák Máté, Láng Pali, Füki Pista es
én, Bokor mérnök ... Nem hiszem, hogy megmenekülünk, hát egy-két
sz6val leírom, hogy teltek utolsó 6ráink ebben a szörnyű börtönben. In
nomine Domini ! ... Robbantás után omlás és víz ... Az elővájatban va
gyunk ...
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Bence öcsém leteszi a papírlapot, és egy félpercre maia elé mered,
aztán emlékezve szitálja maga elé a szavakat:

Szinte látom Tarló kemény, inas bányászareát, olyan, mint Meunier
bányásza, ezt minden romantika nélkül mondom. Látom Pandúr kerek.,
gúnyos képét. Mint a halász a halszálkákat, úgy köpte a káromló szava
Ikat Örökké ... én egy kicsit respektáltam. szinte tartottam tőle. Nagy,
sötét hatalmat éreztem mögötte: az elkeseredettek baljós, feszítő falan
xát ... '&s átvillan előttem a többiek arca is ... Az úgy volt, hogy feltö
rést aikarrtunk csinálni a felső folyosó felé. Reggel kilenckor robbantott
Angeli, a lőmester. Ez is úgy előttem van: mindig bőrsapka volt a fején
visszáru! föltéve... A robbantás után dübörgés, recsegés, földindulás.
Mintha rejtett tűzhányó emelgetné a tárnát. _

ütést éreztem a fejemen, majd fekete függöny borult az agyamra,
nem tudom, meddig lehettem eszméletlen. Arra ébredtem, hogy valaki
ráncígálja a karomat: "Mérnök úr! Mérnök úr, beomlottunk l" Tarló
volt, a vájár. A fejem, mint erry kődarab, csak lassan érnek össze ben
nem a szavak értelemmé. Valaki nyögve jaj~atja: "Jaj, mit tettem! MiJt
tettem én l" A lőmester lehet az. A hangja rikftóés mégis élettelen.
Tényleg, mint az örvény, zúg, dübörög minden. Hol? A fejemben? Vagy
körülöttem, ebben a poros, recsegő pokolban?

Tarló Márton "bedobja a szörnyü szót:" A gát! Biztos elszakadt!
Aztán szidja a "gyilkosokat".

Gát. Gát. Ja, persze, a szomszéd folyosót évekkel ezelőtt elfalazták
betonnal ... mivel kimerült ... de kérlek, én akkor még itt se voltam a
bányánál, akkor még javában főiskolás voltam ... ez tény, erről tudott a
bányamester Baz igazgató is ... én is többször jelentettem, de hiába! ...
Most egy másik hang: "Víz l Víz l" Tényleg, az altestünk már latyakos.
Valahonnan az omlás mögül szívárog ide... Aki él, az ide mászik az
elővájatba, mert itt még tart az ácsolás. Igyeikszünk valami követ magunk
alá teremteni a víz ellen. Rettenetes a por, zúzódásaink is vannak, A
legcsúnyábbaikat bekötjük ingdarabokkal, mert a kötszertáska is az om
lás alatt van. Az egyik káromkodik, a másik, például Hanák bácsi, imád
kozik. Ilyenkor a belső, a rejtett belső tör kifelé: az ember magmája. ~n
gépiesen mormolom magamban: teljes szívemből bánom ..., teljes SZÍ
vemből ..., teljes szívemből... több nem jut eszembe, kába a fejem, úgy
érzem, valakíneka kezét csókolgatom ... anyámét, Maríkáét ..., de lehet,
hogy az Istenét... hálából vagy íjedtségből, nem tudom, de valahogy
egész megmaradt életem benne van ebben a vak_csókban.

No ia most elmos6dikaz írás, de itt már van értelme : Négy bányász
hiányzik.

Valaki azt kérdezte akkor: "Hallottátok a halálkiáltást ?" Alighanem
Pandur volt a kérdező, a Tarló segédvájára, mert utána káromkodott
minden meggyőződés nélkül. En nem hallottam semmiféle kiáltást, mert
eszméletlen voltam akkor. A többiek azt mondják, hogy ők a recse
gésen, dübörgésen is áthallották. Vérfagyasztó volt. Egy kiáltás volt, vagy
több? Ki tudja ?

Nevek hullanak a karbidlámpás homályba: "Hencz Ferkó ... Vendég
Jóska ..." :!ts még két nevet mondanak, de én most már nem em1ék:szem
rájuk. A Hencz emberei. Az omlás alatt vannak mind? Mennyivel több,
hogy mi tudjuk, hogy megvagyunk ? De meddig? Reggelig? Egy vagy
két napig? Megtalálnak vagy megfulladunk iit ? Rettenetes ez a tehetet
lenség, hogy Hénezéken se tudunk segíteni, ez a legszörnyűbb dolog a
bányászembernek. eza tehetetlen tétlenség,
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Teljesen el vagyunk zárva mindentől. Légvágatot se találunk. gn
hallucinálok. - Erdekes, ezt is ráírtam, persze szerelmea voltam akkor
nagyon, hát csak megérzi ott fönn majd valaki, ha olvassa ezt a palack
postát, hogy miről hallucináltam ? Az előbb azt mondtam, úgye, hogy te
hetetlenek vagyunk? ! Nos nem bírtuk így tétlenül tovább. Aki ép kö
zülünk, az a dúcok mellett, az omlás körül, a fedün a fejünk fölött kö
römmel vagy kődarabokkal (csak egy lapátunk maradt, a csáleányok mínd
elvesztek) valami rést próbál vájni, hogy kiutat találjunk. De a körme
ink égnek, és semmi, semmi az eredmény. Teljesen el vagyunk zárva,
csak a víz szivárog lassan, de biztosan az omladék felől. Azt kérdi tőlem

Tarló, milyen a gátfolyosó szintje az elővájathoz viszonyítva? Megnyug
tattam, hogy legalább egy méterrel lejjebb van, mint mi. Igen, de a viz
nem respektálja ám a térképezést - csak jön a saját tudománya szerint,
Még szerenose, hogy a robbantástól támadt légnyomás lenyomja a vizet.
Vagy az is lehet, hogy más valami hátráltatja, hiszen ezerféle hatóerő

lehet!
A mulasztások most kamatoznak: nincs légvágatunk, pedig kéne.

Legalább is a térkép szerínt nincs. Pedig arra kitörhetnénk. Borzalmas a
por, Hanák tatus, a garambólcsősz majd megfullad. asztmás a szeren
csétlen. Én tisztán hallom Maríka hangját a közelből: "Bence ! Bence! Hol
van hát? l" A többiek kinevetnek, mikor elmondom, Tarló a fejem felé
bök: ott benn cseng a hang, hallucinálok. Én tudom, hogy inkább a szí
vernből tör elő !

Mózer Antal veszi az egyetlen Iapátot, és elkezd vele kopogtatni a
fedü-kőzeten: Tá~ti-ti-ti-ti ! Tá-ti-ti !

Konokul veri, de semmi válasz, Csak zúgás és borzalom. Tarló rá
mohog a versenytársára: ne kopogtassen annyit, mert újabb omlást csi
nálhat vele, "és akkor előbb végünk van, mint ahogy eredetileg rendülve
lett".

"Hát aikkor dögöljünk meg, mint a patkányok", - dörmögí Mózer,
aki tisztes volt a háborúban, amellett híres vadorzó is, már ült is érte.
Ismeri mindeniki a mondását, hogy akkor lesz majd ernber a hányász is,
hogyha ő is vadászhat szabadon, mánt az urak, de puskával, nem pedig
makszlíval !

Most kelletlenül abbahagyja a kopogtatást, pedig de jó volt hallani
ebben a süket csöndben, ez volta vágyunk csigacsápja, amellyel az élet
felé tapogattunk ...

(Bence megtörli verejtékező homlokát, kicsit vár, aztán tovább ol
vassa a palackpostát.) A lőmester kétségbe van esve, önmagát okolja. 
!gy volt, jól emlékszem erre a szerencsétlen Angelíra. Tele volt önvád
dal. Véres és dagadt volt az arca, de folyton kesergett, hogy ő az oka
mindennek. Már mindenkit idegesít ez az alvilági lamentálás.

"Te, Karcsi - kérdi tőle Tarló -, mennyi paxitot használtál a rob
bantásnál, de becsületedre mondd ám l" A lőmester hátrább tolja a bór
sapkáját a fejéről és szinte megkönnyebbülten beszél: "Te, annyit hasz
náltam, amennyit szoktam széles vágatban: három kiló hatvanat. De ki a
ménkü számított erre? Iszen ismertek, Marci, ezerszer robhantottam
már l"

Ez igaz. Angeli érti a dolgát. Azt mondják, az öregapja szín-olasz
volt, a komáromi vasút építésénél dolgozott talyigás lovaival, aztán itt
maradt. Nem Angeli mentségére mondtam, hanem az igazságért, hogy
talán a víz egyszerre "robbant" a paxittaI vagy még előbb, olyanformán,
mint mikor elgázol valakit az autó, és mégse abba hal bele, hanem egy-
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két pillanattal előbb gutaütést kap az ijedtségtől ... A lőmester hálás ne
kem ezért a magyarázatért. pedig én csak az igazság kedvéért mond
tam ezt.

A víz nő, ivóvizün'k csak néhány korty. Nézd, kérlek, hogy remegett
a kezem, míkor ezt leírtam ! De ezen nem csodálikozol, ugye? A helyzet
az volt, hogy minden jel és jelenség ellenünk szólt, és annak a vak kagy
lóhéjnak a szolgálatában állt, amely bezárt bennünket. Ez az egész "kagy
lóhéj" nem hosszabb nyolc méternél, és nem szélesebb kettőnél. Mint a
szarvasok az árvizben az egyetlen hajlaton. úgy tömörülünk mi itt. Ahány
perc, annyi óra idegeink kalendáriumán. Éjfél felé - a karórám megvan
- már a combunkat hűti a moeskos bányavíz. Fükí Pista, a csapatcsillés,
a híres füttyös, azt mondja, hogy a sötétben minden víz fekete. "Jó hosz
szú lábvíz l" Aztán a halálra mond egy cífrát, Förtelmesen cinikus fiatal
ság vagy borzasztóan egészséges! Mindenesetre komázik a halállal, azt
mondja, aklkor kiesik az "öreg" a szerepeből. Már mint a halál.

Pedig a fulladásori kívül van itt haj bőven. Teszem, az ivóvíz. A bá
nyászok tulságosan ráhagyatkoztak a bádogpalackokra. arnelvek a tám
dúcokon szoktak lógni. De itt az új vágatban még nem al;(g'atták fel öket.
Kinek a mulasztása ez? A bánvamesteré ? Vagy az aknászoké ? Csak
két kulacs vizünk van, az egyiket vastartaléknak hagyjuk, a másikból
- egy nap elteltével- iszunk egy-egy kortyot. Mindenki egyetlen egyet!

"Szomjan veszni a vízben l" - kuvikolja a lőmester, aki odafönn
míndíz sörrel szekott védekezni a vízhiány ellen. Tarló, aki külőnben

sem állja a sörivókat. Iehurrogja: itt ne [ajgasson, mert a vízbe fojtja!
Be is húzza ám a nyakát Angeli, pedig a Tarló csak vájár, ő meg lő

mester. De Tarló bizalmi is. FőbizaImi. "Sörtől azoktál beruzni te, Kari,
a Borbála-napon, sörtől - mondja neki megvetően. - Nem férfi az
ilyen, nem magyar férfi l"

A víz persze mind több levegőt von el tőlünk. A szénpor és az izzadság
rátapad a pórusainkravés eltömi a bőrünk sok apró "tüdejét". Én jó cso
bORVa lemosom a felsőtestemet a mocskos bányavízzel. a többi követi
példámat, így kőnnvebb a lélegzés. _

Az elalvás halált jelent! Nem merünk elaludni, pedig rettenetes ál
mosak vagyunk. Harcolunk az álmosság ellen. Tarló gépiesen emelgeti
szeme elé a karbidlámpáját, vizsgálja, hogy állunk a széndíoxiddal, Nem
szól, a monoxidveszélyről is hallgat. Én is. A.16dolo:g nem elaludni. Ide
torkollik minden "munkán,k": az elalvás elleni küzdelembe. "Emberek, az
elalvás halált jelent l" - ismétlem sokszor, Eblből a vízb6lbeszívni l Eb
ben elterü1ni ! . .. Csak ébren nem halunk meg talán, ha. .. ha kiásnak
ibennünket!

Találgatjuk, mi lehet odafönn. Szivattyú, szivattyú az biztos. Meg:
neki minden eszközzel az omlásnak ! Vita támad, kiket osztanának be a
rohambrígádba, Most meghallom az igazi bányászminősítést,ahozy ők, a
csákány mesterei tudják. Hoznak-e idejében máshonnan mentőkészüléke

ket? Mert ez most a döntő! Ebben a bányában ugyanis, ebben az elha
nyagolt ,.családi" bányában Noé-lkorabeli ócskaság és szemkitörlés min
den! Tarló, a bizalmi, felém csikorgatja átkait. Szememre hányja a vál
Ialat mulasztásait, az ócska, hajszáleres betongátat, mintha én tehetnék
róla, én a kezdő bánvamérnök ?! Persze én is "odaát" vagyok neki, a
kízsékmánvolók kasztjában l Haa gyűlöletet meg lehetne gyujtani, hát
egy kis szikrától lobbot vetne Tarló száján l

Mit feleljek neki? Ölre !kapjunk a halál torkában? Lenvelek mín
dent, magamra veszem a minden hájjal megkent vezetők pállott bűneit,
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hátha egy kis vezeklés számít valamit ... (Egészen furcsa: amint betűz
getem .a palackposta szavait, alig ismerek rá az írásomra. En írtam ezt ?)

Hanák Máté, a garambolcsősz, már alig bírja . . . borzasztóan fullad . . .
- Bizony, nagy gondunk volt ez 'a Hanák tatus. Nem is értettük, hogyan
került ide? Hiszen a vitlánál "csőszködött,"vagyis figyelte a csilléket, ne
hogy karamoolt szenvedjenek. Az pedig elég messze van tőlünk.' Azt
mondja - v,agy dehogy is mondja: zihálja, fulladja. hörgi, hogy a tele
fon szóbt, engem kerestek felülről, azért jött felénk, hogy odahívjon ...
Elhasznált tüdeje szortyog, muzsíkál, köhög és húz, minden szusszanat
levegőért harcolni kell neki, asztmás. Szemére is hányja neki Mózer, hogy
míért is dolgom az ilyen emJber még? ! Dehát a gyereikek nyakán élni !
Ha le is százalékelnák az embert, az édeskevés ! Inkább a halált, mint a
nyomor nyakára még egy kölöneöt ...

Atyaisten! Hát igazság ez? AkkoTltájt történt, most is emlékszem
rá: Marosi néni a fővárosnál volt tanár, és már harmadik éve betegsza
badságon van, pedig kutyabaja, de Marcel bácsi, az ura, művész, és meg
festette az alpolgármestent teljes díszmagyarban. persze barátságból ...
Jó urak, gyertek ide most hallgatni az öreg bányászt, ezt a fekete, ful
ladó Tiboroot, milyen szépen muzsikál a tüdeje, a beteg tüdeje ikétszáz
méter mélyen a földalartt,az omladék börtönében !

"Na csak köhögje ki, tatus, azt a büdös széndíoxídot l - doktorko
dott Tarló Márton. Igy ni: hö-hö....hö-hö, - egészen a tüdeje fenekéig,
kifelé! Ugasson csak, tatus, kutyamódra, -aztán jöhet egy hosszú belé
legzés .. , No csinálja: egy-kettő, hö-hö-hö... übt!" Az öreg asztmás
fujtat, ugat kongva, aztán húz - semmi más zaj nincs itt a néma po
kolban, mínt ez a kétségbeesett harca levegőért. Könnyebb is most neki,
de most meg valamí borzasztó dolgot fullad ki magából: "HáJtha ... hát
ha ... föld-ren-gés volt... oda-fönt is ? ! ... és min-den... össze-dőlt...
Az úr-is-ten ... megelégel...te ... a sok gonoszságot ... a bű-ne-inket ? !. .. "

Tarló Iehurrogja, vén prófétának és halálmadárnak nevezi szegény
öreget, aztán ellenmondást nem tűrő hangon folytatja: "A földrengés
ilyen mélyre nem hathat, ez a fizika törvénye, nem pedig vénasszony
mese ! Erti, fater? !" En is cinkosságet vállálok ezzel a "fizV1~ai 'törvény
nyel", deazért - mi tagadás - az öreg képzelgése benn akad a fülem
ben. Akaratlanul is fölsejlenek bennem a nagy katasztrófák : Pompeji,
Sodoma, San Francisco.

(Bence megint tart egy kis szünetet, nagyot sóhajt, aztán tovább ol
vassa a palackposta sorait) : Ennivalónk csak egy-két falat. Mózer elmond
ja, hogyan (no itt elmosódott egy szó) a hadifogságban.

Pontosan így volt. Már harminc órája nem ettünk, vagyis a leszál
lás óta egy falatot sem. Eléggé szokványos megállapítás, hogy az éhséget
meg lehet szokni, mi ezt akikor nem tapasztaltuk. Görcsös nyomást érez
tem a gyomromban, szenvedtem, de különösen a gyomorfekélyesek kín
lódtak, hiszen minden harmadik. bányásznak van. Ezeknél a gyomorsav,
ha üres a gyomruk, a fekélyt V1a,ay a heget marja ... Az a haj, hogy a
tarisznyákk,al együtt laz élelem is az omladék alatt van, Míndössze egy
tarisznya menekült meg egy darab szalonnával, egy kis birkasajttal és
egy sarkalat kenyérrel. Mindenki kap két falat szalonnát, ugyanannyi
sajtot és egy harapás kenyeret. lVJózer azt ajánlja, hogy az ételt kétszer
rágjuk meg sok nyállal: eteljesen felőrölni a !kajáta szájban, aztán meg
keverni nyállal és a pépet sokáig forgatni és csak aztán lenyelni. így
laktaJtóbIb. Fogságban csinálták így Krasznojárs1lkban,ez volt a "dupla
menázsi",
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Csak nem elaludni, ez az evésnél is fontosabb. Mózer remekül Cili
nálja, Mesélni kezd a fogságról meg a katonaéletről. Jóízű hülyeségeket
mesél, ejnye, itt a cédula szélén följegyeztem egy szót ... megálljunk !
Igen, már tudom. Azt kérdezte tőlünk a huncut tréfamester, hogy ki tud
juk-e mondani németül a "masingevér" egyik alkatrészét. amit nekik be
kellett magoini a ká-und-ká hadseregben: Zubringergehauseseitendeokel
sperreíber ? No ez jól jött Láng Palinak. a galamblelkű Spartakusnak, aki
tavaly szerelt le mint géppuskás: "Németül nem tudom, hogy a fenébe
tudnám, de magyarul megmondom: adogatótokoldalfedélzárógamó, az
anyja köszörűkővétneki l"

Ez a Spartákus, amilyen erős volt, még se káromkodott. Ritka madár
bányászoknál. Emlékszem rá, én a Quo vadis Ursusára gondoltam, míkor
erre a hatalmas, nyugodt őserőre ránéztem. Az ilyen erő már rokon a
Renddel, a Teremtővel 7 A többi is felderül Mózer esetein. Mások CSÍJkor
gatnák a fogukat, ezek meg komaznak a végzettel, pedig az nem érti a
tréfát! '

Megtalálom a villanylámpámqt, Hanák Mátét "gy6gyítom" vele. A
levegő mind nehezebb, a k.arbid már elfogyott. Vaksötétben ülünk. MOISt
hirtelen vakító fény szökík a börtönünkbe: felkattantom a villanylámpa
mat, amit eddig rejtegettem. Nyakamban lóg egy spárgán, Hanák tatus
annyira megijedt a hirtelen fénytől, hogy egy kicsit elakadt a fulladása
is. Hálásan suttogja az öreg: "Aldjon meg!" Sír, és imádkozik. Tarló
nem tud ellenállni, és odacsípi az öreg felé: "Akkor is imádkozott, tatus,
amikor satrajktörö volt huszonnyolcban 7" Én keményen rászóltam Tar
lóra: hagyja most a szemrehányást, az ellenségeskedést! Együtt szenve
dünk, talán együtt is pusztulunk.

. A bazaltfejű bányász - csodák csodája - nem vág vissza, csak jó
időre mormolja könyörtelenül: "M;Indent el lehet felejteni, csak a sztrájk
törést nem !"

A lábunk és a derekunk megmacskásodott a víztől, Pandur erősen

kínlódik a fekélyével. Másokat a reuma kínoz, de nem sopánkodnak. fér
fiak a szenvedésben is. Csak az álmossággal nem bírunk sehogy sem.
Mózernek nagyszerű ötlete támad: a fiatalokkal odakötteti a kötél egyik
végét a támduc felső részéhez, a másik végét pedig rézsuta másik tám
duchoz. így rá tudunk dőlni a kötélre állás közben is, van szilárd fogó
zónk a lassan növekvő vízben.

Játszunk, hogy eL ne aludjunk. - A veszélyben az én agyam kere
kei is olajozottan forognak. Eszembe jut gyermekkorom egy játéka, a
szótagosdí. KÖ2Jlöm is a társaímmal: én mondok egy szót, az utánam kö
vetkező ennek a szónak az utolsó szó1Ja.gjával kezd egy másik szót, A
többi aztán folytatja. Például ilyenformán: róka. Most az utánam követ
kező ezt mondja: kabát, a következő: bátor, majd a másik: torma, madár
és így tovább.

Az ötlet bevált. Eleinte ugyan akadozva ment: a bányászok agysejt
jei nincsenek szokva az ilyen tornához, de aztánbelejöttek, és éppen a
gondolkodási kényszer a legjobb eszköz az ébren maradáshoz. Aki egy
percnél tovább gondolkodik, annak zálogot kell adnia, persze alak el
méletben . .. "No András, te milyen zálogot adsz ?" - "Hát... egy hát
sósonkát . .. gyenge tormával, aztán egy pohár ..., nem: négy pohár csó
kakői ezerjót." Egészen belegabalyodtunk az ételekbe. Van már a zálog
ban kacsasült, párolt, szalonnás káposztával. libamáj sok zsírral, füstölt
disznósajt persze házi, aztán abált, kövesztett hasaalja. Mózer bedobja,
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hogy "ózgerinc rizsheggyel", Tarló pedigtéli.szalámit "ad" egészben ,,két
marokra fogva".

Emlékszem rá, az öreg Hanák a téliszalámi említésére elkezdett ful
ladní, és panaszosan zihált: "Az Isten szép családot... adott nekem ...,
unokábt is... de egyet megta ... gadott ... tőlem . .. sose ettem... téli
szalámít ..." Még ki is nevettük, csak ÚiY magunkba fojtva ezt a szalá
mítragédíát, olyan groteszk volt most itt, de aztán megint csak elpíllése
dett a szemünk az álmosságtól. Nőttön-nőtt a kétségbeesésünk. ez a belső,

lelki fulladás. Angeli szídja a fentieket, hogy pusztulni hagynak bennün
ket ebben az omladékkriptában, Tarló Márton azonban leínti: "Látszik,
hogy talián vér !buzog benned, Karcsi. Hát így ösrnered te a bányászt ? l
Az én népemet? l" Mint egy uralkodó. Biztos, győzelmes hangon mondja
a Iőmestemek: "Nyugodj meg, Kari, a körmükkel is kaparnak utánunk l
c&a!k addig bírjuk, mig ideérnek l Még a fogukkal is marják az omlást l"
Mózer, a vadorzó hozzáteszi: "f:s imádkoznaik. Már mínt Jaz asszonyaink."
Egészen különösen hangzik ez ettől a kemény vájártól. Talán a belső om
lásunkon is dolgozik valami láthatatlan mentöosztag ?

Alig bírunk már állni. Dagadt a lábtmlk, kevés a levegőnik.. Össze
fűzzük karjaínkat, így dőlünk a 'kötélre, hogyha valaki elalszik, a má
sik visszarántsa. A víz már a mellünkig ér, J ebbra-balra hullámzik a
"rajvonalunk", ahogy az álmosság legyűr bennünket. Most már tudom,
hogy végünk van: itt fulladunik meg mindnyájan. Látom egy pillanastra
szeretteírn arcát, Marilkáét, azt a ragyogó, tiszta égboltot, ahogy meg
látja az én holttestemet ...

Összerázkódtam. Ekkor írtam a papírra:
Palackpostát csinálok.
"Emberek - mondtam az állva szunnyadóknak -, míndenkí üzen

het az asszonynak, a családnak... Betesszük egy bádogszelenoébe ..., ez
lesz a mí palackpootánk. Ha el is pusztulunlk, ezt legalább megta1álják,
mínt a hajótöröttelkpa1aokpostáját... f:n írom... Na Márton, diktálja,
mit üzen 1"

Tarló rám emelte verejtékes. szénporos fejét, és kurtán felelt: "Én ?
Semmit se üzenek ! Le van csinálva az ilyen érzelgősség ! f:n élni aka
rok, slussz !" Nagyot káromkodott. Az ő kitörése megzavarta a többi
eket is. Percekig fennakadt mínden szó. Node itt van a kezemben, mit
üzent azután Pandur András: Kedveseim, rendiLljétek vissza a szelemen
fákat, ne legyen nagyobbítás. Csókoltatok mindenkit: András.

Ilyenformán üzenünk lassan, akadozva a palackpostával azoknak, aki
ket életüniknél is jobban szerétünk. Sosem felejtem el, mikor az utolsóra,
Füki Pístára kerü1ta sor, Tarló Márton közbeszóle: "Ide figyelj en, mér
nők úr, egyet mégis üzenek a munkásság nevében. Megátkozom azokat a
gazembereket, akik a halálunkat okozták ... tizenegy munkás halálát,
Henczékke1 együtt l"

Emlékszem, megállt a kezemben a ceruza. Egy pillanatra torkon ütött:
engem nem számított be. Én vagyok a tizenkettedik. Hiába, mindhalálig
következetes.

Most Füki Pista szó1t: "Én Ibinek akarok üzenni, a PálinIkás Ibinek.
Irja azt, hogy én elismerern őta feleségemnek." Melegem lett, ha lehet
szó még fdkozatról ebben a fülledt, levegőtlen pokolban. Az Lbi l A Pá
lmás Lbi l Ez volt az elBórajongQm Rajki-bányán. Fölfelé törő, élmény
éhes lány, egyszer - jó éve már - betévédt a laikásomra, és ... Füki
Pista tovább diktált: "Megvan 1 Akkor írja azt is, hogy a gyerek, aki
majd lesz, az enyém. :ms ég veled, Ibikém !" Mindezt szelíd, nyugodt han-
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gon mondta, emlékszem rá jól, mintha most lenne, - csak az én sZÍ
vern vOjlt felzaklatva. önváddal tek Aztán mimden átmenet nélkül hirte
len fölordított Füki Pista: "Ibi ! Ibikém ! . " Hát nem lehet! Nem lehet!
Én élni akarok ! :Élni l" K1SiakadtJbelőle a sírás, rnínt egy túlérett kelés
ből a genny. Az Ölklömmelrria1rkglásztam a ceruzámat, ezerettem volna
Véle ordítani, de nem'lehet,'nem lehet, mert akkor végünk van! Csittí
tottam, a többi is morgott valamit, Hirtelen megrázta magát és vele
együtt a, kötélet a halálosan kimerültek fürt jeivel, mínt ,a kutya, mely a
jeges' árből kivergődik a partra. Aztán, míntha mi sem történJt volna, el
kezdett elszántan. dacosari és gyönyörűen fütyülní, hogy "Szerenose fel,
szerencse le, ilyen a ibányászélete ..." Ilyen gyönyörű, dermesztően szép
füttyszót .még nem hallottam.' Míntha megnyílt volna fölöttünk a kőta

karó ésbecsobbant volna hozzánk a nap ... Csak Tarló dohogott megint:
ne Ilyerrbúval-bélelt nótát fütyül] te, Füki, "hogyha majd a föld ölében
végóránkat éljük", a rosseb egyemeg az ilyen gyászíndulót, míkor tény
leg itt rohadunk a föld ölében, Osztán a végóránkat éljük - hanem va
lami frísset, szaporát ! így jött a füttyrnester ajkára a Rákóczi-induló meg
a tőbibi "szapora". Közben mindig a ritmus szerínt ráncígálta a kötelet,
úgy, hogy nem lehetett elaludni.
. (Nini" még ezt is' papírra vetettem:) Füttyhangversenyt rendezünk a
halál kijátszására. Füki újabb trü~kőt eszel ki.

Igen, emlékszem rá, Tarló Márton a Marseillaiset rendelte meg, én
még a. Szamárszerenádot. A Herkulesfürdői emléket többen dúdolták, ta
lán osak az egy Harrák tatus nem. "Nézz a szemembe, mondd édes, sze
retsz-e még? !" Hirtelen eltömődött a füJtty a szájakban. "Mondd, édes,
szerétsz-e még?" Hát lehet ezt bírni? Ezt a lessitott meghalást ? Egész
életünkben dolgoztunk, tanultunk, gürcöltünk. szanvédtünk - és akkor
eza vak, gonosz 'végzet ránk ront, és elrabolja az életünket? l

Elhallgatott a fütty, de nem sokáig. Füki, míkor látta, hogy megint
ránk terül az álom, kitalálta, hogy ha ő elkezd fütyölní, valakinelk foly
tatnia kell .adalt. Akit megránt. Ha hamisan is, félig álomba halva is, de
osak próbálkoztunk, vinnyogtunk azért a cérna életünkért. Megazokért,
akiket magunknál is jobban szeretünk ...

Csak Hanák Máté hem bírta tovább. Megállapodtunk, hogy ő el
aludhat. Pandúr meg a Spartákus, a két legerősebb fogta közre. Jó ero
sen átölelték, és az öreg a kötélre csuklott fejjel, menten el is aludt. "No
András, gondoltad-e valaha, hogy éppen te tartod a karoddal a Hanák
tatust ?" -'kérdezte Pandurtól Tarló Márton. A segédvájár nem felelt.
Miridnyájantudtuk, hogy ellenséges viszonyban van Harrák Mátéval. Az
öreg évekkel ezelőtt kfkosarazta, mikor megkérte a lánya kezét. Akkori
ban nagy koosmás volt Pandur András. Meggyűlölte Hanák Mártont, ta
lán éppen azért, mert.fgazavolt, De most tartja álmosan, romlott test
tel, a gyomorfekély kínzásat kőzt, védi a vízhaláltól a hajdani ellenséget.

Itt ,a főld alatt élem át, hogy Krisztus, vagyis a szeretet nemcsak ott
van, ahol én hittem, hanem a megvetett proletároknál.
. Éin irtam ezt? Igen, én. Most utólag is megbízsergetí a szívemet a
belső meleg, az azonosság öröme Dégi és új magammal, Ezt az igazság
időtlenségének nevezném ma. Forró, lenyügöző pillanatok voltak azok ott
lenn a drárnánk befejezése előtt. Agyamban keresztülhasította az álom
függőnyét az a jelenet Pandúr meg Hanák közt. A viilanyfény tisztasa
gával viliant-tudatomba a kérdés: én vagyok-e inkább keresztény, vagy
ez a káromkodó . munkás ? Szerettem-e eddig igazán az embert? "Csak
magadat !" - volta könyörtelen belső válasz. Lényegében idegenek vol-
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tak tőlem ezek a kormos hazátlanok. Mit törödtem azzal, hogy mocsok
ban és nyomorbannönek föl a gyerekeik ? ! Elvezeti cikknek tekintettem
a leányaikat. Mimt a tüzes kés, úgy állt belém a felismerés: nálunk szo
kás- keresztényeknél már élettelen Krísztus, az evangéliumi szeretet, és
álruhában ide költözött ezekhez a rabszolgákhoz. az ő kérges, de ember
séges szívükbe, mírrt hajdan... Szegény, száműzött, de örökké győzhe

tetlen Krisztus !
így gondoltam akkor ott kétszáz méter mélyen ·a beomlott bányában,

és ma azt gondolom, hogy talán ezért kellett .. , ehhh, nem mondom ki !
Nem mondom ki !

(Már szinte nem is ügyelt rám Bokor Bence, színte monológot tar
tott a palackposta lapjai előtt: Hanák Máté meghalt eltemettetésünk hat-
vankettedik órájában. .

Most nagyot csobbanta víz. Valaki fölkiáltott: "Hanák bácsi !" Pan
dur benyult a vízbe és kiemelte a dermedt testet. Már nem élt. Most már
szegény Hanák tatus lihegése sem zavarja a halálos csendet.

(Ni már alig van följegyzés) : Mózer Antal megőrült. Drámai perceik
voltaIk ezek. A kért bányász görcsösen tar:tottaa karjában a holttestet,
nem ils tudtuk, rnit csináljunk vele, hová tegyük, amíkor Mózer Antal
éles tenorja csattant föl, mirrt egy nagy erővel megrázott csengő: "Em
bereik ! Elvtársak ! . .. Halljátok ? . .. Kopogás az. omlás felől ! . .. Kopog
nak ! ! !" Egy percre abba maradt Füki füttye, amely eddig nem szüne
teLt egy percig sem. Döbbenten figyelt mindenki, Nem hallottunk sem
mit. Mózer kivált a láncból. és leakasztotta a Japátot a tetőgerendáról.

Odagázolt az omladékhoz. és megkopogtatta .a vízből kiálló nagy kőzet

darabot: Tá-ti-ti ..., tá-ti-ti ... tá-ti-ti-tí- ... Hallgattunk. Vártuk ·a vá
laszhangot, Semmi válasz. De Mózer csak rikkantott, üvöltött: "Kopog
nak ! .. , Hallom, hallom!... Élünk! Élünk!... Itt vagyunk! Rózsi
kám ! ... Jancsikám ... Bözsikém ! ... Józsikám ... jövök, jövOk: ! ..."

Mi többiek, kínzott döbbenettel, fulladozva és felkavartan tátottuk a
szánkat, és egymásra néztünk. Mózer Antal megőrült! ...

Több feljegyzés nem volt a palackpostában. Bence tanácstalanul for
gatta a lapokat. Az arca verejtékben úszott, de a szeme ragyogott. A
könyvtárosnő,aki eddig úgy csinált, mintha olvasásba volna elmerülve
a másik asztalnál, fürkészve nézett ránlk.

- Itt a vége hiányzik - mondta Bence félig nekem, félig a könyv
tárosnőnek,

A lány csinos arca felderült:
- A vége? Ott lenn az omlásban ? Hát az úgy voLt, kérem, hogy A

víz hirtelen elkezdett szökni a vá,jatból... és a csendben tisztán hallot
ták mindnyájan a fentie'k [elzését: Tá-ti-ti, tá-ti-ti ... Úgy tudom, hogy
a szabadulás perceiben, mikor a levegő betört hozzájuk, mindnyájan ősz

szeestek a kimerültségtől az iszapban. Csalk Füki Pista fütyült tovább
rendületlenül.

Bence ránézett a lányra,
- Honnan tudja maga mindezt ?
-- Füki Erzsébet vagyok.
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ÉVSZAKOK

Tavasz
Most minden titkos sejtelem:
a zsendülő rét zöld selyem
s arany hím rajt a kankalin:
és zen.gő-z8on.gÓ han.ggal ím
dalol ezer madár-torok:
kis glóriázó kántorok.
A lég tömjén-leheletű,

harangvirág (I csen.getyű,

s az ébredésnek mámora
az új-misésünk szent bora,
s az izzó nap, mint szentelt ostya,
áldó sugárit szerte-osztja .•.
Virágillat, madárka-ének ...
Örüljünk mind az újmisének.

N Y á r

Július napja éget6,
mit elvetett a Magvető,

kalászba szökkent már a mag,
a dús mezők aranylanak •.•
A föld termést hoz gazdagon,
s áldás len.g minden asztaqon,
a kazlakon, kévén, kereszten ...
Szivünkből háladal buzog,
s a déli szellő így susog:
"Ez az én testem."

Szeptember... nyárvég ... íme már
búcsúzkodik a napsugá~

de búcsúcsókja még meleg ...
Mosolyganak szöllőszemek;

ELÉGIA ÉS BÚCSÚ

de pár nap, s vérük már csorog,
s pincében forrnak új borok,
gyöngyöznek bordón OOfl1l fehéren ...
S ha támad hűvös esti szél,
suttogva, halkan így beszél:
"Ez az én vérem."

Osz

Az ősz: a nincs, az űr, hiány,
még nincs hideg, már nincs meleg;
az ősz a múlás, távozás:
lehulldogáló levelek,
halódó, sápadt napsugár ...
Eltávozott már rég a nyár,
s nem érkezett el még a tél;
egyetlen létező: a szél ...
Beléborzong az élő és a holt is;
az őszi szél halottas ének,
zokogó hangja gyász-zenének:
"Circumdederunt me gemitus mortis!"

T é l

Már itt a tél; hó permetez ...
Fehér csuhájú szerzetes,
kezében vad, vezeklő ostor ...
Rideg, dermesztő, zord kolO8toT,
szikár keménység, fegyelem ...
De bent a szívben: kegyelem!
Megvéd a hó; a hó takar,
melen.get ő, és jót akar,
s hiába fagy, hiába szél:
a jég alatt az élet él ...
Fehér csuhás b a r á t II tél.

Kunszery Gyula

Ez már nem a
szerelemnek szikraesője. Úszi
lomb csörren lassan itt-ott, pergeti
csillagait az augusztusi égbolt
és régmult évek hullanak a csen.g6
hullámgyűrűk közé. Bárcsak zenéjük
töltené már be lelkemet szavak
kése helyett. Lámpám hiába
égettem: fényét senki sem kereste.

Körül a lélek fényei: a sűrű

sötétben csillagok, a föld redői

mélyében bogarak, nyári fák foszfora
zöldje, az áradó, vad, zőld folyók
ömlő magánya, főnt elérhetetlen
íves hidak és városok a part
magasán - fönt, a hullámzó egek
partjain városok. Uram, a test
indulna már, de a lélek erőtlen.

Beney Z,uzsa
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A KIS ur
HÚ3Z éve házas ember vagyok, már nem vagyunk fiatalok. Gyermekeink

is jócskán felnőttek. Igazán nem panaszkodhatom, hogy valamilyen különös
bajunk lenne, életünk mostanában símán, jól kiegyensúlyozottan folyik. Én is,
feleségem is, gyakorló katolikusok vagyunk. A gyerekekkel sincs probléma.
Valamiképpen mégsem értjük meg egymást. Nem sziklákon, apró köveken bot
lunk, sokat veszekedünk a feleségemmel. Engem ez nagyon bánt, tudom őt is,
de mintha átok alatt lennénk; naponta szó-szót követ és már gyermekeink
kérlelnek, hogy ne csatázzunk folyton. Jól értsenek meg: szere~jük egymást, de
apróságokon - nem védem magam - olyan ingerültté válunk, hogy a leggo
n08zabb indulatok támadnak fel bennem. Az is előfordult, hogy mérgemben
elrohantam hazulról. Egyszóval: az élet hétköznapjaiban nincs közöttünk bé
kesség. Két világban élünk ... Van-e valamilyen lehetőség, hogy azt a harmó
niát, amit annyira óhajtunk, meg is tudjuk valósítani? Alapjában hala baj?
Kortánaím közül sokan elváltak - nem találtak más kiutat. Mi ezt nem akar
juk, de akkor mit teg1lünk ?

Bocsásson meg a levélíró, de annyi
ra közérdekű problémájára először

egy gyermekkorunkban hallott kis
versikét idézek a távolészekí halász
ról, aki a tündérnek panaszkodik:
"Ember, ember, emberke, kárás1lhal a
tengerbe. .. feleségem EIlzikém, mín
dég mást akar, mint én ..;" A nép me
semondó képessége, a folklór mély
bölcsessége világosan beszél a kÖ11Y
nyed, tarka szavak köntösében. A
férfi és a nő természete annyira kü
lönböző, hogy szinte két emberfajtá
ról beszélhetnénk,ha nem olvasnánk
a szeritírás első lapjain: "Teremtette
tehát az Isten az embert az ó képére,
Isten képére teremté őt, férfiúvá és
asszonnyá teremté őket." (Mózes 1, 27.
Krisztus Urunk idézi: Máté 19, 4,
Márk 10, 6-ban.) Ennek alapján sza
bad azt mondanunk, hogy az "ember
ség" lényegében a férfi és a női elv
egysége. A férfi és a nő teljesen
egyenrangú, de nem egyforma: egy
mást kiegészítők. Vakmerőség nélkül
mondhatjuk, hogy egyík sem egész
ember a másik nélkül, Még a coelábá
tusban élő legszágorúbb- szerzetesren
deknek is jórészt két ága van: a férfi
és a női rend. (Karmelitálk, ference
sek, domonkosok, stb.) Nemcsak a
férfi, ~ női psziché is érvényesül, igy
alakulhat 'ki az egész. Teljesen feles
leges lenne azon vitatkozni, vajon Ke
resztes Szent János, vagy Avilai Szent
Teréz, vagy Lisieuxi Szent Teréz ját
szott-e fontosabb szerepet a karmelita
szellern kíalakításában. Ck együtt ad
ják a teljes képet, kiegészítik egy
mást. A férfi és a nő természetének
egymás mellé rendeltsége a házasság-

ban a Iegnydlvánvalóbb, A kettójükból
álló kőzösség Isten rendelése szerint
nemcsak az élet forrása, hanem a köl
csönös segítés és - tegyük hozzá 
a kölcsönös tökéletesítés leghatéko
nyabb eszköze is. Szent Pál nagy ti
tokról beszél, arnikor a lelki élet for
rását, az Anyaszentegyházat a házas
sággal hasonlítja össze. Az Anyaszént
egyház Knísztus jegyese, Kmsmus sze
retí az egyházát, az egyház engedel
meskedik Krisztusnak. Szent Pál sze
rínt ennek a példának keH megvaló
sulnia a természetes életben is. "Fér
jek, szeressétek feleségeiteket, mint
Krisztus szeretd E.gylházát", asszonyok,
engedelmeskedjetek férjeite'knek, mint
az egyház e'lI1gedeImeskedJik Krtsztus
nak. Nem valami elavult ókori felfo
gás ez, hanem világos utalás arra,
hogy a férfi lényege szerint hajlamos
az öncélú. önző, uralkodni vágyó zsar
nokoskodásra - ezért a parancs: sze
ressétek tehát hozzatok áldozatot 
a nő p~~e; l!:va óta lázadásra hajla
mos - ,tehát engedel1rmeskedjetek - s
ez a kettő SZOTo~;an összefügg,

Persze a gyakorlati életben a kér
dés nem ilyen egyszerű. Szent Páilel
mondía az igazságot és kitűzi a köve
tendő ideált. A megvalósitás útja
azonban rögös, "A házasság nagy szer
zet" - írja Pázmány Péter -. s va
lóban az is. Emberi természetünk 
mondhatiuk az áteredő bún következ
tében vélünkszületett emberi jtren{.(e
ségünk - okozza, hogy míndnváían
önérvényesítésre törekszünk, sokszor
bizony az igazság rovására is. Az lis
sajátos tulajdonságunk, hogy az önér
vényesítésben a súlyérzékünk könnyen
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megbomlik, vadul harcolunk teljesen
jelentéktelen apróságok mdatt, s ha
ilyen apró kérdésekben győzünk, nem
vesszük észre, mennyit vesztettünk a
szeretetben. "Leinyeljük a tevét", mert
míndenáron ,M akartuk szűrná a szú
nyogot, Az ilyen önérvényesítö har
cokra pedig alig van alkalmasabb em
beri együttélés, rndnt az évek hosszú
során egymásgyengéit és bosszantó
apró gyarlóságait megismerő házas
feleké. Ezért nagy szerzet a házasság,
A házasfelek "hal'lIIlinc éves háború
jában" - mint egyszer valaki rossz
májúan megjegyezte - a férfiak rend
szerint logíkájuk kardját forgatják, a
nák pedig finom intuiciójukkal élnek.
Anélkül, hogy a üevélíröt és bárme
lyik férfitársamat sérteni akarnám,
azt kell rnondanom, hogy tapasztala
tom ,szerint a női intuició bíztosabb
irán§murotó, rnint a férfiIogika, s ha
nem is csalhatatlan, mégis legalább
a házasság harmóniája érdekében na
gyon hasznos, ha a férfi figyelembe
vesmés megszívlelí felesége ,;megér
zéseit".

"Egymás terhét viseljétek" - fi
gyelrneztet Szent Pál, s nem azt
mondja, hogy "egymást neveljétek". A

'legtöbb házastársi civakodás mélyén
az önérvényesítés óhaja mellett az el
nem viselés terhelése lappang. Mind
a két fél szeretné a másikat "megne
velrri" , persze a saját képére és ha
sonlatosságára. Reménytelen feladat,
mert a nő sohasem 'lesz férfi és for
dítva sem. Bűn nélkül való apró szo
kások - sokszor bizony bosszantóak
- sem küzdhetők le egykönnyen, egy
más terhét viselnünk kell. Tegyük
hozzá még azt is, hogy évek múltával
kifejlődhetnek olyan "bogarak", ami
ket színtén csak a szeretetből való el
viselés tud áthidalni.

"Haragudjatok, de ne vétkezzetek"
- kommentálja Szent Pál az evangé
liumi igazságot: "Ne szálljon le a nap
a te haragodon." S talán ez a legfon
tosabb. Akármi is történhet: egyik
nap sérülését soha ne vigyük át a má
sik napra. tgy az apró karcolások nem
mélyecLhetnek sebekké. A haragos vi
tatkozás perceiben hajlamos az em
beri természet - IS itt a nőket több
veszedelem fenyegeti - esetleg évek
re visszamenő sérelmeket is felhány
torgatní, AkIikgyakorló katolikusok és
naponta imádkozzák aMiatyánkot,
azoknak sohasem szabad elfelejtkez-
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niök az oly sokszor kiejtett kőnyör

gésről: "Bocsásd meg a mi vétkein
ket, máképpen rod is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek." Sajnos nagyon
sokszor hallott és nagyon igaztalan
rnondás: "Megbocsá>tani tudok, de fe
lecLni nem." Húsz esztendő alatt bi
zony sok minden történhet a legjobb
körü[mények között is, fl 'ha egyik fél
sem tud "felejteni", s sok kis feszült
ség, kisebb vagy talán súlyosabb bot
lás idővel elviselhetetlen teherré nö
vekedhet.

Van ennél azonban még szomorúbb
lehetőség is. Sajnos, éppen a húsz év
körüli házasságok lazulnak meg a leg
könnyebben s ebben közreíátszík egy
sajátos korjelenség is. Megnőtt az em
beri. életkor, rohamosan növekedik az
emberi lehetőségek szfnvonala, a mai
negyvenévesek életerős fiatalok az egy
századdal ezelőtt éltekhez képest. A
[ófogú, frdssen borotvált, kisportolt
mai férfi ésa kozmetikázott, ápolt,
nylonharisnyás mai nő, a negyvenes
éveken túl is fiatal még a nagy gye
rekek vagy esetleg unokák ellenére.
Szirrte komikus, ha a családi fényké
pek nézése közben előkerülnek nagy
apáink és nagyanyáink képei, s kide
rül, hogy a pocakos, harcsabajszú, ke
ménykalapos tisztes polgár és a nyak
ig gombolt, fűzőscípős néni - még
negyven évesek sem voltak A válá
sok hátterében ezt is meg 'kell lát
nunk: a korjelenséget, hogy még fia
talok, még újra kezdihetik. AITa ke
vesen gondolnak, hogy az ápolt és
egészségben tartott test rnellett 
aminek következtében az anya színte
a 'leányával vetélkedhetik nincs
már meg a húszévesek üde naívsága
és optimizmusa, nincs, hiszen 'a lélek
már érettebb, az egyéniség 'kiforrot
tabb, az újra-összecsiszolódásnak le
hetősége megfogyatkozott. Eltekintve
a házasság felibonthatatlanságától és a
holtomiglan tett eskü feloldhatatlan
ságától, pusztán természetes emberi
szempontból is reménytelen másik há
zasságban keresni a ",boldogságot".
Akiben nincs meg az "egymás terhé
nek viselésére" való jóakaratú türe
lem, hiába váltogatja élettársát, olyat
sohasem talál, a,lcit ne kelíene elvi
selnie.

Hanmóniát szeretne a levélíró, azt
szeretné a felesége is. Mit tegyenek ?
Az eddigiekben, amennyire lehetett,
próbáltam rámutatni a harmóniátlan-



ság főbb alapjaira. Ezeknek belátása
- azt gondolom - márís sokban se
gít. Talán még csak annyit: Mark
Twain dolgozta fel humoreszkjében
azt az alapjában keleti eredetű mesét,
hogy az első ember e1ment az Úrhoz
és panaszosan így szólt: Uram, vedd
vissza azt a lényt, akit nekem adtál,
azt a hosszúbajút. Fiigefaleveleként
küldöz, a töbsn nézegeti álló nap ön
magát és a kígyóval kacérkodak. Nem
tudok vele élni. Az Úr visszavette a
"Lényt" és kisvártatva megint felbúk
kant az ember: Umm, add vissza, mert
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nem tudok nélküle élni. Azután har
madszor is jött: Uram, csinálj vala
mit rnert se vele, se nélküle nem tu
dok élni! Az nr nem tett semmit: a
se vele, se nélküle élet mellett a har
madikat csak együtt tudják meg
oldani, keressék a szeretet útján a
harmadik lehetőséget. Nekünk kato
likusoknak - hitünk szerínt - ez
méI1hetetlenü1 könnyebb, de nagyobb
is a felelősségünk. A szentségí házas
ság kegyelme és az Oltáriszentségen
táplálkozó és nevelődő lélek elég ke
gyelmet ad a jóakaratunkhoz,

Eglis István

AZ EGYETEMES ZSINATON. Ott állottam a Szent Péter bamU'ka roppant
terén az oszlopcsarnokok tetején berendezett erkélyen. A teliiholdat szinte elho
mályosította a k~világítás tündéri fénye, lent a téren a lobogó fáklyák eleven tü
zébál hatalmas kereszt rajzolódott ki. A Szeritatya tiszteletére ragyogott ez az
eleven kereszt; mí éppen a pápa ablakai alatt állottunk és hangszérók közvetí
tették teljes tisztasággal Péter utódának cseppet sem öreges, hanem fiatalosan
érces hangját. A tér fekete volt az óriási embertömegtől.

Október tizenegyedikének estéje volt, történelmi esemény napja: délelőtt ki
lenc órakor nyitotta meg XXIII. János pápa a huszonegyedik egyetemes zsina
tot. ott voltam azon a reggelen, édes napfényben lent a téren, akkor színtén
egészen elborította az embertömeg. Onnan néztem végtig a zsinati atyák felvo
nulását, majd a pápai udvarét, hogy utána 'bent a 'bazilikában, előnyös helyzet
ben, különböző helyekről résztvehessek a zsinat ünnepélyes megnyitásán.

Ha megkérdeznének. rni hatott reám a legjobban, azt kell rnondanom, hogy
a zsinat egyetemes voltát leginkább éppen a püspökökben éreztem meg. Amidőn
a harangok zúgása mellett a hatos sorban, hófehér pluviáléban. egyszerű fe
hér m1tráJban, összetett 'kezekkel vonuló testületet megláttuk, mindenki el
hallgatott egy percre. Utána. énekkar irányítása mellett az egész tér közönsége
énekelte a latin Credot és más, közismert latin himnuszokat. Negyven percig
tartott, amí-g a püspökök eltüntek a 'baziHkafőkapuján keresztül. A sajtó
irodában reggel még kétezerszáz püspököt tartottak nyilván. A később lajst
romozottakkal együtt, mínt megtudtuk másnap, kétezerötszáz főpásztor vett
részt a menetben és a bazilikában a megnyitásen. A bazilika főhajójában két
oldalt felállított óriási tríbünök tizenkét emeletén ülőknek fehéren virí,tó mit
raerdeje hirdette az egyház egyetemes voltát.

Kétezerötszáz püspök. Ennyii. még soha, egyetlen egyetemes zsinaton sem
jelent meg, sőt, továbbmehetünk: soha, sehol a világon eddig a napig nem
gyűlt össze ilyen számban a világegyház főpásztori kara. Egyetemes zsinato
kon sem, Niceában a legelső egyetemes zsinaton, 325-'Oen Krisztus után, büsz
kék voltak, hogy a "nagy és szent" zsinaton 318 püspök vett részt. A kalcedoní
zsinaton, 451-ben, már hatszázan vettek részt, de utána hosszú ideig nem érték
el ezt a számot. A középkor legnagyobb egyetemes zsínatán, a IV. 'Lateráni
zsinaton is csak 404 püspök vett részt, igaz, hogy ekkor, 1215~0en, ehihez a
számhoz, mint résztvevő, a középkor szokása szerIint, 800 szerzetesapát is csat
lakozott. A Tridenti zsinaton, amely négyszáz évre hatáa:"ozta meg az egyház
fej lődését, az első ülésen, 1545-ben :mindössze 31 püspök vett részt. Tizennyolc
esztendő elmúltával, mikor a. viharos sorsú zsinatot sikerűlt végre befejezni,
már 199 püspök, hét szerzetesapát.és hét rendfőnök volt jelen az okményok
alá:frásánál. Más volt a helyzet az első Vatikáni zsínatnál.ezen 1869. decem
ber 8-án, a megnyitáskor az akkor kereken 1050 püspö~ől 774 vo1,t jelen.
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Amikor ezt a mostani "világrekordot" e1könyveljüK, nem szabad feled
nünk a modern technika szerepét, A hírközlés techníkáíának fejlett volta rnel
lett még ha eltekintenénk is a szükséges előkészítő cselekményektől. a főpász

torok megjelenése, még ekkora számban is, egy héten belül biztosítható lenne.
Az ókori római birodalom, idején hetekig tartott, míg a hfr célba ért, a kö
zépkor primitívebbé vált világában pedig hónapokig; ma órák alatt eljut az
értesítés, nemcsak Európában, hanem mínd az öt világrészen mímdenhova.
Hasonló a helyzet az utazás terén is: manapság harminchat óra alatt a föld
bármelyik pontjára el lehet jutni. Az ókorban gyalog, lovon, vagy hajón kel
lett az utakat megtermi. A középkorban, az egységes római birodalom bukása
után még nehezebbé vált az utazás. Az ókori zsinatok résztvevői számára még
rendelkezésre állottak az egész birodalom állami relé-állomásai és Icitűnő út
jai, a középkorban mindez megszünt. Nem csoda tehát, ha a zsinatokra utazó,
távolabbról érkezettek, néha súlyos, tragikus kalandokon estek át. A II. Lyoni
zsinatra igyekvő bizánci küldöttek hajója 1274-ben, a Peloponnézus magassá
gában elsüllyedt és csak egyetlen küldött érkezett el Lyonba, ahol szörnyül
kődve vették tudomásul a vészhírt. A Tridenti zsinat utolsó ülésszakára ér
kező portugál bragai püspök két hónapig volt úton, m~g 1561-ben megérkezett
az egyetemes zsinat székhelyére,

Mindennek természetes következménye volt az is, hogy legtöbbször csak
szűkebb területekről érkeztek a zsinatokra a résztvevők. Az első nyolc egye
temes zsinat a római ,birodalom keleti felében volt, tehát a nyugati biroda
lom-részből csak szórványosan érkeztek püspökök. A niceai zsinaton élénk fel
tűnést keltett a rnesszí Híspániából érkezett Hosius püspök; akalcedoní zsina
ton 451-'ben két nyugati püspök és a pápa két presbitere vett részt. A közép
korban tartott zsinatokon keletiek egyáltalán nem jelentek meg, ha a három
uniós zsinatot leszámítjuk. A nyugaton tartott tizenkét egyetemes zsinaton is
elsősorban az illető országok püspökei vettek részt, Itáliában, Franciaországban
és a német birodalomban. Itáliában más városok mellett eddig Rómában volt
hat egyetemes zsinat, a mostani a hetedik Az első egyetemes zsinat a nyuga
tiak közül, amely résztvevőinek nemzetiségében is az volt, a IV. Lateráni
zsinat 1215-ben, ezen jelentek meg először zsinatolni Magyarországből, Cseh
országból, Lengyelországból, sót Livlandból és Esztországból is küldöttek, Az
első vatikáni zsinat már sokkal nemzet'közibb volt valarnennyínél, hiszen ezen
nemcsak Európa minden országa, hanem ~zak- és Délamerika. Ausztrália és
a Távolkelet népei is képviselve voltak a zsinati atyák sorában.

A huszonegyedik egyetemes zsinat nemzetköziség tekintetében is minden
eddigit felülmúl: a világ minden részéből jöttek össze a püspökök. Nem úgy.
mintha képviselői lennének híveiknek. hanem mint püspökök, vagyis az
apostolok utódai, akiknek felszentelésüknél fogva, az ott elnyert karizma kö
vetkeztében különleges kapcsolatuk van a Szentlélekkel, akiben a zsinat részt
vevői összegyűlnek. Nem szárnít tehát, hány lelket képviselnek, és nem szá
mj,t, mílyen nemzethez és mílyen fajhoz tartoznak. A párisi és a milanói bí
boros-érsek négymillió hívőnek főpásztora, de ugyanazzal a ranggal és fon
tossággal vesz részt Bandzsanmazsin püspöke Indenéztából. a Szahara terüle
tén fekvő Laghuat püspöke, vagy az észak-kanadai Hudson Bay főpásztora, bár
ezek csak 1500-5000 hívő fölé rendeltettek a Lélek által, hogy legeltessék
Krisztus nyáját, Igaz viszont, hogy e három püspök területe ~enként felül
múlja Itália területének nagyságát. A legfurcsábbneveket hallhatjuk az ~
házmegyék neveinek felsorolásánál: Uagadugu és Bobo-Diulasszo Afrikában,
TirucsdrapalH Indiában, Círoanomandídí Madagaszkár szígetén, Battikaloa cey
lonban és így tovább. (Radó Polikárp)

AZ ÚSZÖVETSltGI KULTUSZ ts A ZSOLTÁROK. A Zsoltároskönyv az
ószövetségi lélek jámborságának vetülete. Ez a jámborság különböző korszako
kon ment keresztül és különböző módon nyilatkozott meg. A jámborságnak
e megnyilatkozási médját őrizte meg a Zsoltároskönyv.

A Szentírásból tudjuk, hogy Dávid költői tehetség volt. Költői képességét
ünnepli a II. Sám, 21. fejezet, a II. Krón. 7, 6. 23, 8. stb. A SzenUrás arról is
tanúskodik, hogy Dávid az ószövetségi istentiszteletet, a kultuszt is rendezte.
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Gondoskodott a kultusz fényéről és a kultuszcselekményeknek énekkel való
kíséretéről. Az egyes zsoltárokat a héber "mizmór" szöval jelöli, ami annyit
jelent, hogy a költeményt lant- vagy hárfakísérettel adták elő. A későbbi idő

ben a vallásos énekeket jelölték a rnízmór szóval. Ebből világosan következik
a tény, hogy a zsoltárok egy csoportjának kétségkívül az istentiszteleti szük
séglet volt a forrása. Kultuszon általában az istentiszteletet értjük, 8IlTlcly lehet
magán vagy nyilvános, egyéni vagy közösségí istentisztelet. A litu rgián a tör
vényekikel szabályozott istentiszteletet kell érteni.

A modern korban sokan foglalköztak a Zsoltároskönyvvel. Az egyes zsol
tárokat inkább nyelvtani, és szótani megegyezés, valamint magyarázat alapján
összehasonlították a környező népek vallásos költészetével. Ezt főképp az ún.
kritikai iskola gyakorolta. Célja volt, hogy kimutassa a zsoltárok nem-eredeti,
hanem a szornszéd népektől átvett [ellegét.

Hermann Gunkel volt az első, aki a zsoltárokra vonatkozólag új metó
dust dolgozott ki. Gunkel szerint a héber vallásosság különböző korszakokon
ment M. A zsoltárokat ezért nem lehet a vallásosság alapján értékelni, mível
azok iroda-lmi termékek. Ezért - mível irodalmi anyagról van szö - az ott
uralkodó sajátos törvények szerínt, azaz az irodalomtörténet elvei szerint kell
rendezni őket. A kutatönak a költői különféleséget, a természetes tagozódést
kell mintegy "lehallgatnia". E leihalIgatás által irodalmi műfajok válnak le.
A levált irodalmi műfajok révén tapogatózhat a kutató a zsoltárok keletkezési
helyéhez. Mivel a zsoltárokat nem a tudós íróasztalánál szerezték, hanem
azoknak valós, az élettel kapcsolatos helyzetük van. A zsoltároknak megvan a
"Sitz im Leben"-je, azaz a valóságos élethez megfelelő helyzetük. A zsoltárok
reális gondolata Gunkel szerínt az ószövetségi kultuszban, liturgiában kere
sendő, amennyiben a templom, az áldozatok, stb. voltak minden egyes zsoltár
keletkezésének okai.

Még erősebben hangsúlyozza a kulti'kus okot a skandJináv iskola fókép
viselóje, Sig. Mowinckel. Szerinte az izraelita központi ünnep Jahve trónra
lépése volt. Ha-sonlóan mint Bábelben, ahol minden évben megünnepelték
Harduk lsten világkormányzatának átvételét, éppúgy Izraelben is mínden év
ben megünnepelték Jahve világfeletti uralmának átvételét. Ezt főképp bizo
nyítaná a szölás-mondás: "mljen Jahve király!" Weiser még továbbvíszí a
gondolatot, amennyiben szerinte a .szövetségkötés ünnepét is megülték. Ha
sonló módon gondolkodnak H. Schmidt, H. Gresmann és R. Kíttel is.

Az auktoroknak először e két ünnep létezését kellene bizonyítaniok. A
szent könyvekben nincs semmi utalás rájuk. AI11li pedig az "éljen Jahve ki
rály" szólásmondást illeti, az nem óhajtó vagy felikiáltó mondat, hanem csak
kijelentő értelme van, amennyiben Jahve ténylegesen uralkodik a vflágmin
denség fölött.

Szörényi Andor professzor nagysikeru könyvében (Andreas Szörényi: Psal
men und Kult im Alten Testament. - Zur Formgeschichte der Psalmen, Szent
István Társulat, az Apostoli Szeritszék Kiadója. Budapest, 1961. 571. oldal) vi
tába száll Gunkel és a többiek nézeteivel, ragyogó elmeéllel mutatja ki a kü
lönböző teóriák tarthatatlanságát szentírásl, logikai és általános emberi pszi
chológiai érveléssel. lnvezetes olvasmány a vita az egyes auktorokkal. Nem
hagy ki egyetlen lehetőséget sem a szembenálló, túlságosan egyoldalú és sze
rinte kellőképpen nem bizonyított állítással szemben. Vitatkozó hangneme
mindíg emelkedett és lendületes. Elismeri az ellenfelek helyes nézeteit, hogy
ti. valóban vannak zsoltárok, amelyek kultikus eredetűek. Gunkel és társai
azonban túlságosan szubjektív módon kezelik a zsoltárokat, amennyiben ők

minden zsoltárt kultikus eredetűnek vesznek. Pedig a zsoltárok nem egy ke
leti népnek irodalmi emlékei a költészet területén. hanem annak a népnek
az imádságai, amelyikkel Isten szövetséget 'kötött és amelynek történetét a
Megvált6 felé irányítja. l!:ppen ezért a zsoltárok sugalmazott költemények.
Gunkel és társai szerint csak irodafml emlékek, amelyeket a művészi ihle
tettség hívott életre minden sugalmazásí jelleg nélkül.

Szörényi könyve foglalkozik az ún. panasz- és háladalokkal is. Vitába
száll H. Birkelanddal és N. Nikolskyval, akik a zsoltárokban előforduló ellen
ségekJben varázslókat, vagy démonokat látnak. Ez főképp az ún. átok- vagy

683



áldászsoltárokra vonatkozik. Tudjuk, hogy az ószövetségi szentírásban gya
kori az áldásforma. amely imában nyilatkozík meg, amikor az írnádkozó kü
lönböző javakat kér Istentől. Ezeket a kéréseket Begrich és Hempel varázsla
tokként tünteti fel. A nép általános hite volt Izraelben, hogy a szerencsétlenség
rníndig a bűnök büntetése, és így a szenvedőben Isten által megjelölt bűnöst

láttak. Ezért kopogtat a szenvedő halkan Istennél, hogy ártatlansága kinyil
vánuljon és hogya nyilvánosság előtt ne mint Istentől elvetett személy jelen
jék meg. Az istentelen ellenség elpusztítását kéri Jalhvetől, mert éppen ezál
tal lesz nyilvánvalóvá az ő ártaelansága és igazsága. A szenvedélyes keleti
temperamentum és a régiek kegyetlen büntető és hadijoga eléggé megmagya
rázza az erős kifejezéseket. Ezek míatt még nem kell a varázslókra vagy dé
monokra gondoltu, Szörényí kimutatja azt is, hogya papi üdvösségr "jóslatok"
valójában nem jóslatok, hanem üdvösség! ígéretek, amelyeket Isten tett és
teljesítésüle vagy beváltásuk az embernek Istennel szembeni viselkedésétől

függ. A szerző ezután vitába száll Quell teóriájával, amely az egyes zsoltárok
nak kubtuszellenes szellemet tulajdonít. Végül az igazi jámborság, vallásosság
jegyeit mutatia ki Szörényi professzor a kultíkus zsoltároknál.

Könyvének másodík részében tárgyalja a szerző a kultikus zsoltárok is
mérveit. Láttuk, hogy nem minden zsoltár liturgikus eredetű. Milyen .ísmérvek
vagy kritériumok szerint itélhető meg, hogy melyik zsoltár kultíkus eredetű

és jellegű és melyik nem? Szörényí professzor erre a kérdésre két krité
riumcsoporttal válaszol: az első a ~ülső krítéríum.

l. Külső ismérv a szeritírás tanúságtétele, hogy a kultíkus cselekmények
közben zsoltárokat énekeltek. De az írás könyvei majdnem teljesen hallgat
nak a liturgikus szempontból és kultikus céllal alkalmazott zsoltárokról. Az
ószövetségi könyvek adatai nem mindig elégségesek a zsoltárok liturgikus ere
detének megállapítására. Szörényi professzor felhozza példának az I. Krón.
16. fejezetét, amelyben a könyv leírja, hogy Dávid Obedeon házából a Sion
hegyére viteti a frigyszekrényt. Ez a tényalkalmul szelgálhatna a 96. (95) és
105. (104) zsoltárok keletkezésére. De ez csak az első pi'llantásra van így. Szö
rényi kimutatja, nagyon helyesen, hORY a két zsoltár nem e körűlmények kö
zött keletkezett, hanem éppen a 24. (23) zsoltár az, amelyet Dávid erre az al
kalomra írt. A frigyszekrénynek egy másik helyváltoztatásáról is tudunk, II.
Krón. 5,; I. Kir. 8. szerint, amikor Salarnon alatt a tomnlomban helyezték el a
frigyszekrényt. Az ekkori ünnepségek alkalmával keletkezett a 132. (131) zsol
tár. A második külső keltérium a zsoltárokban a személyek változása. Előfor

dul ugyanis, Ihogy egyes zsoltárokban a szereplő személyek hol egyesszámban.
hol többesszérnban beszélnek. Ez csak akkor lenne krftériurn a kultikus mű
falra vonatkozólag, hogyha a zsoltárban a személyek változását nem lehetne
másképp értelmezni, mint csak liturgikus okkal. Pl. 20. zsolt. (l9). A harmadik
kűlső ismérv a litánia-forma: Kétségtelen, hogy az dzraelítáknál az imádság al
kalmával megvolt a litánia-forma. (Pl. 136 (135) zsolt.) Az ilyen formaszerű

zsoltárok keletkezése kétségtelenül kultíkus jellegű.

2. Ezután a szerző rátér a belső ismérvek tárgyalására. Azok a zsoltárok
tagadhatatlanul kultíkus eredetűek, ahol a templom és a szent idő, vagy a
szövegben szereplő áldozat vagy más liturgikus cselekmény valóság-jellegűek.

Valóság-jellegről akkor beszélhetünk, ha a zsoltárokban a templom, a szerit
idő, és az áldozat valóban szerepelnek. Szörényi professzor ezt akkor látja
megvalösulní, amikor a zsoltárt ténylegesen énekelték a jelzett eseményeknél.
Nem elégséges az, :hogy a kultíkus helyet vagy cselekményeket a zsoltárok
pusztán megemlítik. A zsoltávban a templom valóságosan jelen van, azaz a
templomban énekelték pl. a 48. (47) zsoltárt. A szentidő szerepel a zsoltárban,
azaz abból az alkalomból énekelték, pl. a 81. (BO) zsoltárt. Az áldozat valósá
gosan jelen van a zsoltárban, azaz akkor énekelték, amikor áldozatot mutat
tak 'be: pl. 27. (26) zsoltár, 116. (115) zsoltár. Sokszor a Iíturgíkus személy vagy
Imr van valóságosan jelen, amikor az általuk való előadására szerézték a
zsoltárt: pl. 134. (133) zsoltár. Vannak, akik kubtikus szempontból kritériumnak
veszik az egyes zsoltárok feliratát és zenei megjegyzéseket. Szörényí kimutat
ja, hogy ámbár a feliratok már nagyrészt az exilium előtti időben megvol
tak, .mégis nem a szerz&ktől származnak, hanem csak a templom használati
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utasításai és későbbi megjegyzések voltak Annál is inkább, mert Ezdrás 7-10.
fej. és Nehemiás 8-9. fej. szerint, amikor a babiloni száműzetés után az egész
izraelita vallásos életet helyreállftották, akkor a zsoltárokat a templom reper
toárjába helyezték, a megfelelő megjegyzésekkel. Ezért ezek a megjegyzések
nem lehetnek ismérvek a zsoltárok kultikus eredetére vonatkozólag.

Könyvének utolsó részében a szerző a kétségtelenül liturgikus eredetű,

tehát a kultíkus zsoltárokat sorolja fel. Véleményünk szerint is nem az egyes
szavak, nem is a külső forma és kifejezések döntik el a zsoltárok liturgikus
eredetét. hanem azt csakis a zsoltár tartalma és célja határozhatja meg. Osz
szesen 50 zsoltárról állapítja meg Szörényi, hogy azok kétségkívül kultíkus '
eredetűek. Véleményét magunkévá tesszük, Kilenc zsoltáerél azt állaJpítja meg,
hogy csak valószínűleg liturgikus eredetűek. A zsoltárokat kilenc osztályba
sorolja. Ilyen osztályok például ammnuszok, amelyeknél gyakran hasonló
gondolat és kifejezésmód fordul elő; (pl. 24. (23) zsoltár) a győzelmi dalok,
amelyek főmotívuma az Istené segítség elnyeréséri érzett öröm (68. (67) zsol
tár); vannak ezenkívül bizodalmi dalok, nyilvános háladalok, tanító költemé
nyek, könyörgő zsoltárok stb.

Szörényi professzor óriási erudícióval írta meg könyvét, amit az iroda
lomjegyzék is bizonyít, amely apró betűkkel írva nyolc oldalra terjed. A mun
kán meglátszík, hogy hosszú, évtizedes, kítartó erőfeszítés eredménye. Az
eredetileg disszertációnak szánt rnunka Bea és Vaccari professzorok szemíná
ríumában készült, később a szerzö kibővítette. Jellemzője, a vélemények érett
sége, a szolid és tudományos megalapozás, világos stílus és az irodalom széles
körű használata. A felvett anyagból az elveket úgy elemzi ki, és a kritérl
umokat oly helyesen állapítja meg, hogy az általa felhozottaknál több műfajt

már nem is tartunk lehetségesnek a kultíkus zsoltárok !között. Nem tette vizs
gálata tárgyává az egyes zsoltarfaíokat, mert az túlnőne rnűve keretén. Igéri
azonban, hogy ezeket is feldolgozza és közzé fogja tenni. Szörényi professzor
munkája úttörő alkotás; nemcsak a Zsoltároskönyv és az egyes zsoltárok meg
értésének kulcsa, hanem a teljes ószövetségi Szeritírás elemzéséhez is hasz-
nos segítséget nyújt. __

Szörényi professzor a szélesebb olvasótábor szemmeltaotásával németül
írta meg könyvét. Német nyelve könnyed, magával ragadó. Teljesen beleélte
magát a zsoltárok hangulatába: oly elmélyülő módon, hogy az olvasóban is
hasonló átélést vált ki. A tudományos irodalomban az első mű, amely kritika
tárgyává teszi az egész fonnatörténeti módszert és teljes tárgyilagossággal
állapítja meg annak használhatóságát vagy .használhatatlanságát. Kár, hogy
nem foglalkozik az ugarirti és a kananeusi költészettel. Dávid, amikor az is
tentisztelet fényéről gondoskodott, annak énekkel való kíséretét is megszer
vezte. Ezért a zsoltárokat részben maga költötte, részben pedig a szomszé
dos népek irodalmából átvéve átköltötte. E szempont figyelembevétele felé
halad a zsoltárkutatás Iegújabb iránya. (J. Coppens, Albricht, O'Callagan,
Dahood, stb.)

Szörényí professzor művével öregbítette a magyar katolíkus tudományos
irodalmat és méltán sorakozik fel Dankó, Székely, Kmoskó, SiP08, Horváth
Sándor, Aistleitner, Bánk és Radó professzorok mellé. Hálásak vagyunk a
Szent István TársuLatnaik e mű kíadásáért, hogy áldozatot nem kimélve lehe
tővé tette, hogy a magyar katolikus tudományosság leülfőldön is ismertté
váljék. (Görgényi Béla)

A LATIN NYELV AZ EGYHAZ ÉLETl!:BEN. Immár hónapok teltek el
azóta, hogy XXIII. János pápa 1962. február 22-énkel,t "Veterum sapientia"
kezdétü konstítucíóját nyilvánosságra hozták. Ma tehát már nyugodtan mér
legelhetjük azokat a vísszhangokat, malyeket a konstitució világszerte kdválitott.
Rendelkezéseft nagy tekintélyű férfiak magyarázták, köztük PiZzardo és Bacci
bíborosok. S magától értetődik, hogy egészen kivételes érdeklődéssei fogadták
a konstítuciót Olaszországban, ahol már előtte is nagy viták folytak a Latin
nyelv körül, annak nyomán, hogy tanítása fakultatív lett az új egységesí
tett középiskolában, amelyet a 11-14 éves ifjúság látogat.

A pápa természetesen csak azegyíházl iskolák számára kívánt utasításokat
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adni, de azok a megjegyzések, amelyeket a latin nyelvnek, mint az értelmi
oktatás és az általános érintkezés eszközének fontosságáról tesz, megítélésem
szerínt [elentöségben túllépík az egyházi területet. Ez a véleménye Ezio Fran
ce.achini professzornak is, akinek a konstitucióval fOilaLkozó tanulmányát a
Riví.ata del Clero ítalíano círnű folyóiratban olvastam.

A konatitució, mint ísmeretes, két~ részből áll. Az első ráVliLágít a la
tin nyelv kiválóságára és érdemeire. A második rész tartalmazza azokat a
külön rendelkezéseket. melyek a latin nyelv janubmányozásának és használa
tának újjászületését szorgalrnazzák magában az egyházban. Az első rész sza
batos és történetileg pontosan kidolgozott tartalmát Francesclúnl a következő

tételekben foglalja össze: a) Már a szentatyák is értékelték mindazt az iga
zat, nemeset és szépet, amit a klasszikus irodalmak, a görög és latin, létre
hoztak; ezek mintegy beköszöntő hajnalát jelentették az dsteni kinyilatkozta
tásnak. b) ll:pp ezért az egyház míndenkor nagyra becsülte ezeknek az írodal
máknak az "aranyruháját", vagyis a görög s különösen a latin nyelvet, amely
történetének egyik fázisában kizárólagos irodalmi eszköze lett Európának, Szí
ciliától a brit szígetekíg, Libiától a Rajna és a Duna focrásVlidékéig. c) Sót az
egyház a latin nyelvben s csakis ebben találta meg azokat a sajátosságokat,
amelyek alkalmazkodnak az ő természetéhez és küldetéséhez, amennyiben a
latin egyetemes nyelv, változatlan (amióta Európa népei a népvándorlás kö
vetkeztében új román és germán nyelveket használnak), nem népi, hanem
nemzetek feletti, s hogy úgy mondjuk: katolikus, mínt maga az egyház. d)
Ezért a latin az egyház élő nyelve vo1t a műltban, ma is az, s a jövőben is
annak kell lennie, nem csupán a szertaotásokban, a liturgiában, az imádság
ban, hanem a Szentszék és a püspökök közötti kapcsolatokban is. Bár a püs
pökök a világ legtávolabbi vidékein szétszórva élnek, mégis szorosan összeköti
őket az egységes nyelv, amely mintegy szimbóluma a hit, a tanítás és a fe
gyelem egységének.

Mint látjuk tehát, ebben az első részben a Szentatya csatlakozik, mint
egyébként maga is többször :kijelenti, elődeinek intelmeihez, s megerősíti az
antik kultura értékeinek elismerését. Hangsúlyozza a latin nyelV1I1ek, mint a
szellemi érintkezés nemzetközi eszközének fontosságát. Emlékeztet arra, hogy
a latin az egyfrJ.áz sajátjává' tette, őrzi, s ellene van annak, hogy tanulmányo
zása háttérbe szoruljon papjaink kj,képzésében és a katolikus világgal való
ikaipcsolataiban.

A konstitució másodák részében a pápa a következőket rendeli el: a) A
püspökök és a szerzetesrendek általános főnökei gondoskodjanak arról, hogy
szernínáriumaíkban és iskoláikban, ahol a fiatalok a papságra készülnek, a
Szeritszék akaratát a latin nyelv használatára vonatkozóan készséges lélekkel
fogadják és gondosan végre is haj.tsák. b) Az egyházi személyek körében szűn

jék meg minden vitatkozás a latin nyelv használatáról a szertartásokiban és
a teológiai tárgyak tanításában; az ilyen vitatkozás ellenkezik a Szentszék aka
ratával. c) A szemináriumokban a latint tapasztast tanárok tanítsák, késői hi
vatások esetében pedig a jelö1tek addig ne kezdjék meg filozófiai és teológiai
tanuLmányaikat, rníg a latínban nem nyertek kellő kiképzést. d) A szemí
náríumokoan és a katolikus egyetemeken a főbb teológiai tárgyakat mindig
laJtLnul kell előadni; ennek rnásodlagos, de nem lekícsínyelhető eredménye
lesz, hogy e1kerüliJk a fölösleges böbeszédűséget,

Hogy pedig mindezek a rendelkezések hathatós konkrét támaszt is nyer
jenek, a Szentatya utasítást adott a Szemináriumok és Egyetemek Kongregá
ciójának az Academicum Latinitatis Institutum, vagyis a latin nyelv művelé

sét szolgáló főiskola megszervezésére, aminek alapelveit meg is jelöli. Nemzet
közi jellegű lesz, vagyis a világ minden részéből származó latin és görög nyelvi
szakemberek Iesznek tanárai. Fő feladata lesz a latin, mint az egyház nyelve
fokozatos fejlődésének a tanulmányozása. Ha szükséges, kiegészíti az új szó
anyaggal, Wkil11tet1tel a anodern kultura igényeire, de oly mődon, hogy az meg
feleljen a latin nyelv sajáJtos [ellegének. Kiképzést ad azoknak, akiknek majd
a szemínáríumokoan és az egyházi intézetekiben kell a latint tanítaniuk, vagy
a hívatales egyházi aktálmt megfogalmazniuk.

Az A'kadémiál11ak lesznek tagozataí, S Franceschind szerint épp ez az egyik
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lénYe&ei uidonsága a konstítucíönak, melyet Qt ma.gyarázók általában figyel
men kívül hagynak. Mert ezek a tagozatok nem kOl'látowdinak csupán az úgy
nevezett klasszikus latin tanulmányozására, hanem fOilalkozmak az évesredes
latin nyelv minden formájával. Igy tanulmány tárgya lesz: a bi-blikus és pat
risztikus latin, a középkorí és humanisztikus latin, a szerzetesí és lit\l:l"iiJkUs
latin, a skolasztikus és misztikus 1800. A konstitució szövege világos: a fő

iskola tanítsa mínden idők latiJnját, különösen pedig a keresztény latin nyel
vet. Nem olyan főiskola létesül tehát, rnely az ifjakat a-ITa készíti elő, hogy
részt vegyenek az Amszterdam-i latin költészetí versenyen, vagy a római Lns
titutum versenyeín, vagy más vizsgákon a költői és prózai klasszikus latin
nyelv tökéletes ismeretéből. Míndenesetre ez is szép dolog, de nem tartozik az
~ház ügykörébe. XXIII. János pápa egészen mást akar: olyan főiskolát,

ahol a hallgatók megtanulják megérteni a sok százados law kereszténység
nagy auktorart és híres szövegeít: a latin atyákat, akiket ma, sajnos, még a
szemínáríumokban is elhanyagolnak, a zsinatok aktáit, a szerzetesí regulákat,
a szertartáskönyveket, a latin középkor írásait. Másodszor olyan főiskolát,

amely a hallgatókat annak az úgynevezett kuriális latínnak ismeretébe vezeti
be, amelyet a római Curíánál használnak a hierarchiával való kapcsolatokban,
s mely kielégíti a "belső" érintkezés szükségleteít is.

Franceschíní meg van győződve arról, hogy az Akadémia így hatásos elő

mozdítója lesz a katolikus egységnek is. Mert külön figyelmet érdemel, hogy
amit a pápa "az egyház élő nyelvének" nevez, nem Caesar és Cicero nyelve,
hanem a keresztények latin nyelve, amely a Szeritírás latin fordításainak be
folyására alakult ki a patrisztikus latlnságban, s századok folyamán mint élő

nyelv bővült egészen a skolasztika termínológíájáíg. Az egyház latin nyelvé
ről van tehát szó, amelyet használt az evangéliumnak a világban való ter
jesztésére, s SIkár a nagy dogmatikai és exegetíkai munkákban, akár a litur
gíában, akár a hímnuszok ünnepi énekeiben. (Váradi Béla)

AZ OLVASO NAPLOJA. Nem könnyű eligazodni századunk irodalmi és
képzőművészeti izmusainak útvesztőjében. Érthető, hogy aki erre a területre
merészkedik, igyekszik a témájául választott irányzatot a lehetőségig körülha
tároini és lokalizálni; mert minél tisztább a képlet, annál sikeresebbnek igér
kezik meghatározása. Igy járt el Szabó György is, amikor vállalkozott rá, hogy
ismerteti az egyik legelső és leglármásabb mozgalom, a futurizmus történetét
esztétikaját és maniresztumaít." "Meggyőződésünk- írja - hogy a futurizmus
(legalábbis az, amit e szón míndvégíg értettünk) sajátosan olasz jelenség, és
csakis az olasz társadalom korabeli állapotából érthető meg ... Az a tény, hogy
a tizes-huszas években Európa több országában úgynevezett izmusok keletkez
tek, csak arra mutat, hogy a polgári társadalom az ímpeníalísta fejlődés külön
böző fokozatain majdnem mindenütt létrehozta az irodalom és a rnűvészetek sa
játosan avantgardista szárnyát, s csak e feltétel szem előtt tartása mellett vá
laszthatjuk szét az egyes országok izmusainak jegyeit a kölcsönhatásból eredők

től."

Kétségkívül igaz, hogy mínden izmus "magán hordozta annak a társada
lomnak az ellentmondásait, amelyben született"; az is kétségtelen, hogy a futu
rizmus mint szervezett mozgalom, mint írói-műveszi csoportosulás, mint irány
zat sajátosan olasz jelenség; olasz földön "alapították", olasz az alapítója, Ma- .
rinetti, olaszok a képviselői, annak ellenére, hogy Apollinaire 1913-ban "a fu
turista hagyományellenesség kiáltvány-összefoglalásának" legalább annyira
misztifikáló, mint komolyan veendő manifesztumában az "édesek" névsorában
több más nemzetiségűt, főként franciát is fölsorol. De Apollinaire kÖZÖ6 neve
zője nem is a Marinetti értelmében vett igazi futurizmus, hanem általában
csak a hagyományellenesség ; ennek nevében aztán egy kalap alá vesz egy sereg,
egymással esetleg homlokegyenest ellenkező irányzatot, amiből eleve gyanít
ható e félig kiáltvány, félig kiáltvány-persziflázs [ellemzően apollinaire-i ha
landzsa-jellege.

• A futurizmus: Gondolat Könyvkiadó. 18.
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De bármennyire sajátosan olasz, és jórészt olasz irodalomra lokalizálható
[elenseg Is a futurizmus, melyet Szabo György tájékozottan ismertet, alaposan
elemez és szellemesen bírál, sok közös ihletoje és stílusjegye van más, vele
töooé vagy kevésbé egykoru európai írodalmi es müvészetí mozgalmakkal. Ez
él rokonsag mélyebb is, lényegesebb is, semhogy puszta kölcsönhatással magya
rázhatnánk. közös forrasvidékre mutat, Európa-szerte volt a század elején "bizo
nyos határozott futurista ihlet", mint a kor francia költészetének egyik vizsgá
lója, Alain Bosquet mondja; volt bizonyos élmény és hangulat, amely Itáliában
a Marinetti-féle ruturízmusoan, német területen az expressziomzmusban, a fran
ciáknál egy Larbaud, Morand, Cendrars, részben Apollinaire lírájában csapó
dott le.

Honnét ez az élmény és hangulat? Vannak irodalmi forrásai is: a dinamikus
létélmény első nagy dinamikus hargú énekese, Withman, és az ipari világ első

nagy költője, Verhaeren. És vannak tapasztalati forrásai: a modern életbe be
nyomuló technika, rnely új ritmust, új tempót sugall; "a villamosság, a háló
kocsik, a repülőgép, a rádió, az autók, a transz-szibériai vasút mind arra ösztö
kélik a költőt - írja ugyancsak Alain Bosquet - hogy kövesse szaggatott, új,
összefüggéstelen, s a klasszikus harmóniálkat páratlanul hatékonyari megvető

ritrnusaíkat".
Ugyanakkor a technika először válik lét-problémává az ember számára.

Először merül fel döntően a kérdés: vajon a gép (és a gépi termelés) nem for
dul-e az ember szolgálata helyett az ember ellen? Ahelyett, hogy javára vál
nék, az adott társadalmi viszonyok közt nem a pusztításra törő erőket halmoz
la-e föl? Az expresszíonízmust, mondja egyik kutatója, Ernst Keller, "úgy le
het fölfogni, mint azoknak a nagy erőknek első izgatott és vrharos jelét, ame
lyek a huszadik századi Európa sorsát formálták". A megállapítás minden ex
presszionisztikus-futurisztikus művészeti és irodalmi jelenségre kíterjeszthető;
legföljebb a mondat második felét lehetne jobban konkretizálni. Mert nem álta
Iánosságban a huszadik századi Európa sorsát formáló erők.ról van szó, hanem
pontosan meghatározhatóan azokról, amelyek Európát a világháborúba sodor
ták. Ezekről adott hírt az irodalom és a művészet érzékeny szeizmográfja. És ez
az a közös érzés és élmény, amely a különféle avantgardizmusokat és a kü
lönféle avantgardizmusokban a rokon stílusjegyeket, esetleg látásmódokat ki
váltja.

Az áramlatok közös forrásvídékról, közös mélytengerből törnek föl. Az, hogy
hol mi lesz belőlük, jórészt azon múlik, milyen választ adnak a kor egziszten
ciális emberi kérdésére, technika és ember viszonyában ki mellé állnak, és
mennyiben vállalják a technika humanizálásának szándékát. És mínthogy a
technika nem mítosz, hanem társadalmi-gazdasági konkrétum, embereket fog
lalkoztatá gyár, melyben gyárthatnak használati cikkeket, de gyárthatnak
fegyvereket is: a probléma egyben alapvetőerr szocíálís is. Ez a végső válasz
tóvíz: hogy mi lesz egy-egy izmus jelszava, az ember-e, azexprosszionizmus
"o Mensch!"-e, vagy a Gép, mint a futurizmusnak. Az egyik válasz eleve el
kötelez a humanizmus és - ha anarchikus formában is - a szocíalízmus rnel
lett; a másik szükségképpen és menthetetlenül 'csúszik a fasizmusba. Egyfelől

német expresszionizmus, másfelől olasz futurizmus: ábraszerűen szemléltetík ezt
a polaritást, Közbül áll egy-egy olyan magatartás, amilyen például Valéry Lar
baud-é, illetve világutazó milliomos Barnabooth-áé: az izolált, de humanista em
ber sóvárgása az emberi közösségre és kapcsolatokra :

O Istenem, hát sosem ismerhetem meg
Ezt a nyájas asszonyt, messze Kis-Oroszországban,
És azt a két rotterdami barátnőt,
S a kolduslánykát Andalúziában,
És sosem köthetek velük
Föloldhatatlan barátságot? .•
. .. Hát SOM nem adatik meg nekem a nagy öröm,
Hogy ismerhessem ,őket?

Mert nem tudom miért, én Istenem, de úgy hiszem, velük négyükkel
Meg tudnék hódítani egy világot!
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Az expresszionizmus sajátos ViZIOS látásmódja, mely egyébként már Ver
haerennál is megvan. a korai futurizmusra is jellemző, de - ellentétes töltésük
következtében - ellentétes tartalommal. Az expresszionizmus megnövesztve áb
rázolja az ernberellenes erőket, mert félti tőlük az embert, és megnövesztve
ábrázolja az embert, mert hisz benne és szeretí: erkölcsi és társadalmi tényeket
sűrít dinamikus szímbólumokká, erkölcsi és társadalmi ihlettel. A futurizmus
rokon, vagy esetleg azonos módszerekkel éppen ellenkezőleg: az erkölcsi kate
góriákat izomerő-kategóriákkal helyettesíti, a szociálisakat olyan pusztán tech
nikaiakkal, mint a gépi sebesség, s a gépelt, gyárat, technikát az ember rová
sára, antihumanista módon elmitizálja. Kőrmyű meglátni, miért: e mitíkus
síkra helyezve kivonja az emberi - értelmi, erkölcsi és szociális - ellenőrzés

alól. Ismét könnyű egy lépéssel tovább menni és mindebben meglátni a par
excellence imperialista ideológiát, melynek valóságos kvintesszencíáfa Mari
netti első, alapító Ikiáltványa, ez a fasizmus előtt született fasiszta kiskáté.

Hogy ebben a kíáltvánvban többek között "a munkától, örömtől vagy len
dülettől felkavart nagy tömegek" megénekléséről és .,a modern világvárosok
forradalmainak soksz.ínű és sokhangú áradatáról" is szó esik, az bizonyára
senkit sem téveszt meg; sem r-bben. sem később. 1913-ban a futurista politikai
párt kiáltványának egyes javaslataiban nem Láthatunk valódi "szociális köve
teléseket". Az elsőben a tömeg minden realitástól, mínden társadalmi tarta
lomtó] meafosztott leavarsás. evv formája a futurizmus dicsőítette lendületnek;
a másodtkban a sznciátlsnak látszó invnslntokat eleve diszkreditália mindennek
a ,.forradalmi nacionalizmus", valódi nevén bizonyos avant la lettre fasizmus
szolzátatába állítása. Az. hogy egy mozzalom mozcősftaní akarja a népet.. ön
macában még semmit nem bizonvit a mozaalom mellett: az él kérdés. míért
ak:'lria mozr-ósítant. Hovv il futurizmus nncional ísba-trrroerlal ista célokért akarta,
abból Ma rInett! sem alFlnít'l kiáltvánvában. sem pártalapító manífesztumában
nem csin"lt titkot . .,A háborút ak ariuk dicsőíteni. Fl világ egyetlen meztisztitó
;Át. a mfhtartzrnust, a patr-iottzmnst" ~ írta az elsőben. a másodikban pedig:
"Hábonínkat a totális győzelemig... szárazföldi és tengeri természr-tes hatá
raink biztosítás1Íi'! kell folytatni, mert enélkül nem lesz szabad, kezünk, hogy
ktsöoörtük, rnecttsztítsuk. meg-újítsuk és óriásivá tegyük Olaszországot." A fo
aalrnazás bal íósan ismerős. S ezek után igazán nem lephet meg senkit. ha ér
tesiil 1',)1'1 • .Jiosv ennpk a ISzr)nalk. OlaszoflS"'ált, uratkodnia kell e szó felett:
SZ".b,,(1sáp". aminél t/imörpbbon nom is lehpt mel"i'o"alma7..ni a fasi7.must: ha a
pánit:'lli:'lnizmus mp!!ls7.Űleté<>érő.J olvas, továbbá arról, hogy a futurista párt
..fr..rr"oalmi megtisztító lendületében pontosan tolmácsólja az egész faj öntu
datát".

Ahovv az al anél ménvt ezvfelől exoressztonízrnusra, másfelől futurízrnusra,
Úl'1Y kiil/inítette két ágra magát a futurizmust is az ember- és víláeszernlélet
válnsvtóvize. Az ezvík, M» ri nettiéké. nvílezvenesen haladt a faslzmusba: a
másik. a firpn7.ei.ek csonortlsé. P:'loinié. p",la7.zps,.hié a burnanízmus irányába.
,.a tár<::'ld"lmilfH! hasznos, színvonalhan mazasabb művészet úttára", mint
SZ:'lM r,.vörl'v íria. De hozv erre ,.a kezdetben öncéurskodók, visszavonulók kö
zül léntek néhánvan", azt nem gondolom. hogy •.fonák módon" történt volna;
ellenkezőleg. nagvon is természetes és loaikus módon történt. A belső problé
mái fölé hailó művészet általában jobban meg szekta állni a helyét emberileg
vátsávos történelmi helyzetekben, mint az, amely a minden áron való elköte
lezettséget hirdeti, anélkül. hogy elóbb meznézné, minek kötelezi el magát. Ma
rinetti pedig nemcsak politikailag tett hitet a háború és az olasz imperialízmus
mellett, hanem esztétikailag ls olyan elveket vallott, amelyek szükséaképpen
vezettek a művészetnek nemcsak dehumanizálására. hanem egyáltalán meg
semmisitésére, ami a futurizmus második korszakában törvényszerűen be ls
következett. Mert bizonyos esetekben igen hasznos és termékeny lehet a mű

vészetre nézve, ha a túlságos elíntellektuallzálódás veszélyével szemben az ösz
tön és intuició felé tájékozódik; mísem mutatía ezt jobban, mint az a mély és
eredményeiben gazdag hatás, melyet Bergson tett a modern irodalomra; viszont
elvvé tenni, hogy ,,30 művészet nem lehet más, mint erőszak, kegyetlenség és
igazságtalanság", s a mű alkotása voltaképpen nem más, mínt nyers erő-kíélés,
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spontán izomcselekedet: ez csak a művészet önmegsemmisítését eredményez
heti, mert kiiktatja belőle nemcsak az anyag formálását, hanem előbb-utóbb

magát a formálandó anyagót is; létrejön végül a kései futurizmus "légi" művé

szete, amely már csak azért sem mondhat semmit, mert - nevéhez méltóan 
nincs is benne semmi: elgázosította önmagát.

A futurizmus különös - és eleve gyanút keltő - paradoxona, hogy ele
rníségét, spontánságát, dinamizmusát állandó elméleti fogalmazványokkal, elvi
és technikai kiáltványokkal magyarázta; folyton ukázokat adott ki arról, hogy
rnit hogy kell csinálni; szabályzatokat és recepteket közölt, s a spontánság rni
kéntjét zavaros elmeműveletekkelhatározta meg. Elhhez a lázas dogmatízálás
hoz s a sosem-volt újdonság harsány rneghírdetéseíhez képest legalábbis írodal-

. mí gyakorlatéban jobbára fölszínes maradt. Javallotta például a képek le
hető legteljesebb összedobálását, de maguk a képei többnyire nem haladták
meg sem újságban, sem formában azokat, melyeket jóval előbb, jóval keve
sebb lármával és jóval hitelesebben Verhaerem alkotott. Javallotta a színtaxís
föloldását, de a "szabad szavakat" csak ritkán tudta kaleidoszkóp-szerű ato
rnízáltságukból új egységbe, művészí konstrukcióba forrasztani, réalité poétique
ká galvanizální. Azt vallotta, hogy "nincs másban szépség, csak a küzdelemben'',
és elfelejtette, hogy az igazi szépség a küzdelem eredménye. Esküdött a rnoz
gásra, de dinamizmusát analitikusan fölbontva ábrázolta: mozgás helyett a moz
gás képletét. Mintha csak azért csapott volna akkora lármát, hogy művészí

írnpotencíáját leplezze ; az igazi alkotást állandóan az alkotó-folyamat pótlékai
val helyettesítette: rohanással. verekedésekkel, háborúval. De mindezt már I!H5
ben, a kétféle "futurizmus" szétválásakor megírta Papini, aki Marinettivel szö
ges ellentétben ,.,az Itália szó fölé ezt a szót helyezi: Szabadság s ezek fölé eze
ket: Szellem és Eredetiség". Ezt írta a "marinettizmusról": "Azt mutatta, hogy
új formák teremtésére és terjesztésére törekszik, de mivel igazi elméleti alap
jai teljességgel hiányoznak, képtelen az elrnélyülésre, s így megvalósulásai
mindenekelőtt külsőségeseknek tűnnek, akkor is, ha megjelenésük eredeti és
időszerű. " Gyakran olyan programszerű látványos kitalálásokba téved, me
lyek nem tudják ellensúlyozni a valóságos ürességet látszólagos újdonságuk
kal. Ezekben a programokban, bár meghökkentő találmányoknak és nagyszerű

feIfedezésekneik látszanak, olyan ötletek és elképzelések vannak, melyeket ha
következetesen végigvezetnénk. odáig jutnánk, hogy 'megsemmisítenék és szét-
rombolnák magának a mozgalornnak a [elerstőségét is." .

Nemcsak Papíníék szakftottak Marinettivel; szakítottak "költői Imperializ
musával" az orosz "futurísták"" Majakovszkijék is, míután előzőleg, 1913-OOn,
moszkvai látogatásakor kifütyülték. A "pofon" szó ott szerepel Majakovszkijék
1912-i kiáltványában is, a futurizmus megalapításának 1909-i, Marlnetti-féle
manifesztumában is, mely "a futólépést. a halálugrást, a pofont és az ökölcsa
pást" magasztalja. Óriási különbség azonban, kit ütök pofon, a "közízlést"-e,
mint Majakovszkíj, vagy az embereket, rrrint Marinetti.

Lényegében a humanizmus és fasizmus különbsége ez. A művészet pedig
nem lehet antíhumanísta, mert megszűnik művészet lenni. Példa rá Marinetti
és futurizmusa.

***
Szabó György kőzl'í az olasz (és Radó György fordításában az orosz) futu

rizmus valamennyi fontos manifesztumát; bevezető tanulmányában pedig nagy
tájékozottsággal és hozzáértéssel ismerteti és bírálja a mozgalmat, mind iro
dalmi, mind képzőművészeti vonatkozásban, Megjegyzései és kritikál az írodal
rni. de kivált a festészeti futurizmusról találóak.Tgazak ; aki munkáját elolvassa,
pontos és hiteles képet kap a mozgalomról, [elentőségéröl, értékér-ől és hatá
sáról. (Rónay György)

SZlNHAzI KRÓNIKA. Dosztojevszkij hatalmas regényének, It "Bún és
bűnhődés"-nek, Gaston Baty álta,l készített színpadi változatát újította fel a
Jókai Színház. (A legutóbb, a háború utáni években a Várkonyí Zoltán vezette
Művész Színház játszotta a darabot ugyanezen a színpadon.)

Altalában nem szerencsés műfaj a regényekből átírt dráma. Valamikép
pen eredendően ellentmond a művészet immanens törvényeinek. Az íróról, ha
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igazi muvesz, fel kell tételeznünlc, hogy mondanivalójához a legalkalmasabb
formát választotta. Ha ez a forma a regény, akkor el kell hinnünk, hogy mind
azt, amit az iró közölni akar velünk, csak regényben lehet közölni. Különben ó
maga már eleve drámának irta volna meg. A regénynek dramattzálását nem is
alapvetően irodalmi igény hozta létre, hanem a színházak műsorgondjai. A
színház az utolsó száz évben ugyanolyan elengedhetetlen tartozéka lett a min
dennapi életnek, mint az újság és újabban a film és a rádió, és legújabban a
televízíó. Minthogy pedig jóval több szinházi estét kellett műsorral betölteni,
mint ahány épkézláb drámát az írók meg tudtak írni, divatba jött a kölcsön
zés az irodalom egyéb területeiről.

Igy lett színdarab a "Bűn és bűnhődés"-ből is, méghozzá a maga idejé
ben siker-darab. Amiben nincs semmi meglepő, hiszen Dosztojevszkij olyan
szellemi óriás, hogy még a terített asztaláról származó morzsák is bőséges

táplálékkal szolgálnak. AmeZlett többnyire olyanok nézték meg a darabot, akik
előzőleg kivették már részüket a regény dús lakomájából s így, amit láttak,
csak illusztrációja volt az olvasottaknak. Ma már azonban, mint illusztrációt
is kevésnek érezzük. S ennek, a műfaj fogyatékosságain túl mélyebb oka is
van.

A regény dl'amattzálója mindig nehéz helyzetben van, mert rossz a lelki
ismerete. Hogya közönség megértse, miről van szö, dialógussá kell átírnia egy
csomó olyan részZetet, amelyet a regényíró leíró prózában, a próza sajátos esz
közeivel mondott el és ez bizony mindig hamisítás egy kissé. Az átíró ezért
úgy könnyít a lelkiismeretén, hogy igyekszik minél több eredeti dialógust át
venni a könyvből. Gondolván, hogy azt legalább maga az író írta. Csak
hogy a regénybeli dialógus egészen más, mint a színpadi. Sokkal közelebb áll
a hétköznapi beszédhez és ennek megfelelően sokkal hosszadalmasabb, mint a
színpadi párbeszéd, amelytől nagyfokú tömörséget, tartalmi gazdagságot és
feszültséget követelünk meg. A hétköznapi beszéd laposnak és terjengősnek

hatna a színpadon és így hat legtöbbször a regényből átvett dialógus is, holott
a maga helyén érdekes és sokatmondó volt.

A regény-dramatizálásnak ezt az alapvető fogyatékosságát a színpadi "Bún
és bűnhődés"-nél is éreztük. De éreztünk egy - az említett mélyebb okokra
visszavezethető - hiányérzetet is. A remekmű időtállóságának az is magyará
zata, hogy minden kor és minden ember számára van mondanivalója. Persze
az egyes korok és nemzedékek rendszerint mást és mást érezne k benne lénye
gesnek. A dramatizáló pedig a számára adott közizléshez alkalmazkodik. Igy
az ő műve esetleg egyáltalán nem olyan időtálló már.

Gaston Baty, a "Bűn és bűnhődés" színpadra alkalmazója, hivatása sze
rint nem is író, hanem a két háború közötti időszak egyik legjelentősebb, új
utakat kereső francia rendezője volt. Számára és nyilván közönsége számára
is a regény látványos és izgalmas külső története volt az érdekes. Nem sok
figyelmet fordított (persze nem is nagyon fordithatott) arra a sokrétű és mély
re ásó lélektani mottvációra, amellyel Dosztojevszkij hősét elfogadtatja. Aki
csak a .darabból ismeri meg Raszkolnyikovot, ugyancsak zavarban lehet, hogy
miként vélekedjék erről az ide-oda rohangáló egzaltált ifjúról. Öriiltnek, meg
szállottnak, gonosztevőnek tartsa, vagy hősnek, akivel együtt kell szorongani,
hogya rendőrség le ne leplezze.

Dosztojevszkij a "Bűn és bűnhődés"-ben is elsősorban döbbenetes erejű

ábrázoló művész, aki kisérteties pontossággal állítja elénk alakjait teljes testi
és lelki mivoltukban. Még a főhős Raszkolnyikovban is elsősorban a korabeli
orosz értelmiség egyik jellegzetes, talajtvesztett típusát rajzolja meg. Ugyan
akkor azonban Raszkolnyikovba belevetíti saját vívódásait és töprengéseit is.
Szinte lírai hévvel és a témára újra meg újra visszatérve fejti ki a problé
mát, amelyet a maga számára élete végéig nem tudott megoldani. Nevezetesen,
hogy milyen alapon kapja meg utólag az erkölcsí igazolást a történelmi Mgy
ságokMk gyilkos tette, (Dosztojevszkijt Napoleon személye izgatta kűlőnösen)

amelyet rendszerint pályájuk kezdetén követtek el (vagy habozás nélkül el
követtek VOIM, ha tovább haladásukhoz ez szükséges), holott a bűn minden
képpen bűn, bárki követi el. Valójában a hatalomra jutás egész problematiká-
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ja benne van ebben a kérdésben, mégha nem is éppen gyiLkosság az a bűn,

amit a hatalom megszerzése érdekében valaki esetleg elkövet.
Ebből, a regényben alapvető fontosságú probléma felvetésból, egy kis vér~

telen filozofálástól eltekintve alig maradt meg valami a darabban. Ne vádol
juk meg a francia Baty-t, hogy csak azért, mert kinos volt számára, hogy
Raszkolnyikov legtöbbször Napoleonnal példálózik. Sokkal inkább arról van
szó, hogyaközfelfogás hosszú id6n át csupán a bűn lélektanának mesteri raj
zaként fogta fel a "Bűn és bűnhődés"-t és nem vette észre benne azt a mé
lyebb és átfogóbb kérdésfeltevést, amelynek teljes megértéséhez talán a mi
nemzedékünk tapasztalatai kellettek.

Hasonló torzulást szenvedett Szonja alakja is, akiből a Baty-féle változat
ban afféle orosz proletár kaméliás hölgy lett. Holott Dosztojevszkijtőlmi sem
állt távolabb, mint hogy a jóságos utcalány hazug romantikáját rajzolja meg.
Szonja nem a szirupos érzelgősség jelképes alakja, hanem a szetetet valódi
hőse, Egyik újabb és megrendítő változata annak az eszményi nőnek,akit61 a
XIX. század orosz irodalmának "eredménytelen emberei" a megváltást várják.

Színpadi szempontból pozitív értéke a dramatizált "Bűn és bűnhődés"-nek,

hogy alkalmat ad néhány nagyszerű alakitásra. A Jókai Színház felújításának
szereplői közül elsősorban Kovács Károly, mínt Marmeladov, Dajka Margit az
anya és Horváth Teri Szonja szerepében éltek a lehetéSséggel. Hármójuk fe
lejthetetlen megjelenítése a darab színtelenségein túl az eredeti regényre mu
tat vissza

Az egri Gárdonyi Színház a MüM kultúrházban vendégszerepel ve a fő

városban is bemutatta ujdonságát, Armand Salacrou: "A föld gömbölyű" cimű

drámáját.
A darab Gírolamo Savonaroláról szól, Persze nem a történeti Savonarolá

ról, hanem arról a Savonaroláról, akit Salacrou hívott életre, hogy bebizo
nyíthassa tételét. amely szerint mégha jóhiszemű is, megérdemelt bukás vár
arra, aki a középkor beszűkűlt "sötétségét" akarja egy felvilágosodott, táguló
világba visszahozni. (A cselekmény 1492-ben, tehát abban az évben kezdődík,

amikor Kolombus útnak indult. Innen a darab címe is.)
Savonarola hosszú ídeig volt vitatott alakja az egyháztörténelemnek, de az

újabb kutatások fényében egyre kedvezőbb irányba fordul a megitélése. Sem
miesetre sem volt az a rideg, könyörtelen és megszállott aszkéta, akínek so
káig feltüntették és nem volt az a zsarnok sem, akinek Salacrou állítja be.
Prédikációi sem hangban sem tárgyukban nem voltak szigorúbbak a kor ve
zeklő prédikátorainak szokásos beszédeinél. Legfeljebb hatásosabbak. Hátra
maradott írásai után ítélve nagy teológiai felkészültségű, szuggesztív előadó

volt. Megbotránkozása is a firenzeiek feslett életmódján és VI. Sándor ud
vartartásán teljesen indokolt. Nem is történt volna semmi baj, (és ma talán
az oltárra emelt szeniek között tisztelnénk) ha megmarad annak, amire hiva
tása valóban szólította: az evangéliumi igék hirdetéSjének. Öt azonban elkáp
ráztatták hatalmas szónoki sikerei és olyan területen akarta kamatoztatni őket,

ahol nem lehet. Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal is voltak olyan
nagy szénokok: mint Savonarola, de ők sohasem feledkeztek meg arról, hogy
Krisztus elégszer megmondotta, hogy az Ö országa nem e világból való. Savo
narola pedig éppen ezt akarta: itt a földön megvalósítani az istenországát. ~s
méghozzá politikai eszközökkel. Eleve bukásra itélt vállalkozás. A bonyolult
hatalmi összeütközések alig áttekinthető szövevényében elvesztette lába alól
a talajt, naivnak bizonyult, akinek visszaéltek jóhiszeműségével, akkor inge
rült és türelmetlen lett, majd végül mindenkiben csalódva megerősödött a
meggyőződés benne, hogy egyedüli birtokosa az igazságnak. ~s ezen a ponton
már a saját érdekében kellett elbuknia. Sorsa tipikusan a tragikus hősé, hi
szen a tragikum Beöthy halhatatlan meghatározása szerint éppen abban van,
hogy "a nagy jellem a megsértett világrend helyreállitására irányuló pátoszá
ban vétséget követ el".

Mit mutat meg ebből a valóban tragikus sors ból Salacrou. Úgyszólván
semmit, vagy alig valamit. Darabjában, noha Savonarola a főh6s, mégsem va
lóságos szereplője a történetnek. Csupán csak mint valami félelmetes, komor
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árnyék emelkedik föl a tényleges cselekmény mögé. Megfelelő, kísérteties szce
nikai effektusok kiséretében, mindig csak egyedül jelenik meg a szinen és úgy
dörgi el hátborzongató monológjait. A sze'l"ző ezzel is hangsúlyozni akarja,
hogy Savonarola sötét világa mennllire kivül esik a "normális" emberek éle
tének sikján. A történeti valóság teljes elferdítése ez. Savonarola nagyon is
beleillett a maga korába. Elég csak a mi Balassi Bálintunkra gondolni, hogll
megértsük a reneszá.nsz lelkiségét. Mennyire megfért egymás mellett a szilaj
kicsapongás és a marcangoló bűnbánat ugyanabban az emberben is, hátmég
ugyanabban a korban.

Dehát Salacrou nem történelmi valóságot akart ábrázolni. Savonarola csak
ürügy számára, hogy elmondja a maga liberális ízű véleményét az ilyenfajta
fanatikus őrültekről, akik erőszakkal és akaratuk ellenére is boldoggá akar
ják tenni az embereket. Persze igyekszik ezt a véleményt lehetőleg nem bán
tóan elmondani. Nem teszi nevetségessé Savonarolát, sőt visszataszit6vá sem.
Aki akarja, akár a részvétet érdemlő hőst is fölfedezheti benne. Salacroü meg
elégszik azzal, hogy könnyed és kissé kaján cinizmussal tálalja fel a bocacciós
ihletésű történetet, amelynek során mindenki megkapja a maga kis csipését,
még saját honfitársai is, akiket emlékeztet arra, hogy nem is olyan nagyon
régen még mint műveletlen barbár tuskéí« jelentek meg a francia katonák c:
kulturált Itália földjén.

Az egri Gárdonyi Géza Szinház nagy igyekezettel hozta színre a sok sze
repWs darabot, s a nagy igyekezetnek az lett a vége, hogy túl komolyra és
helyenkint aránytalanul fajsúlyosnak látszóra sikerült az eredetileg franciásan
könnyed és felszínes játék. Lehet, hogya buzgalomban az is közre játszott,
hogy úgy hirIett: Salacroú személyesen eljön negyedszázados darabjának ma
gyarországi ösbemutatójára. Erre nem került sor, pedig a ma hatvanhárom
éves szerző bizonyára jóleső meglepetéssel hallotta volna, hogy a pesti mú
sorfüzet mint "a fiatal francía drámaírónemzedék élgárdájának" egyik tagját
emlegeti. (Doromby Károly)

KÉPZŰMŰVÉSZET. Emlékezés Farkas Istvánra. Ha élne, idén lenne het
venöt esztendős Farkas István, a két világháború közöttí idők kiváló magyar
festője. 1887. október 20-áIn született, - tehát ugyanabban az évben, mint
lelki rokona, Georg Trakl, az osztrák költő.

Farkas István apja Wolfner József volt, a Singer és Wolfner könyvkiadó
és az Új Idők című folyókat alapítója. A család egyik legközelebbi barátja
Mednyánszky László, a nagy festőművész, - az ő irányításával kezdődnek meg
a 15 esztendős Farkas István rnűvészeti tanulmányai. (A Wolfner-ház különben
telistele volt a legszebb Mednyánszky-festményekkel, Wolfner József a szá
zadforduló bőkezű mecénásaí közé tartozott.) Farkas István - Ferenczy Ká
rolynál, Réti Istvánnál és Fényes Adolfnál végzett studiumok után - a 20-as
és 30-as években Párizsban élt, ahol 1935-ben luxuskiállítású könyv jelent meg
művészetéről ("Étienne Farkas, Essaí critique", par André Salmon, - Édition
des Quatre-Chemins), s Dénes Zsófia visszaemlékező cikkéből tudjuk (Élet és
Irodalom, 1962. február 17-i szám), hogya zseniális építőművész:Le Corbusier is
igen sokra értékelte Farkas műveít, Budapesten az Ernst-múzeurn és a Tamás
galéria rendezett munkáíból !kiállírtást, S Nyilas-Kolb Jenő tollából a 30~

évek derekán itthon is jelent meg monográfía róla. Élete s rnűvészi munkálko
dása azonban korán s tragikusan megszakadt. az 1944-es német és nyilas vi
lág áldozata lett ő is .. ,

Farkas István művészete egészen !külön helyet foglal el a magyar píktúrá
ban. Már képeinek círnei is árulkodók: "Vége ...", "Sáppadt volt", "Fekete
asszonyok", "Elment", ,,'I1öl"ltént valami ?", "Végzet", "Kísértetek háza", "A
szirakúmibolond", "Babonás délután", Festészete borongós és borzongató,
szellemi ősei BOBoh, Daumier, Gulácsy, Mednyánszky, de méginkább a napja
inkban egyre jobban méltányolc századvégi művész: Odilon Redon, - ugyan
akkor álmokból. titokzatos megérzésekből szőtt müvészete a szürrealízmussal
is rokonságet mutat, Művészetünkben egyedül állanak ün.•Itengeralatti tájké
pei", ezeknek. egyik legszebbje a "Vizek mélyén", Francoís Gachot "démoni
kusnak" nevezte Fankas munkásságát, Kállai Ernő (akinek Picasso-könyve



Farkas István emlékének szóló ajánlással jelent meg) "alvUági igézettségről"
beszélt barátja képeivel kapcsolatban, Pogány O. Gábor "a révület szelídsé
gét" érezte meg Farkas ahkotásaíban. Sejtelrnes, nyomasztó hangulatú festé
szet az övé, de kogens, azaz kényszerítő erejű, hatása alól nehéz szabadulni.
Nem túlzás talán, ha azt rnondjuk, Ihogy Farkas azok közé a ritka rnűvészek

közé tartozott, akik egy külön világot, egy sajátos s igen érzékletes jelkép
rendszert teremtettek. Keménykalapos, vörösszakállas öregember s egy elvi
rágzott asszony néz ránk egyik képéről üres, sívár tekintettel. A nagy, ásító
Nihil, az eltékozolt élet szimbólurnának tűnik a kép. Címe: "Végzet". Másik
képén furcsa, züllött férfi megy a gyér esti fényben; nyomában - mint a sors
vagy a rossz lelkiismeret - szíkár, félelmetes asszonyi alak. A zöld, lila, kén
sárga és vérvörös színek gyalorar; visszatérnek nehezen feledlhető képein. Mű

vei sorában itt-ott örömmel lelünk rá egy-egy derűsebb hangulatú munkára:
",Madagaszkár", "A gyerekek", "KrizantémUlffiok". ÖSSzefogott, aprólékosság nél
kül festett, nagy puha színtoltokkal komponált tájképei ugyancsak lelkének
megenyhültebb s kevésbé rnorbíd oldalát rnutatják. (E képeire 193B-ban a Szi
nyei Társaság díját kapta meg Farkas István.)

A következőkben André Salmon francia író, költő, rnűvészetí kritíkus egy
1959-ben írott, rnindmádg nem publikált, érdekes levelét adjuk közre, Salmon
1881-!ben született, fiatalságát Szentpétervárott töltötte, s az orosz népnek mínd
végig barátja maradt. (l919-ben kiadott. Príkáz című verses elbeszélésében az
orosz októberi szocialista forradalom hőseit énelkelte meg.) Salmon a Iü-es
évek elején tagja volt annak a négy költőből álló csoportnak, amelyhez még
Apollinaire, Max Jacob és Blaise Cendrars tartozott. Apollínaíre összes költői

művelnek 1956-os Gallímard-féle bibliapapírra nyomott 'kiadása három, Sal
monhoz szöló verses levelet is tartabmaz, ezek közül az egyik Saltnon házas
ságkötésére íródott. Az Apollinaire-Picasso-Salmon-Jacob-Derain baráti
körről érdekesen beszél Carco is, "Szerelmem Párizs" című híres könyvében.

Salrnon mint művészeti író is igen jelentős. Éppen ötven esztendeje, hogy
- 1912~ben - megjelent La Jeune Peinture Fran<;aise című könyve, s sokszor
foglalkozott barátai: Henri Rousseau, Picasso, Modigliani művészetével.Salmon
egyik könyvét 1919-ben Picasso dlluszcrálta, Franciaországban hatalmas pél
dányszámban megjelent Modíglíaní-életrajzának magyar kiadása tudomásunk
szerint a közeljövőben lát napvflágot,

E rövid tájékoztatás után közöljük Salm<JlllFarkas Istvánnal foglalkozó
sorait:

1959. szeptember 21.
Kedves Kartársam,

Örömmel olvasom szeptember ll-í levelét. Arról értesít, hogy Farkas Ist
ván magyar festő életművéről készül írni, és fontosnak tartja azt a tanulmányt,
amelyet elmúlt időkben én irtam barátomról, - erről a nagy művészről. De
nem kivánja-e tőlem azt is, hogy kiegészítsem régi írásoma t ? Ebben az eset
ben, sajnos, meg kell mondanom, hogy ma sem tudom jobban megvílágítani
Farkas István helyét az Eleven és Igaz Művészet történetében (a levélben itt
az "histoire de l' Art vivant" kifejezés szerepel, D. I.), vagyis a párizsi művé
szetnek abban a kivételesen ragyogó korszakában, amelyet annak idején így
neveztem el.

Farkas István úgy volt festő, ahogyan - meggyőződésem szerint, -,. fes
tőnek kell lenni. O még a festékeit is maga törte, készitette, - amiért ugyan
nem tudtam lelkesedni, de végtelenül tiszteltem érte. Ez szerelem volt ... Gya
korlatilag haszontalanság, de megindító haszontalanság. Farkas István, a ki
tűnő, érzékletes művész számomra ma is a szin és vonal egyik olyan mestere,
akiben én: a költő, társra találtam. Igen, lelki testvériség köti össze a művé

szetrol vallott felfogásunkat. Magyarország büszke lehet Farkas István élet
művére, a mártírt is tisztelve benne. A nagyvilág egyetemes művészete is szá
montartja őt.

Oszinte megbecsüléssel
André Salmon

***
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Orbán Dezső könyve. Szép kíállítású, gazdagon Ildusztrált könyvet hozott a
posta igen messziröl: Sydneyből. A könyv címe: A layman's guide to creative
art, az Edwards & Shaw Sydney-i kiadó jelentette meg, írója: DesideriU$ Orban,
azaz Orbán Dezső, a kiváló, idósmagyar festőművész. A könyv első kiadása
1957...ben jelent meg, s hamarosan - 1960-ban - újabb editiéra került sor.

Mielőtt néhány szóban ismertetnénik a sok újszerű gondolatot és szempon
tot tartalmazó könyvet - amely sokkal többet ad, rnínt amennyit szerény cí
me igér -, Orbán Dezső személyéről s igen jelentős művészettörténeti szere
péről szerétnénk néhány emlékeztető szöt rnondani, 1884...ben született Győrött,

a pesti egyetemen matematikai tanulmányokat folytatott, az 'abszolutórium
után azonban hajlamai a képzőművészet felé vonták Párizsban megismerke
dett Gertrude Stein-nel, Picassó-val és Matísse-szal, s itt barátkozott össze a
fiatal Berény Róberttel. Mínt egy levelében írja, sokat biliárdozott a párizsi
kávéházakban. de emellett Cézanne rnűvészetét is .tanuhmányozta. 1910 körül
tehetséges fiatal magyar művészekből Budapesten megadakult a "Nyolcak" cso
portja, amelynek Oroán is egyik tagja volt. (A "N)"o!cak" összejövetelei rend
szerint az ő rnűtermében folytak le.) Igen érdekes az, amit e,gy másik leve
Iéoen ír Orbán, az 1911...es "Nyolcak"-kiálHtásáról: "Az emberek fenyegetődz
tek, öklüketrázva kérték vissza a belépődíjat. Ugyanakkor szokatlanul nagy
számú közönség tolongott a kiállításon: A vélemények megoszlottak, de csak
két kategória volt: a dühöngők és a Ielkesedők, Kőzömbös nem maradt senki.
A haladó gondolkodású irók, szobrászok és zenészek lelkesedéssel állottak mel
lénk, A Waldbauer-Kerpely kvartett hangversenyt rendezett a kiállttás he
lyiségeiben, ingyen, önzetlenül."

A "Nyoloak" kiállftásain Orbán .tájképeivel, csendéleteível. aktjaival tűnt

fel, - ekkori törekvéseit az "Álló akt" és az "Edények és gyümölcsök" repre
zentálja a legtisztábban. A modern művészetet megértő krítika rnelegen em
lékezett meg Orbán rnűvei.ről. Bölöni György a Világbarn, 1911...,ben így fr ké
peiről: "Ovbán a legegyszerűbb festő a Nyolcak között. Nem a túlzások, hanem
a Iefokozások embere, - aki megmutatja, hogya semmstmondó jelenségekből

is lehet művészetet csinálni... Orbán nem hajszolja a festőileg szépet rnín
dénáron, - a logikus képszenkesztés a legbecsesebb értéke." 1912-ben egy fa
metszetét közölte a Nyugat, e folyóirat kritíkusaí (közöttük Bálint Aladár és
Felvímczi Takács Zoltán) különben nem egyszer méltatták alkotásait, kiállí
tásait. Orbán később Kassák Lalossal és a Ma című folyóirat körével vette fe!
a kapcsolatot, amely azonban nem volt tartós. Sem Kassák, sem Orbán nem
volt részes abban, hogy együttműködésük rövid ideig tartott, - a kapitalista
műkereskedelemmódszereíre éles fényt vető ügy hátteret Kassák Egy ember
élete című önéletrajzának 7. kötete világítja meg.

Orbán katonatisztként résztvett az első világháborúban, majd utána a
Tanácsköztársaság rnűvészetí életében. (L.: Körner Éva tanulmányát: "Künstler
der ungarischen Raeterepublík", 1959.) A 20-as években egy-két művét meg
vásároita az állam (egy utcarészletet ábrázoló műve ma is a Nemzeti Galéria
állandó kiállításán látható), de rnunkássága a Horthy-rendszer idején mégsem
részesült abban az elismerésben, amelyet sulya alapján megérdemeld volna. A
30-as években "Atelier" néven iparművészeti szabadiskolát tartott fenn Orbán,
majd közvetlenül a második vílágháború előtt elhagyta Magyarországot, és
Ausztráliában telepedett le, ahol hamarosan a rnűvészetí élet vezetői közé ke
rült, s az Ausztrál Festők Szövetségének -elnökévé választották. (E tisztségé
ről csupán nemrégiben rnondott le a rnűvész, kora miatt.)

Míndezeket azért tartottuk indokoltnak ilyen részletességgel elmondani,
mertkivándorlása után a magyar szellemi élet szem elől veszítette Orbán
mestert, Haiálníre is felrebbent, - az egykori barát: Márffy Ödön is úgy tud
ta, hogy Orbán már nem él. E sorok írójának küldött, 1956. január 7-i levelé
ben ez áll: "Úgy hallottam, hogy Orbán Dezső Dél-Amerikában meghalt."

Most pedig szóljueik röviden a már eddig két kiadást megért könyvről. A
címlapon Rouault egy gyönyörű virágcsendéletének színes reprodukciója lát
ható,a szöveg között Giotto, Tiziano, Tintoretto, Pteter Brueghel, Ohardín,
Rodin, Degas, Picasso, Juan Gm, Matisse munkáí, azután néger szobrok, gyer
mekrajzok. A könyv célkitűzése, Ihogy a rnűvelt, de az újabb képzőművészeti
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törekvéseket nem értő nagyközönségnek megadja a kulcsot a művészeti alko
tás helyes szemleletéhez, s kiváltképpen az utolsó 80-100 év rnüvészetének
megértéséhez. Oebám a rnesterember-festőt élesen elhatárolja az alkotó mű

vésztől. Rámutat, hogy még a jtechnikatlag Iegvírtuőzabb festő is távol áll a
valódi művészet szférájától, tha nem tud többet adni a fotografiánál. Szeren
esés hasonlattal világítja meg Orbán a festő-rnesterernber és a festőművész

közötti különbséget, A kép hasonlít egy csomaghoz. arneblyel megajándékoznak
bennünket. Egy iJyen csomag két vészből áll: az ajándéktárgyból. valamint a
dobozból, csomagolópapírból stb. Nyilvánvaló, hogy főként az első rész fon
tos, - ez a művészetben a valóságelemek képpé szerkesztése, tehát a repro
dukáló képességen felülemelkedő alkotó tevékenység. Ami az ajándékdoboznál
az elegáns papír, a tetszetős csomagolás, - ez a festészetben a technikai ru
tin, a kézügyesség és a képről leolvasható történet. Ahol az utóbbi mozzanatok
válnak uralkodóvá, - ott már végetér a művészet... Ilyen értelemben nem
tartozik a vérbelí alkotá rnűvészek közé sok németalföldi csendéletfestő (pl.
Peter de Ring), akinél az ebbűvőlő ügyesség mögött rnélyebb értéket nem ta
lálunk.

A könyv utolsó fejezete a XX. század rnűvészeti mozgalmait tárgyalja,
kezdve a futurizmussal és a dadaízmussal, folytatva a kubizmussal és a SZÜl'
realizmussal, s végezve az expresszionizmussal és az absztrakcióval, amely
utóbbin belül Orbán két egészen különböző szemléletet jelöl meg. Van ugyanis
értelmi kiindulású nonfiguratív rnűvészet, pl. Mondrian és a geometrikus ab
sztraktok, konstruktivisták, - s vannak ,.emocionális absztralotok", például a
tassiszták.

A Ikönyv stílusa egyszerű, tömör. Jó szelgálatot tesz mindazoknak, akik
nem akarnak belenyugodni abba, hogy ki legyenek rekesztve a rnodern művé

szet élvezéséből. megértéséből. abszorbeálásából. Magyar nyelven is elkelne
egy ilyen kis kalauz. Legkézenfekvőbb lenne Orbán könyvének lefordítása és
kiadása ... (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. IOn n e p i h a n g ver s e n y K o d á l y Z o l t á n
8 O. s z ü l e t é s n a p j á n.) A Budapesti Zenei Hetek legkivál6bb vendégsze
replője kétségkivül David Ojsztrah volt, aki két hangversenyén lázba hozta a
pesti közönséget, s Mozart A-dur versenyművével egészen kivételes élményt
szerzett, Am a legforr6bb siker, a leglelkesebb ünneplés mégis Kodály Zol
tánt köszöntötte, aki a 80. születésnapján rendezett hangverseny végén leg
alább tízszer jelent meg a dobogón, a közönség pedig míndannyíszor felállva
ünnepelte; korunk egyik legkivál6bb zeneszerzőjét és kiemelkedő egyéniségét
köszöntve személyében. Nagyon nehéz lenne ezt a páratlan életművet akár váz
latosan is ismertetni. Mi, fiatalabbak amúgysem lennénk hiteles tanúi a kiiz
delmes esztendőknek. Annál inkább tanúi és csodál6i vagyunk azonban e nagy
szabású életmű gazdag betetőzésének, az aratásnak, amely talán a leggazda
gabb termést hozta a nemzet csűreibe.

A minap beszélgettem egy középiskolai énektanárral, aki - mint minden
magyar társa - Kodály Zoltán tanítványa volt. A zeneakadémiai órákról me
sélt, meg a forrósikerű hangversenyekről, aztán egyszerre megállt a beszédben,
kicsit töprengett s ezt mondta: "Amikor őt magát, vagy a műveit hallottuk,
akkor éreztük meg, hogy mi is magyarok: vagyunk, itt élünk e merőkék ég
alatt s ebből a földből szívjuk egy nemzet lelkét, amelyet ő fejezett ki a leg
tökéletesebben." Ennél aligha lehet szebben és hitelesebben jellemezni Kodály
életművének erejét és titkát.

Az ünnepi hangverseny szerencsés válogatásban mutatta be e gazdag élet
mű legjelentősebb állomásait. Az örök magyar mesehős, Háry János után Ká
dár Kata tragédiáját elevenítette meg a még mindig felülmúlhatatlan Palló
Imre, majd az ősi hagyományanyaggal motivált életképek sorozatát varázsolta
elénk a Galántai táncok. A tetőpontot természetesen a Psalmus Hungaricus
jelentette, amelyben a vallásos ihletés és a magyar nemzetí érzés ötvöződik

csodálatos harmóniává. (A szólót Ilosfalvy R6bert énekelte - egészen kivál6an.)
Kodály Zoltán míndegyik alkalommal p6diumra szólította az est karmesterét,
Lukács Miklóst is, aki bebizonyította, hogy méltatlanul szerepel olyan ritkán.
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A hatalmas sikerben méltán osztozott a Budapesti K6rus (karigazgat6: Forrai
Miklós) is, amely a feladathoz méltó buzgalommal szerepelt és a karmester
intései nyomán eddig rejtett szépségekre is ráirányította a figyelmet.

(H a y d n T e r é z - m i s é j é r ő l.) A nyári erőgyűjtés után újult erővel

kezdték kórusaink a munkát. Néhány hét tanulságai után bízvást elmondhat
juk, magasabb színvonalon, frissebben, mint nyár elején. Az előadott művek

száma ugyan nem emelkedett, ám nem is egy kórusunk mondhatni "új beta
nulással" jelentkezett. Ilyesformán még világosabban tárultak fel Schubert G
dúr miséjének rejtett szépségei - a vidám felszín alatt örvénylő kétségek és
a megoldás-keresés -, hitelesen érzékeltük Mozart Koronázási miséjének fen
séges pompáját és elmélyült áhítatát, és ismételt csodálattal adóztunk Haydn
nagyszerű miséinek, melyek alighanem szerzőjük életművének, de általában
az egész zeneirodalomnak is páratlan tökéletességű darabjai. Ezért is fogad
tuk örömmel Haydn Teréz-miséjének ismételt előadását. Sokan ugyanis csu
pán a hatalmas Nelson-misét ismerik és értékelik, holott a Teráz-mise egy
általán nem marad nagyhírű társa mögött.

1796 és 1802 között hat misét komponált az öregedő és hírneve csúcsán
álló Haydn. Az utókor ma már nehezen tud a szerényen visszahúzódó mester
alkotó műhelyébe pillantani s a misék sorrendjének végső megnyugtató meg
oldása helyett ma is be kell érnünk valószínűsítő feltevésekkel. Annyi min
denesetre bizonyos, hogy a B-dúr, Teréz-mise 1799-ben született a két hatal
mas oratórium, a Teremtés és az Évszakok között. Haydn alighanem sokat fog
lalkozott ekkoriban a népművészettel (természetesen elsősorban annak zenei
vonatkozásaival) s ennek termékenyítő forrásait a Teréz-misében is mindvégig
nyomon követhetjük. A század végén a népművészet nem erőltetett utánzás t
jelentett, s nem is szűkre méretezett provincializmust, hanem valóban ter
m'ékenyítő erőt, mely a művészet minden ágában éreztette jótékony hatását.
Éppen a népművészeti hatás szimplifikálásából táplálkozik a Haydn-művek

előadási hagyományában jelentkező egyszerűsítő törekvés. Holott majdnem köz
hely az az itélet, amely szerint "ha Haydn valamelyik vallásos ihletésű műve

túl vidámnak és túl egyszerűnek hangzik, az előadók a ludasok". A kritikai
méltatások is éppen azt emlitik első helyen, amikor a mise előadásáról szól
tak: "Haydnnek ezt a meglehetősen nehéz művét elmélyedő komolysággal kell
megszólaltatni, éreztetve benne a két oratórium Isten- és természetélményét.
(Persze legalábbis kétséges, hogya mélyen vallásos Haydn számára ez két
élesen elkülönülő kategória lett volna.)

Nagyon nehéz feladat lenne a Teréz-misében végigkövetni a szerző vallá
sos ihletésének mindenegyes momentumát - erre egy tanulmány sem nyúj
tana elegendő helyet. Legalább jelzésszerűen utalnunk kell azonban a Kyrie
töprengő önvizsgálatára, a Gloria hatalmas ujjongására, a Credo sokarcú hi
tére és talán elsősorban a Benedictus csodálatos dialektikájára, amely egy
szerre villantja fel az Atváltoztatás magábaszállását és a Hosanna diadalmas,
ünnepi lüktetését. Erről a Benedictusról mondotta Haydn művészetének egyik
legkiválóbb kommentátora, hogy a zeneirodalom legfenségesebb magaslataira
vezet, ahol már csak leborulni és imádkozni lehet. - A Kapisztrán kórus és
zenekar előadásában éppen ez az imádságos lelkület hatott a legmeggyőzőbb

nek, a tenor bizonytalankodásaiban és a pontatlan belépésekben már jóval
kevesebb örömünk tellett.

A Teréz-mise közben hallottuk Tamás Alajos Szent Ferenc himnuszát,
amely nemcsak elmélyült zenéjét, hanem költői szépségű szövegét is a szer
zőnek köszönheti. Örömmel vennénk, ha a legközelebbi előadás alkalmával e
szépségeket már nem csupán az írott szöveg olvasása révén érzékelnénk, ha
nem a szólista szavaiból is . . .

(E g Y é b e s e m é n y e k.) A Bukaresti Enescuról nevezett Filharmónikus
Zenekar világhirű vezetője, George Georgescu karmesteri pálcája alatt hódí
totta meg a magyar közönséget. A kiváló zenekar előbb Constantinescu egyik
meglehetősen jellegtelen szvitjét szólaltatta meg, majd Radu Alduleseu elég
tisztázatlanul, de sok szép momentummal játszotta el Haydn Gordonkaverse
nyét. A szürke kezdet után igazi élményt jelentett Beethoven VII. szimfóniájá-
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nak naoyszerű, modern tolmácsolása. (És itt kiUönösen a modernen a hang
súly: Georgescu ugyanis példát mutatott ebből is, de fiatalos temperamen
tumból és merész lendületből is.) A Beethoven-mű után a közönség fergeteges
tapsa ráadlÍlIokat eredményezett. Meglepetéssel hallottuk ezek sorában a Háry
János egyik részletét, mégpedig kiváló előadásban. (Különösképpen a kiváló
cimbalmost illeti dícséret.) (Rónay László)

NYOMOZAs EGY NARRÁTOR UTAN. Csak a lelkesedés hangján tudtam
beszélni erről a filmről, az első napokban, annyira megragadott Raf Vallone
kitűnő alakítása, annyira belém ivódott Eddie Carbone tragédiája. Dicsértem a
darabot, a "Pillantás a hídról"-t, magasztaltam az írót, Arthur Millert és meg
hajtottam elismerésem zászlaját a rendező, Sidney Lumet előtt. Am aJhogy
múltak a napok, ahogy a primer élmény leülepedett bennem, úgy, abban az
arányban jelentkezett valamí furcsa nyu~ság, valami tisztázatlan hiány
érzet - valahányszor a látottakra gondoltam. Es, meg kell vallanom, sokat
gondoltam erre. Különösen azok után, hogy ez az érzés határozott formát kez
dett ölteni, azok után, hogy rajtacsíptem magamban. ELhatároztam tehát, hogy
végére járok és utána nézek a dolognak.

Nagyon igazságos és tárgyilagos akartarn lenni, éppen ezért úgy döntöt
tem, hogy magához az íróhoz fordulok és nem a színpadon megvalósultdrá
mához. Elővettem tehát a darab fordítását és elolvastam a drámát többször,
figyelmesen, úgy valahogy, mint aki a sorok közott kutat valami titok után.
Rá is leltem nyitjára, legnagyobb meglepetésemre éppen Alfieri ügyvéd - a
"narrátor" személyében,

Gondolom, a darab "tartalma" nagyjából ismeretes az olvasó előtt (szín
padl változatával bőven foglalkozott a Vigilia 196L januári száma) s így arra
nem kell részletesebben kítérnern, elegendő lesz csak utalni rá, amikor szük
séges. Térjünk tehát vissza Alfierihez, Mert csakis hozzá, Alfieri ügyvédhez
térhetünk vissza, a "narrátort" ugyanis elnyelte, megette, felemésztette a film.
Személye szervesen beleépült a cseleloménybe, eléggé szürke mellékszereplőjévé

vált, aki csak asszisztál a drámához, de semmiképpen nem magyarázza azt;
szavait, kívülálló bölcsességét, segíteniakarását és tehetetlenségének tragikumát
magával ragadja az események sodra. mondanivalója elvész a szemünk elől,

Elismerem, hogy első pillantásra eléggé ellentmondásosnak látszhatik ez a
kifogás: személye szervesen beleépült a eselekménybe. Mindenki arra gondol
hat és méltán, hogy ez csak nyereség lehet, ezáltal csak' egységesebb lett a
dráma. Igen, csakhogy eltűnt a második drámai vonal, a "kívülálló" külön drá
mája. Pedig a nan-átor éppen emiatt "lóg ki" a darabból, emiatt különül el
élesen a többi szereplőtől, Ha nem így lenne, akkor az ríó nyilván a színpadon
is szereplőt csinált volna belőle, nem kellett volna "formabontáshoz" folyamod
nia" mondókáját így is elmondhatta volna, mint ahogy a filmben így mondja
el, a dráma elsődleges cselekménye enélkül is maradéktalan lenne. Csakhogy ...
A narrator más, mint egyszeru mellékszereplő. Több annál, A narrator külön
drámát képvisel, dráma a drámában, skatulya a skatulyában.

Eddie Carbonet szenvedélye feltartóztathatatlanul sodorja végzete kitelje
sedése felé. Beleszeret nevelt lányába, évek hOSóiZÚ során annyit áldozott rá,
annyi érzelmet "invesztált" fiatallényébe, hogy egyszerűen képtelen lemon
dani róla. Minden idegszálával úgy érzi, hogy megrabolják, hogy hálátlanok
hozzá, hogy jogos tulajdonától fosztják meg. Rodolpho is, akit házába foga
dott, akit saját veszélyére rejtegetett és Catherine is, akitől semmi áldozatot
sem sajnált, akiért éveken át úgy dolgozott, mint egy állat. Hogy ez az érzése
mennyíre őszinte, azt mí sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ügyvédhez {pr
dul, hogy törvénytelenséget lát a fiatalok szerelmében, hogy paragrafusokat
keres boldogságuk megakadályozására.

Alfieri, a narrátor, azonban nem csupán egyszerű ügyvéd, amolyan száraz,
paragrafusrágó jogi tanácsadó, hanem életbölcsességével bizonyos mértékíg a
cselekmény felett áll, rníndamellett érző ember, aki szeretí, becsüli Eddíet,
segíteni kíván rajta, megérti a lelkében dúló vihart, hiszen maga is szícíldaí
származású és minden igyekezetével azon van, hogy leleplezze ennek az érze-
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lernnek természetellenes voltát, hogy kijózanítsa a végzetébe rohanó dokkmun
kást. 'I'tsztánlátása a kívülállók tárgyílagosabb megítélésének következménye,
az olyan jóindulatú, tapasztaltabb embertársaké, akik éppen jóindulatuknál
fogva nem maradnak meg a közönyös szemlélő passzivitásában, hanem ha erre
mód adódik, legalább intő szavukkal szerétnék megakadályozni az általuk már
előre látott tragédiát. Tevőlegesen nem avatkozhatnak mások dolgába, hiszen
könnyű őket egy ,,mi köze hozzáv-val elutasítani, félreállítani ... hányszor lá
tunk erre példát a magunk kis életében, apró, hétköznapi drámáinkban is.
Hányszor tapasztaljuk, hogy barátaink, ismerőseink, vagy még közelebbi hoz
zátartozóink is valamit helytelenül látnak s ennek következtében rosszul csele
kednek. Hányszor látjuk napnál világosabban a helyes utat s mégis mílyen
sokszor megesik, hogy ennek ellenére képtelenek vagyunk segíteni, nem tud
juk megakadályozni az elkerülhetetlenül bekövetkező rosszat. Nem tudjuk,
mert tanácsatnkkal nem törődnek, intelmeinket semmibe veszik, cselekedni pedig
nincs jogunk, mert kívül állunk az illetők szerosabban vett magánéletén. 'Ep
pen ebben az elhatárolt helyzetben rejlik a kívülállók tragíkuma. Ebben a
tehetetlenségben.

Mert Al:ffieri altövetkező tragédiának tehetetlen szemlélője. Nem úgy,
mint a ,,szereplő" feleség, aki színtúgy tisztán lát, de nem áll kívül, csak kinn
reked az események sodrából. Beatrice beavatkozhatna, hiszen férjéről és
unokahugáról van szó . " az ő passzivitása természetének következménye, nem
helyzetének velejárója. Miller mindezt világosan érzékelteti s szándéka "ol
vasva" is könnyen belátható. A színpadon pedig kézzelfogható valóságként áll
elénk, mint az indokolt formaibontás egyik legszebb, színte iskolapéldája.

Súlyos hiba volt tehát, hogy a rendező erről megfeledkezett, illetve s job
ban mondva - nem tudott mit kezdeni vele. A legkézenfekvőbb, legolcsóbb
megoldást választotta tehát: egyszerűen elmosta a narrátor és a "monologi
záló" szereplő közötti lényeges különbséget, személyét beolvasztotta, elnyelte.
Nagy kár. Bármilyen kitűnő is egyébként a fillm, ez a hiányérzet előbb-utóbb

minden nézőben tudatosodik, aki a darabot ismeri.
Nem újkeletű s nem is egyedülálló hiba ez. A túlzott fUmszerűségre törek

vést mindíg is a gondolati, "jelzésbeli", szimbolikai elemek háttérbe szorulása
jellemzi, ennek pedig éppen a belső finomságok adják meg az árát. Kérdés,
hogy az így nyert egységesebb cselekményesség nem túl drágán, a művészí tar
talom elprédálásának árán születik-e meg. Jó lenne ezen kissé alaposaibban
elgondolkodni, mint ahogy ezt az olasz-francia koprodukciós film alkotói tették.

Ha pedig míndenáron "filmszerűbbet" kívántak alkotni Miller drámájá
ból, inkább a "couieur local", a környezet árnyaltabb festésére törekedhettek
volna. Be kellett volna jobban mutatní New Yorkot, ezt az irdatlan városten
gert, ezt a hatalmas olvasztótégelyt, amely amerikai formába önti a külön
böző nemzetiségű bevándorlókat. Több pillantást kellett volna vetnie a kamerá
nak a Brooklyn-Brídge-ről, a "híd"-ról az East-River rnindkét partjára, a dok
kokra és a kíkötőkre, Mánnattan fényeire és Brooklyn árnyaira. Végig kellett
volna pásztázní a tündöklő Broadwayt, ahová Rodolpho annyira vágyott, s a
brooklyni utcák sivár sorát. Ez a pár külső felvétel segített volna a megér
tésben, közelebb hozta volna a drámát a néző lelkéhez. Ez lett volna az a ter
rénum, ahol a film többre képes a színpadnál,

Félreértés ne essék, a film kitűnő s meglehet, hogy a vázolt hiányérzet
nagyonis az én szubjektív megítélésem következménye, mégis, úgy érzem, be
szélni kellett róla - már az annyit aposztrofált színpadi formabontás érde
kében is. (Bittei Lajos)

EGY VILÁGBIRODALOM REGÉNYE. Szép, nagy hullámokat verő könyv,
az élet lélekzetét érezzük benne. S közben egy világbirodalom sorsa is hul
lámzdk, amely az egész földre kiterjed. Passuth László szeretí az egészet látni
és láttatni korokon és embereken át s ezt teszi legújabb monurnentálís regé
nyében, a Velázquezről és IV. Fülöpről szóló A harmadik udvarmester-'ben
is. S ibár nem olyan ösztönös ihletésű, mínt xx. századbeli nagy történelmi
regényünk írója, Mórícz, a,ki úgy kapásból fejtette meg a Báthoryak és Erdély
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sorsát, s a beszéd zenéjével és fölvetődő sejtésekkel szuggerált, Passuth Lász
lóban, minél inkább elhatol műveiben Európa közepéből a világ minden tája
felé, annál inkább a nagyigényű magyar regény emberi horizontokat tágító
mesterét tiszteljük. Móricz Erdélye szuggesztív remekmű számunkra, akik
úgy-ahogy értjük a magunk és a kicsiny Erdély törtérielmét és sejtelmeink
kel is eligazodunk. ott, ahol tárgyi tudásunk hiányos. Az Erdély-t azonban
hiába fordították nyugati nyelvekre, la közönség értetlenül tette le a nyelvi
varázsától. hazai otthonosságától megfosztott könyvet. Lehet, hogy Passuth
éppen ezért választotta a homlokegyenest ellenkező módszert, a színte tudo
mányosan dokumentált realizmust, amiben UegIőbb magyar rnestere talán az
az Eötvös József volt, aki kora teljes tudományos vértezetével fogott neki a
magyar történelem legtragikusabb kérdőjelének. 1514-nek a megfejtéséhez.
És érdekes módon ez az európai horizontokat hordozó Eötvös is fordítható
minden nyelvre ma is, mint például legutóbbi cseh fordításai is igazolják, és
mindenütt megértésre talál, mert a beszélt, tudományosan megalapozott élet
látás hozzáférhetővé teszi a világ minden népe számára. Passuth regényei is
egyre több idegen nyelvóceánba árasztják belé a magyar beszédfolyam árját
s mint a búvópatakok kutatásánál, ahol megfestik az eltűnő víz habjait, még
messze tengerekbe is magával hurcolja a hazai színeket, közös habként cso
bogva, de szívósan, elvegyülhetetlenül.

Passuth maga' is gondoskodik arról, hogy bármily táján járjon is a világ
nak, vagy inkább oly sok szélból összetevődő történetének, A bíborban sziile
tett Bizáncában. Johanna Nápolyában, vagy a Fekete bársony-ban spanyol
grandjai közt, Magyarországot itt is, ,ott is szóbahozza, a kor és a történelem
kellő távlataiba állítsa. Beszövi ő a magyar eseményeket keletre és nyugatra,
Moszkvától Madridig és vertíkálísan Stockholmtól Nápolyíg, Bizáncig Euró
pába. Amikor pedig hazai földön játszódó könyveket ír, mint a Báthorynak,
Zrínyik, Thökölyek és Rákócziak történetét. - vagy Balassával vetélkedteti a
mantuai herceget, - a Négy szél Erdélyben, a SárkánYfog, vagy a Sasnak
körmei között círnű regényében, egyszerre mílyen tág lélegzetet vehetünk a
kor történetének Ievegöjéböl, Hisz Passuth pontosan tudja, hogy miközben
Balassa féllábát vesztve lázban ég és Istenéhez talál, mi történt Marituában és
a világ politikai boszcrkánykonyháin, hogy Sárvár, Németujlak, Munkács táv
latán túl mi fortyog Bécs, Madrid, Párizs udvari katlanjaiban, hogy otthon van
Moszkvában éppúgy, mint a Bizáncból Konstantinápollyá vedlett császár
városban, ahol nemcsak a saját politikáiukat szövik a folytonos élet-halál
harcban égő nemzetek, hanem a kicsinyek, a harcban már oly sokszor elbu
kott s főnixként mindig megelevenedő magyarság sorsa is ott lebeg a lét és
a nemlét határán.

Minden író ővrjét egészében kell olvasni és akkor lesz igazán jelentős író,
amikor az egész életművére etvágyat nyer az olvasó. Passuth ezt a nehezen
átléphető választóvonalat lépte át hatalmas regényépületeível, amelyeknek
emeleteit megmászva minden égtáj felé loitekintést nyerünk s Madridban,
Moszkvában, Bizáncban, Bécsben és Párizsban jártunkban önmagunkról, tör
ténelmi viszontagságaink ismeretlen hatóerőiről is tájékozódunk. S lassan-las
san megértjük önmagunkat, ami már a bölcsesség egy jelentős fokozatát je
lenti.

S néha nemcsak magunkat értjük meg, hanem még vigasztalódunk is. A
Mohács előtti magyar udvar szegénysége .nem lesz már olyan orcapirító szé
gyen számunkra, ha bennfentesek leszünk IV. Fülöpnek, a földkerekségre ki
terjedő spanyol világbirodalom urának udvarában, ahol a pénzszükség, ha
nyatló birodalmak őrlő férgeként ugyanúgy emészti az egész felépítmény eresz
tékeit. rnínt Buda várában száz-százötven évvel azelőtt. S van egy gyerek, don
Diego Rodríguez de Sylva y Ve!azquez, aki miután minden frissen bemeszeit
falat vagy kellő felületet nyújtó kerítést földíszített már rajzaíval, végül is
a spanyol nemesség alsó határszélein tengődő atyja segítségével festő lesz, bár
ez a pálya közeláll a Ik.ézművességihez, spanyol nemes pedig nem dolgozhatott
nemessége elvesztésének kockáztatása nélkül. Az ifjú Velázquez nem is lép be
tehát a festők céhébe. pénzért sohasem vállalhat munkát - akik a zsidótör-
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vényt kitalálták, ime saját magukra is tudtak öngyilkos szokásjogot alkalmaz
ni -, de sikerül bekerülnie az udvarba, ahol a nála öt évvel fiatalabb IV.
Fülöp a pénzszükségeru kívül a legnagyobb úr. Velázquez ennek a IV. Fülöp
nek lesz az udvari festője igen csekély évjáradékért. ,Az egyébkéntí halhatat
lanságra nem kiváncsi és nem is alkalmas IV. Fülöp fejébe veszi, hogy ő pe
dig ennek a szerény és udvari körökbe is 'beilleszthető lángelmének a segít
ségével őrzi meg halhatatlanságát. Festeti magát tehát lovon és ló nélkül, pán
célban és díszruhában, első és második feleségével, családi körben és az Esco
rial meg a Buen Retiro falai lassan megtelnek Velazquez vásznalval. amiket
tartományai elhabzsolása mellett egyedül irigyelnek tőle Európa többi ural
kodói.

Szívós, középtehetségű, vagy majdnem tehetségtelen uralkodó a Habsburg
IV. Fülöp. Nagy szoknyavadász és így .van bizonyos tartása az életben. s rnert
emellett vadászni is szerét s bátor vadkanölő. a pipogyaságot sem lehet ál
talános jellemvonásul ráakasztani. Orvos előtt vetkőzik le úgy az ember, ahogy
Passuth Velazquez jellemet fürkésző szernén át ezt a férfit és körűlötte az egész

. spanyol udvart pőrére vetkőzteti. Velazquez ,l599-től 1660~ig, IV. Fülöp 1605
1665-ig él. Egy 'év híjjával egyforma ídeíg éltek. amit azért tartok hangsúlyo
zandónak, mert itt a modell és a festő csodálatos azonosulása az írói trou
vaílle, amivel Passuth meglep bennünket. Velazquez élete úgy torkollik belé a
spanyol ví lágirodalom széthullásába, hogy neki szinte 'naponként meg kell
fejtenie uralkodója lelkiállapotát, gondjait. titkos gondolatait. sóvárgásait és
letöréseit, és a művész szeme, mint valami csodatévő lencse, ,egy több mint
három évtizedes udvari szolgálat után ezen a majdnem vizenyős Habsburg
szempárori át lát bele a Bécsig. Flandriáia, XIV. Lalosig és Dél-Amerikáig
politikai hatalommal bíró Fülöp összes kártváíba, S milyen 'nehézkesen nyiko
rog ennek a négy világrészre kiterjedő világbirodalomnak a kenetlen szekere.
amelyet cs-ak évente egyszer olajoznak meg a Peruból jövő aranv- és ezüst
szállítmánvok, amikor is az adósságok lezézetőbb hányada is lelfizetésre ke
rűl. A művészt, mint festőt, még a feiedelem halhatatlansásrt márriá ia mellett
sem méltatná fizetésre az udvar, hacsak valamí udvari foglalkozást is be nem
tölt. S mint ahogvan koruníkJOOn is nazv íróművés-eknekkellett t'iisáp"írói mun
kában eléaniök. Velazouez is föltornázza maaát ebben az állat.idomításhoz ha
sonlóan ktnos létharcban a harmadtk udvarrnesterséaiz. hogy csatádtát vHla
hogy elláthassa. -Tózan. magára mítsem költő fér i. ana, n'H"VBDfl. Orecet. Ru
benset. Riberát, Muri1lót. Rembrandtot és Van Dvcket kortársként szerethetí.
Kétszer adatik mez neki. hogy külföldet. is [árjon, 'húsz é" távlatában kétszer
látla meg Ttáliát. Nápolvt, Rómát. Velencét. A regény legl'jtiitő-preiűbb Jnrria i
éooen X. Ince pápa ,arcképéhez fiíződne'k ahol nemcsak Ve1'l.zaueznek síks
I'm ezv ma Is Vil:\l':híni náoanortrét rmeq FE"1 tt> ni e. de Pi'''lsllthT''lk is síkerütt
szinte villámfénvnél fölvett körvona'lazottsáaaal egy átmeneti pánának szánt
i!!énytelen pap kfsértetíesen eleven arcképét panírra röuztteníe.

Az ÍrÓoi etmétvülés útjait tárva. Passut'h művészete is rninclinhbfln plm"
lvül é'; egvet.emesebb lesz. A szlnte ros'kaxztóan gazdag tudás mell~ ·87 ~lett'

nasztalat ná rosutt. ezért érezziik mtnden sorában rierncsak az év:SZ'i7'ldok. h'l
nem a múlhatatlan élet lélezzetét is. azt. ,ami rnindig jelenvaló s ami nélkül
nem élhet meg egy igazi művész sem. (Gáti György)

SCHLEGRL FRIGYRe:; ts A MAGYA'ROK. 1',,0 évvel ezelőtt. lR12. feb
rlláI'27~n. Kulcsár István Ha7ai és kfilfől,jj tlldÓo<;ítÁsok címlí fo lvóirflt;;T18'"
1~9. Janján egy kis beharangozó kommüniké jelent. mec: ..Rmben ~chle<"el

Friedrik február 27-én jeles leczkét kezd. Tudniillik 15 Leezkében elő fMia
adni Literaturánk Históriáját. s így az Emberi Nemzet tudománvbéli kifejlő

dését ..." - Miért fontos ez a dátum magyar szernpontból? - Hadd idézzük
feleletképpen a nemrég elhúnyt kitűnő germanístánknak, Túróczi-Trostler Jó
zsefnek tömör fogalmazású megállapítását: "Schlegel volt az, aki a magyar
irodalmat első ízben illesztette' be egy modern világirodalmi koncepció kere
tébe." Ez volt tehát az 'a pillanat, amikor a vílágtrodalmí köztudatba beleke
rült az a tényvalóság. hogy Európa keletén létezik, tenyészik, fejlődik egy
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önálló magyar nemzeti irodalom, amely rnéltó arra, hogy a világirodalom szer
ves részeként vegyék tudomásul.

Kérdés: hogyan jutottunk: ehhez a megtíszteltetéshez, hogy az akkoriban
legmodernebbnek számító német romantikus irodalmi irányzat atyamestere.
legfőbb ideológusa, Schlegel Frigyes, rólunk is megemlékezett korszakos je
lentőségű világirodalmi előadás-sorozatában? A német romantika herderi
öröksége volt: a vertíkálisan és horizontálisan is tágsugarú érdeklődés egy
részt a nemzeti múlt, másrészt a nép - nemcsak a német, hanem valamennyi
nép - költészete iránt. EhJhez járult az is, hogy Schlegel hosszabb időre sze
mélyes kapcsolatba is került a magyarsággal. Miiután 1808-ban Kölnben zsidó
származású feleségével, Mendelssohn Dorotheával együtt a katolikus hitre tért
át, az osztrák állam szolgálatába állott, a Napóleonrellenes politika egyik je
lentős irodalmi irányítója volt udvari tanácsosi címmel. 1809-ben a Bécset
ostromló és meghódító napóleoni seregek elől az udvarral együtt Pest-Budára
menekül, s itteni megbízatása volt a császári hivatalos újságnak. az Oester
reíchische Zeitungnak a szerkesztése. Am e mellett bőven maradt ideje filo
lógiai érdeklődésének kielégítésére is, amelynek középpontjában ez időtájt a
nemrégiben felfedezett Níbelungenlíed állott. Viszont a Nibelung-ének prob
léma-köre - a benne szerepet játszó Attila személyéri keresztül - a közép
kori magyar krónikák hunn-magyar mondáit is felölelte, s így szorosan érint
kezett a magyar irodalom történetével. Ezért .hát Sehlegel Pesten mindjárt
érintkezésbe lépett a nagyműveltségű Schedius Lajossal. a külföldön is ismert
és elismert kitűnő magyar tudóssal. és különböző könyvekkölcsönzésén kí
vül magyar nyelvtanító ajánlását is .kérte tőle. .Sehedius ajánlására pár hóna
pon keresztül a fiatal Horvát István, a későbbi neves történettudós lett Schle
gel magyar ínstruktora. A nevezetes eseményről pesti barátai azonnal értesí
tették levélben Kazinczy Ferencet, a SzéphaLmon trónoló irodalml vezért. A
leveleresben Horvát érdekesen jellemzi nagynevű tanítványát: "Az egész né
met Literator nagy Iínguísta; de ebben is, mínt másban is, igen superfíciales.
Többnyire napot szaka eszik; és bort vagy más erős részegítő italokat hörpöl
get. Anditaní lehet, hogy abból a kevésből, amit tőlem két hó óta imígy amúgy
tanulgat, nemsokára a magyar nyelvről is értekezést fog készíteni." (Az "is"
utalás Schlegel űber die Sprache und Weisheit der Indier című rnűvére,

melyhez hasonlót reméltek tőle Kazínczyék magyar vonatkozásban.) Azt is
megemlíti Horvát: "Most a Kesergő szerelmet fordítjuk együtt". Ebből aztán
az az irodalmi pletyka kerekedett Kazinczy sokrétű levélváltásában. mintha
Sohlegel lefordítani szándékeznék Kisfaludy "Himfy szerelrneit", holott nyil
ván csak közönséges nyelvgyakorló prózai fordítgatásról volt szó,

Más szempontból is érdekes Kazinczy ekkori levelezése. Rumy Károly
Györgynek írja (az eredetiben német nyelven) a következőket: ,.&hlegel Ró
mában feleségével együtt katolíkussá lett! - Az ízlések loülönbözők, és az
ő gusztusán, hogy katolizált, nincs mit disputálni, különösen hogy ez Ró
mában történt. Ki tudja vajjon Rómában nem lennék-e én is katolikussá? ..."
(Kazinczy tévedett, mert mint említettük, Sohlegelék Kölnben katolizáltak.)

Maga Sohlegel - erről kiterjedt levelezése tanúskodik - igen jól érezte
magát a magyárok környezetében Pesten és Budán. Érdekes, amit Buda szép
fekvéséről ír egyik ismerősének: "Hogyan ábrázoljam Önnek Buda, azaz Et
zilburg, fekvését, ahol oly régóta kell tartözkodnom és várakoznom? Ha az
emberi rnűvészet csak valamit is hozzá-adna, akkor talán Európa. legszebb
városa lenne, legalábbis azok közt, amelyek folyó mellett fekszenek. Az it
teni Dunát úgy képzelje el, mint egy megvadult. nagyobb, hatalmasabb Raj
nát ..." - Kevésrbé hízelgő nejének, Dorothea Sohlegelnek a véleménye, aki
neofita buzgóságában kevesli ,az itteni vallási elmélyülést, "Magyarország 
írja fiának - nagyon szép, különlegesen gazdag ország, de még majdnem
műveletlen, Gyakran úgy tűnt fel nekem, míntha Otaheítíben lennék, vagy a
déltengerieknél . .. A lakosság karakterében is még soka vad vonás... A
rnűveltségük ott kezdő<fik, ahol mostanában míndenütt másutt megszűník, t. i.
az indifferentizmusnál és az értelmi hitetlenségnél .. , A magyárok félig auf
klárísták, félig még pogányok ..."
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Schlegel a politikai zavarok lecsíllapultával mintegy félévi pest-budai
tartózkodás után visszatért Béesbe. A magyárok iránti rokonszenve most sem
csökkent. Az őt bécsi otthonában 1812....ben meglátogató Horvátot, egykori
magyar tanítóját, igen barátságosan fogadja. Horvát erről így tudósítja Sze
mere Pált: "Sohlegel most is, mánt egykor Pesten, szünet nélkül borral kínált,
5 a'val ditsekedett, hogy Bétsben egy Bóltban igen jó Magyar Országí Boro
kat kaphatní. Neszmélyit hozott előmbe, és almát, azon kínyílatkoztatással,
hogy az utóbbiakra igen jó ízűen esik az ivás ..." Am azok ,li túlzott remé
nyek, amelyeket a magyar Iíterátorok fűztek Schlegel munkásságához a ma
gyarság szellemi életének külföldi propagandája tekintetében, nem valósultak
meg a maguk egészében, hanem csak töredékesen. De ezek. a töredékek 'is
érdekesek és mínt kezdeményező mozzanatok nagyon is je1entős.ek. Sohlegel
nek a magyarsággal való érintkezése nem múlt el egészen nyomtalanul. Már
az 181o-es világtörténelmi tárgyú előadás-sorozatában is megemlékezik rólunk,
még pedig igen rokonszenvezön. Méltatja Attilát, akit ak:kor általában a
magyar királyok elődének tartottak; különösen hangsúlyozza Szent István
érdemeit, aki a kereszténység bevezetésével a többi európai ország rangjára
emelte birodalmát. ,,Nagyon fontos és tevékeny tagja volt az akkori állam
szísztémának Magyarország: amennyire egy keresztény európai nép sem viselte
magán oly láthatóan és nem őrizte meg oly híven az ázsíad eredet karakterét.
épp úgy egyik sem sajátitott el annyit a nyugati európai kultúrából, rnint a
magyar." A legújabb korban II. József uralkodását bírálja. elismert a reform
törekvések helyességét, de kárhoztatja a szerencsétlen módszereket, amelyek
mélyen sértették a nemzeti érzékenységet.

A 150 éve tartott - a romantikus irány érvényesülése szempontjából kor
szakos jelentőségű - világirodalmi előadás-sorozat magyar vonatkozású rész
letei színtén Attilával kezdődnek. Schlegel ugyanis Attila alakjának a Nibelun
gen-énekbeli előnyös ábrázolását ezzel magyarázza: .znert az Ausztriával kö
zeli összeköttetésben lévő Magyarországon még számos Attiláról szóló monda
élt, őt nem minden elfogultság nélkül hazai hősnek tekintették, egy keresztény
császárhoz hasonlóan." Bővebben is szól későbben a magyar hősi mondákról :
"Bizonyos, hogy a magyaroknak saját törzsi nyelvükön már igen régi idők

ben sajátos hősí költészetük volt. Legközelebbi tárgyuk ezeknek a bejövetel
és a honfoglalás volt a hét vezér alatt. Hogy ezek a pogányokori mondák a
kereszténység felvétele után sem mentek egészen veszendőbe, azt a krónhkások
tanúsítják, akik több hasonló tartalmú éneket bírtak forrásul . . . Minden
valószínűség szerínt Béla király úgynevezett jegyzőjének krónikája... nagy
részt ilyen történelmi hősi dalokból áll, amelyeket a nótárius feloldott pró
lába . .. A magyar költők másik tárgya Attila volt, akit ők saját nemzetük
höz tartozó hősként és királyként tiszteltek ... Ez az egész régi költészet mín
den bizonnyal Karvin Mátyás idején ment veszendőbe, aki az ő magyarjait egy
csapásra egészen latinná és olasszá akarta átváltoztatni, miközben az anya
nyelv, amint ez természetes, elhanyagoltatott, és a régi mondák és énekek
feledésbe merültek ... Ami még a régi költészetből fennmaradt, az azután a
török pusztítás idején ment teljességgel tönkre. Közben azonban a következő

időszakokban is mégis csak fennmaradt a magyarok hajlandósága a történel
mi hősi énekek iránt, és a tizenhatodik és tizenJhetedik században is híres mes
tereket és műveket látunk az epikus rnűfajban, míg végül [elenkorunkban is
egy érzésteli költő, Kisfaludy, aki kezdetben költészetét a szerelemnek szen
telte, a régi nemzeti mondavílág felé fordult,"

Lényegileg ennyi a vaskos kötetet kitevő előadás-sorozat magyar anyaga.
Nem sok, de ennek a kevésnek is súlyt ad az előadás helye, előkelő környe
zete és az előadó személyíségének fontossága. Mindenesetre így is hálásak
lehetünk Schlegel Frigyesnek, hogy megtette a kezdő lépéseket azon az úton,
mely végül a magyar irodalom világirodalmi megisanerésélg és elismeréséig
vezet. (Ku:nszery Gyula)
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JEGYZETLAPOK. (Aranykor.) Az aranykor mindig valaha régen volt.
Ovidius szerint az idők kezdetén. Mások szerint valamivel 'később, de még
míndíg elég régen ahhoz, hogy aranynak lássuk. Csodálatos évek, elveszitett
paradicsom: mintha az idő magától teremné a tehetségeket, és a tehetségek
munka nélkül teremnék a remekműveket. A tragédiákat Racine írja, a komé
diákat Moliere, a jellemrajzokat La Bruyere és a megmásíthatatlan bölcs mon
dásokat La Rochefoucauld; és aki az egészet lesi, jegyzi, megörökíti, megbé-
lyegzi ,kipletykálja, imádja és rágalmazza: mégaz is egy Saint-Simon. Arany
kor; a franciák klasszicizmusnak hívják. A spanyolok a magukét siglo de oró
nak, Lope de Vega bőségszarujával. Calderón világszínházával, Góngora köl
tészetével.

De az aranykoriak, aranykoruk délelőjén. többnyire régibb aranykorok
felé tekintettek. "Terentiust bujom, Horatius nevelget, - Homért s rivállsát
teszem meg istenemnek" - vallotta La Fontaine; és nemcsak ő vallotta, hogy
"e zengő nevekhez mérve a mi nagyságunk ·esendő". A római nagyoknak, az
augusztusi aranykor nagyjainak meg a görögöké volt az aranykor, valaha ré
gen. Aurea prima sata est ...

Persze nem mind arany, ami fénylik; s ami rég volt, nem mind arany
kor. Schlegel írta: ",Hogy relatív az aranykor fogalma, és mennyíre hajlamo
sak vagyunk rá, hogy e kort mlndig a messzi múltba helyezzük. azt jál mu
tatja Gottsched példája. O egyik versében a boldog nranvkort egészen az első

porosz király, Frigves ideiébe viszi vissza. Az irók. akiket a kor klasszikusai
ként magasztal, főként Besser, Neukirclh és Pietsch."

Valóban tanulságos példa. Az aranykor térképét századonként. néha nem
zedékenként ú ira kell rajzolni. S az is előfordult már. hocv ezv-eev aranv
kor sóbátvánnvá bűvölte azokat. akik túlságosan rnevcsodálták: elmerevedtek.
egy taoodtat sem tudtak tovább menni; egy ideig álltak, egyre fakuló, talmi
ragyovásban. aztán szétestek.

De ennek az ellenkezőte is megtörténik olykor: egy-egy kor elébe vág az
irodalomtörténetnek és kinevezi magát aranykornak.

Egy-két évtized múlva aztán kiderül a tévedés. Kőkorszak volt. A leg
jobb esetben vaskor.

(Reaényírás.) Z. mellém ül az autóbuszori. Hangosan, tüntetve beszél; egy
perc rnúlva míndenkí tudja, hogy író.

- Regényt fogok írni - mondja, - Már csak valami jó storyt kell kita
lálnom.

- Nem - felelem hatkan. de makacsul. - A regényírónak nem kitaJáJ
nia kell, hanem meatatálnia.

Rámnéz, elős7ör !l"van'lkod,,'l. mert 'l7.t hi~7.i. U "T'ltnm. l'7.t<ln ré"7v~ttpJ.

mert most már tudja, hogy meghíbbantam. Gyorsan kezet nyújt és két megálló
val előhb leszáll.

Majd legközelebb, srondolom. IR<tköze1"bh vi14c<os'lhbfln mf'Pffi'lP"varázom a
dolgot. Nem storvkat kpll kihl ft1ni. i7c<p1m'l<;. f,wrill1pt n<: tiirtén!'t"ket..1plle
mf'1<f't k!'ll mpalMni. jellf'n1pkh'?n me(fta1á lni a l.'>n""güket; a story aztán a
ie1)pmhf\1 ]Cövptkezik; fl ielleJ"Yl martában hord-ia sor-sát.
. De le(fkö7.elf'bb sem 'mondok neki semmit. Ü"vis reménytelen.

(Nagysáa.) E~k nagybátvám kétméterps volt, másik százs llencven, egy
harmadik, hármuk közt a lezkisebb. száznvolcvanöt, Gyerekkoromban én is ret
tenetesen szerottem volna nagvon magas lenni.

Ezért hét-nyolcéves koromban. valahánvsvor házunk valamelyik óriás aita
ján beléntem. míndlg kicsit összehúztam magamat. nehogy beűssem homlokomat
a szemöldőkfába. (r. gy.)

•

P'eleUls Idadó: Saád Béla
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s z E R K E "SZTOI ÜZENETEK

László. Győr. - On túlságosan aggályos. Mindent meg kell tennie, hogy
kigyógyuljon belole. Levele alapján úgy látjuk, hogy házasélete rendes, egy
szerű. Feltett kérdéseire csak megnyugtató válaszokat tudunk adni. Míndazok,
amiket leír, hozzátartoznak olyari házastársak életéhez, akik őszinte szerelem
mel szeretik egymást. Nincs komoly oka, hogy magát bűnös, elveszett ember
nek tartsa, aki letért a tisztaság útjáról, elvesztette kegyelmi életét. Problémáit
az aggályosság okozza. Az aggályosság lényegében kicsinység, amely magához
hasonlónak, azaz kicsínyesnek képzeli Istent is. Leglényegesebb tulajdonságait
akarja eldisputálni ; szeretetét, irgalmát, nagylelkűségét. Ne képzelje Istent
az ember ellenségének, aki lehetetlent követel gyarló gyermekeitől és árgus
szemekkel lesi, rniért csaphat Le rájuk. Az aggályosság eltorzítja a lelki éle
tet. Olyan kérdést állít központba. amelynek nem ott Van a helye. Ne en
gedje, hogy aggályos töprengései következtében a fizikai, testi vonatkozások
és kérdések házaséletük, egymáshoz való viszonyuk legfontosabb, úgyszólván
egyetlen problémájává növekedjenek. Az ilyen magatartás csak oda vezet, amit
ön is felpanaszol: "lelkiéletem zavaros, vígasztalan és nyugtalan." Igyekezze
nek lelki, szellemi életüket együtt fejleszteni, elmélyíteni. Törekedjenek arra,
hogy mínól több közös magasrendű Ielkí és szellemi élmény fűzze egymáshoz
önöket, így fejlődik ki lelkükben az a harmónia és derű, melynek segítségével
minden külső és belső problémájukat egyszeruen, természetesen tudják meg
oldani.

Magányos lélek. - Elvben igenis elképzehhető, hogy férfi és nő köthet és
fenntarthat tiszta barátságot. A szentek életéből is idézhetünk rá példát.
Assziszi Szent Ferenc lés Szent Klára, Szalézi Szerit Ferenc és Chantal Szent
Franciska barátsága meghatóan tiszta volt, kegyelem és áldás fakadt 'belőle.

Azzal természetesen tisztában kell lennünk, (hogy ha nem is kell kifejezetten
szentnek lenni hozzá, eléggé nehéz feladat, mert sok kísértéssel jár. Az ön
esetében azonban ajánlani merjük. AI 'testi hibája míatt, amely emberkerülővé

tette, nem alakulhat ki önben az emberismeret. Most, hogy jelentkezett a
férfi, akivel,rokon léleknek érzi magát, annál is dnkább, mert ő is testi hi
bában szenved, mindkettőjük érdeke, hogy esetleg házasságukat komoly lelki
alapon, jól előkészítve kössék meg, mindenekelőtt !P€dig igyekezzenek egy
mást, hibáikat és jó tulajdonságaikat, amennyire csak lehet alaposan kiis
merni. Ehhez idő 'kell és tiszta, komoly, becsületes barátság.

Hermine. - Az erős képzelet épp úgy természetes adottság, Isten aján
déka, rnint 'a [ó emlékező tehetség. Mint rninden tehetség, a képzelet is zabo
látlanul, fegyelmezetlenül, rendszertelenül jelenhet meg a gyermek világában.
Nem az a szülők feladata, hogy la fantáziát egészen letörjék, kiirtsák a gyer
mekből, hanem hogy szeretettel a helyes útra ígazítsák, megtanítsák, hogy
azt jó irányban használja fel. 'Fogják 'Önök is munkába Hermine mesélő haj
lamát, fantáziáját. Adjanak kezébe vázlatfüzetet, színes ceruzát, jó meseköny
vet, meséljenek neki 'erkölcsi tartalmú és tamilságú meséket, történeteket.
Férjének, a "szigorú és józan atyának" magyarázza meg, hogy a legtöbb gyer
mekben még elevenen munkálkodik a művész, Hermine úgy éli át történeteit
testrvéreiről és a házbeli gyermekekről, ahogyan a Iregényíró éli át 'regényeit,
cselekedeteit, viszi bele hőseit ikülönbözö képzelt kalandokba. A rideg bánás
mód, a durva megszégyenítés egyáltalán nem ,jó és nem célravezető, nem méltó
józan apához. Csak annyit ér el ,a szüntelen megalázással. hogy Hermíne lelke
végkép bezáruli titkolni fogja rnínden gondolatát szüleí és idősebb testrvérei
előtt. Fantáziája titokban, ellenőrzés nélkül burjánzik. Kettészakadt. kétarcú
ember lesz belőle, aki kifelé mást mutat, mínt amit befelé érez és akar,

H. I. A dicsőítő ima általában értelmezve magasabb rangú, mint a kérő

ima, de nem okvetlenül és nem minden esetben. Először is: ,az alázatosan el
mondott kérő imádságiban a hit, a bizalom, az Isten jóságának, mindenható
ságának elismerése zeng együtt a ro motfrvummal - a kéréssel - s ez már
maga is dicsőíti Istent. Másodszor: nem magasabb rangú és rendű-é az az
imádság, amelyben lelki javakat kérünk, mint az, amelyben kapott ideigle-



nes, múlandó javakért hál.álikodunk? Vagy nem értékes-e az a kérő imádság,
amelyben mások számára könyörgünk, esdeklünk akár anyagi, akár lelki ja
vakat? Az imádság értétkét nem elvont \kategóriák és osztályozások alapján
kell megállapítani és Jemérní, hanem azon, hogy núlyen lélekkel imádkozunk.
Az imádság minden kategóriája: a dicsőítő, hálaadó, kérő és engesztelő 
kedves Isten előtt, ha alázatosan és áhitattal, bizalommal, állhatatosan és Isten
akaratát feltétlenül elfogadva imádkozunk.

Gy. G. Gyula. - Más Isten irgalmában és ismét más Isten segítségében
bizakodni vakmerően. Az önök által vitatott eset - munkatársuk vakmerő já
téka .a halált okozó villamos árammal - az ötödik parancsolat elleni vétség.
A katekizmus kimondja: "Isten ötödik parancsolata ellen vétkezik 1. a gyilkos
és öngyilkos, 2. aki más testi épségében vagy egészségében kárt tesz, 3. aki a
maga egészségét vagy életét szükség nélkül veszélynek teszi Iki". De ez még
nem a Szentlélek elleni bűn, A bűnük ez utóbbi fajtájába a következők tar
toznak: 1. vakmerően bizakodni Isten irgalmasságában, 2. Isten kegyelméről

kétségbe esni, 3. a megismert igazság ellen tusakodni, 4. lsten kegyelmét má
soktól irígyelní, 5. üdvös intelmek ellenére a bűnben megátalkodní, 6. bűnein

ket mindhalálig meg nem bánni. Isten 'irgalmában az bizakodik vakmerően,

aki azzal az önmegnyugtatással követ el bűnt, hogy Isten 'Úgy is megbocsátja
azt. Ez magán 'Viseli a Szentlélek elleni bűnök köZÖS jegyét: Isten kegyelmé
nek lés az ahhoz vezető útnak, eszközöknek megátalkodott semmibevevését. Az
élet vakmerő és felesleges kockáztatása. meggondolatlanság, felelőtlenség,

Isten segítségének, a gondviselés műkődésének félremagyarázása.
Fiatalember. - Egy mai !katolikus francia író szellemes aforizrnája na

gyon ráillik az ön panaszaíra. ,,Nem akkor leszünk boldogok, ha azt tesszük,
amit szeretnénk, hanem ha szeretjük azt, amit tennünk kell." Ne keseregjen
azon, hogy "nem érez kedvet, hivatást a 'falusi élethez", ne higyje, hogy lé
nyegesen más volna a lelkiállapota, Iha nem egy "eldugott" faluban kellene
működnie, hanem a "korlátlan lehetőségeket nyújtó fővárosban". Isten szeme
előtt végzi rnunkáját a hegyek között rejtőző kis ücözségben is. A munka er
kölcsi értéke ugyanolyan ott is, mint a fővárosban. Egyformán szeretettel, jó
sággal, hivatástudattal lehet lés kell az embereket szolgálni, a lelkeket meg
hódítani ítt 'is, ott is. Kétségtelen, vannak a fővárosi életnek előnyei. De 'Van
nak hátrányai is. És meg vannak a falusi életnek az előnyei ü> a fővárossal
szemben. Nem jelent legyőzhetetlen akadályt a falusi élet a szellemi munka
szempontjából sem. Ezt a megállapításunkat példákkal bízonyíthatnánk: nem
egy komoly könyv, tanulmány született meg kis falvak csendjében lés magá
nyában a legutóbbi időkben is. Igyekezzék megkeresni azokat az eszményeket,
amelyeket munkájával szolgál. Ha meg tudja látn'i munkája erkölcsi értékét.
megszeréti azt, eltűnik rossz hangulata, egyre boldogabbnak érzi magát. Ha
pedig szabad idejének egy részét komoly studiumokra tudja fordítani, meglátja
majd, hogy nincs "eldugott falu".

Gábor, Szombathely, - Az ókorban nem pontos és tudományos orvosi
díagnózís alapján nevezték meg a betegségeket. hanem külső jegyek alapján.
Az evangéliumi "inaszakadt" (Márk. 2, 2-12) épp úgy lehetett béna, szélütött,
mint köszvény folytán összezsugorodott beteg. Az evangéliumok legmodernebb
kiadásai bériának fordítják az inasza'kadtat. A ,,holdkórosság" (Mt, 17, 1-21,
Mk. 9, 14-29) igen valószínű, hogyepilepsziát jelentett. Az evangélium leírása
legalábbis erre vall, Máté így írja le: ,,Mikor visszatértek a néphez, egy em
ber lépett hozzá és ezekkel a szavakkal hullott térdre előtte: "Uram, könyö
rülj fiamon! Holdkóros szegény ~ sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg
vízbe ..." ~t. 117, 15) Márknál még pontosabb a leírása: "Valahányszor ha
talmába keríti, földhözvágja, aztán habzik: a szája, csikorgatja a fogát és meg
merevedik". (Mk. 4, 18.)
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