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Szomor Tamás

A HIVŐ EMBER ÉS A FII.ŰZÚFIA

1900 évvel ezelőtt, 61 és 63 tavasza között, levél ment Rómából a gö
rögországi Kolosszébe. Szent Pál apostol írt oda, hogy bizonyos tévtaní
tók veszedelmét ellensúlyozza. O maga ugyan nem járt még ott, de ve
zető szerepet játszó tanítványai míatt együttérzett a város lakóival. "Aka
rom, hogy tudjátok ~ írta nekik -, mekkora küzdelmem van mind
azokért, akik személyesen nem ismernek ... Vigyázzatok, hogy senki félre
ne vezessen. bölcselettel és hamis tanítással, ami emberi hagyományon
s a világ elemein alapul, nem pedig Krisztuson" (2, 1. 8). A bölcseletet
látta Szent Pál Kolosszében a nagy veszedelemnek! és mellette a csillag
olvasást. Mindezek szerinte nemcsak idegenek a kereszténységtől. hanem
veszélyeztetik is allt a tanítást, amely Jézus Krisztusra támaszkodik.
Közvetlenül ennyi olvasható csupán a hívő ember és a filozófia kapcso
latáról az újszövetségi szentírásban, mert a "filozófia", a "bölcselet" szó
elő sem fordul többet.

Tény, hogya filozófia, azaz ,a bölcseség szeretése", idegenné lett a
korai keresztények előtt. Igazolásul elsősorban az a vélemény szolgáLt,
hogy a kinyilatkoztatás 'birtokában feleslegessé vált az, ami a görögök
nekl "a törvény és la próféták" hijján volt hasznos,' sőt nélkülözhetetlen.
Később pedig úgy módosult a felfogás, hogya filozófia csák mondva
csinált problémákkal <küszködik feleslegesen. A filozófus, mint skí az

eleven élettől rnessze távol áll, újra meg újra a gúny tárgyává lett. Még
a mai időkből is ide jegyezhetjük Albert Schweitzer néhány sorát: "Hegel
ott áll az óceánjáró parancsnoki hídján és magyarázza az utasoknak a
hajógépezet csodáit meg az útvonal kiszámításának titkait. Közben per
sze nincs gondja arra, hogy II kazánok alatt tovább is a kívánt mérték
ben táplálják a tüzet. Következésképpen a hajó sebessége mindinkább
alábbhagy, és végül már egyáltalán nem is jut előbbre a hajó, ami ezzel

elvesztette kormányozhatóságát és íme, a viharok játékszerévé válik." S mi
tagadás, sokak lelkében él ilyenféle kép, már nem is mint egyik vagy má
sik filozófus képe, hanem egyáltalán minden filozófusé. Pedig a vatikáni
Stanzákban RaffaeL a teológia mellett a filozófia allegóríéját ís fenségben
ábrázolhatta, és a híres "Athéni iskola" képén mínt az emberi szellern
óriásai szerepelnek a filozófusok.

Szent Pál a rómaiakihoz írt levelében ezt mondja: "Amtkor a pogány
a törvény híjján a természet szavára teszi meg a törvényben foglaltakat,
törvény hiányában önmagának törvénye. Ezzel igazolja, hogy a törvény
követelménye szívébe van írva, amiről lelkiismerete tanúskodik" (2, 14.
15). A "lelkiismeret" szó - görögül syneidesis) - huszonkétszer fordul
elő az újszövetségi szentírásban, de soha az evangéliumokban, hanem egy-.
szer Szent Pál ajkán az Apostolok Cselekedeteiben, tízennyolcszor &ent
Pál különböző leveleiben és háromszor Szerit Péter első levelében. A meg
lepően ható ténynek igen egyszerű oka az, hogy a lelkiismeret mínt foga
lom az előttünk ismert tartalommal a sztoikus filozófia erkölcstanábóI
való, ahogyan a természettörvény is, mint az ember lelkében megnyilat
kozó isteni törvény, náluk jelentett erkölcsi kötelezettséget. Ez a sztoikus
filozófia az apostolok idejében már nemzedékek óta népszerűsített vi
lágnézet volt.

Mikor az apostol a pogányokhoz akarja közel hozní Krisztus evan
géliumát és 'a 'belőle folyó erkölcsi kötelezettséget, nem hivatkozhat az
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ószövetségi törvényre és a prófétákra, a zsidók előtt közismert Isteni szóra
és akaratra. Fe1fedeziazonban Szent Pál és Szent Péter is az isteni aka
rat megnyilatkozását annak a lelkiismeretnek la szavában, aminek köve
tésére a görög bölcselők már évszázadokkal előbb figyelmeztettek. A már
csak neveltetésénél fogva is minden filozófiától idegenkedő Szent Pál és
az e téren biztosan járatlan Szent Péter nem riadnak meg a találkozástól,
hanem örömmel ragadják meg az alkalmat, mely sok felesleges fárado

zástöl mentesítette őket, hiszen közismertként kezelhették .azt, amit
egyébként körülményesen kellett volna megmagyarázni. S hogy Szent
Pál mennyi tudatossággal vette át a pogány bölcselet szavát, hogy meny
nyire tisztában volta szó eredetével és történetével, az világosan kitű

nik athéni beszédéből. Az athéni areopágon mondotta Szent Pál az utol
érhetet1enűl fogalmazott gondolatot: "Isten nincs messze egyikünktől

sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk." Aztán harigsúlyozásul hozzá
teszi: "Amint azt már egyik-másik költőtök is megmondta: Az ő fiai va
gyunk" (Csel. 17, 27, 28). Ezek a költők pedig Szent Pál honfitársa, a
sztoíkus Aratus, akitől a szószerirrt vett idézet való és Kleanthes, a
sztoikus iskola egykori vezetője, aki az első Zeusz-himnuszokat költötte.
Ezek a himnuszok az egész világot átható és kormányzó személyes lsten
dácsöítéseí és egyben könyörgések Isten kegyelméért, amely az embert
jobbá teszi. Hasonló volt az eset Szent János apostolnál is, aki az evan
géliumbevezetésében négyszer (mindjárt az első mondatban háromszor)
Igének nevezi a második isteni szernélyt és ezzel alapvetővé tett a keresz
ténységben egy fogalmat, amelyet a görög világ évszázadokon keresztűl

készített elő, és a kereszténység kezdetekor mindenfelé ismert volt, mint
a világ rendjének végső elve. Szent János annyira feltételezi a fogalom
bölcseleti tartalmának ismeretét, hogy mínden magyarázat nélkül teszi
hozzá: "És Isten volt az Ige".

Az apostolok megmutatták tehát, hogy a kinyilatkoztatás teljessége
nincs a zsidó hagyomány szókincséhez és gondolkodásához kötve, mert
"Isten nem személyválogató. Ellenkezőleg. Bármely nemzethez tartozó
ember kedves előtte, ha eleölti az ő félelme és igaz tetteket visz végbe"
(Csel. 10, 34, 35). Az apostolok igazedtak idegen körülményekhez és meg
találták az utat az idegen gondolkodáshoz is. Nem volt probléma szá
mwkra, hogy akár pogány filozófusok tanításához kapcsolódjanak olyan
pontokban, amelyek nemcsak hogy nem veszélyeztették az evangéliumot,
hanem még meg is könnyítették a hirdetését. Mindebből pedig nyilván
való, hogy Szent Pál nem a kutató elme erőfeszítéseit vetette meg, ami
kor a kolosszébelieket óvta a fliozófiától, hanem csupán azoktól a ből

cseléti tanoktól akarta óvni őket, amelyek ellentétben álltak az aposto
lok által hirdetett keresztény hittételekkel.

A keresztény szemleletben tanúság a hit alapja, és a hit maga is tanú
ságtétel, szolgálat, meghódolás. De ez a meghódolás Szent Pálnál "ésszerű

hódolat" (Róm 12, 1), míg másoknál - így ma is igen sokaknál - inkálbb
az a felfogás uralkodik, amit Kant szólamával fejeznek ki: "El kellett
magamban nyomnom a tudást, hogy helyet adjon a hitnek." Ellentmon
dásuk ellenére míndkét változatban tanúságról van szó, mindkettő a hívő

"meghódoláson" nyugszik. Azt hihetnők persze, hogy az egyik inkább
szíklára épített ház, míg a másik a futóhomok bizonytalanságának függ
vénye, de a hasonlat ebben az esetben aligha találó. Az ésszerű hit ugyan
jobban biztosítottnak látszik, de a tudás ellenére vallott hit már eleve
függetlenítette magát minden esetleges ismeretváltozástól. Aki példabe
szédet mondott a sziiklára épített házról, egészen más összefüggésben be-
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szélt a hitről: "Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, ha
sonlit a bölcs emberhez, aki házát szíklára építette. Szatkiadt a zápor, öm
lött az ár, sűvöltött a szél és nekicsapott a háznak, de nem dőlt össze,
mert szíklára alapozták. Mindaz pedig, aki tanításomat hallgatja, de tet
tekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette"
(Mt. 7, 24 kk). A különbségtevés tehált nem laz értelmi megalapozobtságra,
hanem a "tettekre váltásra" vonatkoztatható csupán, a tanúságtétel leg
szorosabb formájára: a tettekkel való tanúságtételre.

Jézus Krisztus példabeszédekben tanított, melyek arinyira időfelet

tiek, hogy szinte bármelyik kezdődhetnék azzal, hogy "Hol volt, hol nem
volt, volt egyszer egy ..." Ha mégis van a példabeszédben helymeghatá
rozás, mínt például "Egy ember lement Jeruzsálemből Jerikóba", csak
konkrét képet ad arról, hogy veszedelmekkel teli útra indult. Jézus a
válrtoző körülményektől függetlenül mindig fennálló, örökérvényű igazsá
gokat tanított, és a használati. utasítás rendszerint csak annyi volt: "Menj
és tégy hasonlóképpen." Hogy azonban az a "hasonlóképpen" mikor mit
fog jelenteni? Erre a kérdésre nincs kinyílatkoztatás, A hívő ember ké
szen kapott tehát egy eszmét, hallott egy példát, sőt Jézus Krísztus sze
mélyében még eszményképet is, de ezek közül egyik sem mondj a meg,
hogy a kétezer év óta alaposan változott körülményeik között hogyan
kell ma a tanítást tettekre váltani. Mert az a "hasonlóképpen" azt jelenti,
hogy úgy kell megfelelnem nekem .a jelen körűlmények között, mint
ahogyan a példabeszéd emberének: kellett vagy kellett volna megfelelnie
a példabeszéd körülményei között, Hogy azonban a példabeszédnek és a
tényleges kornak körülményei, amíken a tettekre váltás fordul, hogyan
aránylanak egymáshoz, nem a hit kérdése már, hanem a filozófiáé,

Minél szerteágaz6bb, dífferencíéltabb lett az élet, annál eltérőbbek

lettek: a korábbiakhoz képest az életkörülmények és társadalmi beren
dezkedések, és ennek megfelelően mindig bonyolultabbá vált a hívő em
ber míndennapos eligazodása, Némi gyaikorlat persze mindig kitermelte
a megfelelő új formákat, de amikor ezek szorosan a hithez kapcsolódtak,
könnyen a2Jt a Iátszatot kclthették, míntha minden mástól függetlenül,
kízárólagosarra hitből adódtak volna, követlkezésképpen a hittel együtt
változhatatlanok lennének. Ha lazután valaki minden fennálló társadalmi
szokást a hitből eredőnek vélt, könnyen gondolhatta, hogy a hit az egyet
len életalakító tényező, a filozófia pedig csak felesleges okoskodás, amí
ből úgysem származik más, mínt az, hogy újra meg újra veszélyezteti a
hitben megalapozott gyakorlatot. A vallásosnak körétől függeltenül is ki-·
alakult új gyakorlatot a hívő ember rendszerint olybá vette, mint ami
ellen kötelessége harcolni minden erejével. Különösen akkor, ha nem is
egyszerűen azokásnak nevezhető újdonságról. hanem alapvetően új gon
dolatról van szó, ami míndíg valami filozófia nevében jelentkezett.. Ho
lott nem kétséges, hogy a hívő embemek a folyton változó világgal szem
ben más hivatása is van, mint a meglévőnek megőrzése.

A hívő embert a hite nem elzárkózásra készteti, hanem arra, hogy
szerétettel öleljen magához míndent, amiből Istennek dicsöség és az em
bernek áldás és békesség származhat. "Az igazi vallásosság jóság - írja
Peter Lippert egyik kiérett írásában -, jóság, amí nem kidönteni akar,
hainern megóvni és segíteni. Több ugyan az emberek közt a jámbor, mínt
a jó, mert könnyebb jámbornak lenni, mínt jónak, hiszen az Istennél való
elidözés lehet még elmenekülés és kényelem, a lélek: imádságos kitáru
lásában pedig megbújhat még hazugság is. De mínél tisztább a vallásos
ság, an'nál kevésbé fog ítélikezni, mert hogyan is ítélhetné el testvérért; az,
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aki az Isten színe előtt áll? Még Mózes, ez a szigorú és szenvedélyes em
ber is, aki képes volt összetörni az Isten kőtábláit, még ez sem volt képes
arra, hogy a népét elítélje, mikor ennek a népnek Ura és Istene előtt

állt. Az imádkozó Mózes kedves és gyengéd volt mint egy édesanya. Jám
borsága nem akadályozta, hogy nemcsak az aranyborjút törje össze, amit
körültáncolt a nép, hanem az Isten kőtábláit is; de gyűlölni a népét még
akkor sem volt képes. Ennyit még mindig elént a jámborsága; még a
végső, legveszélyesebb pillanatban is futotta belőle annyira, hogy jósá
gos legyen." A keresztény ember hívő-volta is albiban nyilatkozik meg
igazán, hogy tárgyilagos és előítéletmentes a világ dolgaival szemben,
amelyeknek folytonos változásában míndig van valami a régiből és ugyan
akkor a még soha nem látott újból. De a régiben meglátni azt, ami a
valóban maradandóhoz tartozik, és a változásban felfedezni azt, ami a
szükségszerűen jövő újat hozza, az már olyan tudomány, amit csak mín
den elzárkózottság nélkül lehet elsajátítani. A hívő emberben a Szent

lélek hét ajándékainak egyike ezt a tudományt külőn is lehetövé teszi, de
a szellem nyíltsága nélkül ez az ajándék is meddő marad.

Következésképpen csak félreértésen alapulhat a hívő keresztények
részéről a hit és a bölcselet szembeállítása, mintha a filozófiának rnint
emberi bölcsességnek az lenne az igazi eleme, !hogy eltérítse őket a hit
től. Maga a hitünk is éppen az ellenkezőt hirdeti. Amint nincs külön
"keresztény" tudomány és "keresztény" politika, nincs külön "keresz
tény" filozófia sem. De amint a keresztény ember nem mondhat le a tu
dományról és poliaikáról, nem mondhat le a filozófiáról. sem. S kár lenne,
ha a hívő ember nem tudná tisztelni a más meggyőződésűekeredményeit,
hanern éles elhatároltságban ünnepelné önmagában a saját "na,gyszeTűsé-

gét". '
A hívő ember belső életében, ha elzárkózik a külvilágtól, kevésbé

lesz kirívó, ha feleslegesnek mondja a filozófálást. A filozófia azonban
sohasern felesleges, legfeljebb kényelmetlen. Kényelmetlen akkor, ha a
hívő ember fél attól, hogy önmaga előtt számot adjon, Aikkor viszont már
a hit sem jut a jogaihoz. Hiszen amint a természet és a kegyelem között

'minden feszültségük ellenére is szoros kapcsolat áll fenn, megvan az a
kapcsolat filozófia és vallás közott is. Gondolkodás nélkül nincs ígazi
vallásosság, a gondolkodás helyességének igazolása pedig már filozófia.

A természettudományokra épülő világnézetben is nem az egyes tudo
.mányok, hanem a rajtuk keresztül megismerhető, de bennük is érvényes
filozófia a döntő. A külőnbség a vallásos világnézetnél csak annyi, hogy
a hívő ember nem a fillozófiától, hanem a teológiától váeja a végső vá
laszt az olyan kérdésekre, mint az élet eredete, az ember szellemi jelle
gének alapja, a világegyetem eredete. A hívő ember ugyanis a kinyilat
koztatott tanítás tekintélyét minden más megismerésnek fölébe helyezi.
Világos azonban, hogy míndenkor lesznek olyan kérdések is, amelyekről

nem szól a kinyilatkoztatás, de emberi értelemmel felmérhetők.

A kereszténység első száz évében a hít-hozta újdonság kíszorította
a filozófiát a hivők érdeklődése köréből. Szent Justínus azonban filozó
fuslként került a kereszténység hatása alá, és vele a filozófia is bevonult,
egyelőre mírit hitvédelmi fegyvertár, a keresztények világába.. Megbe
csülése azonban nem volt egyetemleges. Ötven évvel később is Tertullia
nus még elveti a filozófusokat: "Jaj neked, Aristoteles! Le a sztoíkus,
platonikus és dialektikus kereszténységgel! Jézus Krísztus után semmi
szükségünk szubtilis elméletekre és kutatásokra, mert bírjuk immár az
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igazságot és balgák lennénk tönkremenni a futóhomokon." Szerit Ágos
tonig kellett eljutni, !hogy a filozófia és a kereszténység összebékűljön,

A hívő' ember ideltPn'kedése a filozófiát6l sokszor abból az egyszerű
ld,*,rtésből ered, hogy biztonságosabb számára, ha ném sokat vizssráló
diJk. Pedig talán elsősorban erre vonatkozik SzentPálinrtelme: ,.Aki te
hát azt hiszi. hogy áll, ügyeljen. hogy el ne essék" (1 Kor 10, 12). Ebbe
kapcsolódik bele Guardini: "Jaj nekem. ha azt mondom:' ,Keresztény
vagyok', de ezt lehetőleg valami sanda pillantással teszem azok felé,. akik
nézetem szerint nem azok, a kor felé, mely nem az, egy szellemi áram
lat felé, mely ellenlke:rik vele. Keresztény-volltom méris abban a veszély
ben forog, hogy nem lesz több, mint szemelves önelégültsézem vallásos
kifejeződése, Hiszen nem keresztény .vazvok', hanem legfeliebib - I,!';
ten ajándékából - útban vagyok, hogy azzá .legyek', Csak akkor lehetek
keresztény, ha tudatában vacvok a veszélynek, hogy kieshetern. A ve
S7.€Ilv pedig akkor a legnagyobb, ha az akaratom magabiztos." A hivő

embernek tehát nagyon is meg keld razadnía minden 'rendelkezésre álló
eszközt, hogya maga szellemi fokán és a mél.g'''l sajátos körülménvei kö
zött btzrosítotrnak érez7.p. mazát hitében. Ennek A"zlki)~i Df'dig a hitbeli
ismereteken kívül mi ndaz, ami önmagunk és a társadalom megismerését
lehetővé teszi: a tudomány. a művészet és a filozófia, A hívő ember sze
mében mindezeknek együttesen kell őt Istenl-,·~7. vezetnlök...aki - mint
Wust rnondja - nem csuoán a hit kezvelmében akarja kinyilatkoztatni
magát. hanem a p"onno1at i'ÖlIdi hölcseséeében is". Az őszinte és bátor hit
míndia ragaszkodni fog Szerit Pál öntudatosságához: "A hit értelmes
meghódolás."

A vallásos hitből falkadó dogmatikus mezhódolás és az értelmi meg
I:tyőződés kettős i:ránva annyira a dolog természetéből adódik, hozy fe
szültségük t.elies feloldáss végérvénvesen soheisern sikerülhet. S ezen
nem is csod álkozhatunk, Ha a hithez nem kellene gyermeki bizalom, a
szeméíves döntés veszne oda. A választás szabadságának mindiz meg kell
maradnia, Szükséges azonban. hogy az értelem fénye is világítson, mert
másként vakon termők fel az életünket hitünk igéreteire.

•
A 1,allás lényeges form/do a szentek egyessége, a Főnek és a taaoknak

e{/'l/8égéb8n. Ez az egésznek élete, az egyetemes "consensus", a tökéletes társaság.

Az eautui» első eS2!közei: az anostolok. Az evangélium első gyümölcsei: a
tettek "Az apostolok cselekedetei."

Szivben és lélekben. kiszélesedni az össze.~ knrokba és az összes helyekre,
milu mérhetetlen fö'lszabadulás. Ott éltem én 'Krisztus idejében, amikor föl
kellett volll,(l őt ismernem él0te, tanítása és kínsz'!nvedése ooradoxonába.n. Ott

.éltem a IX. szá2!ad törpe 1,a", gyilkos pánái korában, hallgató voltam Late
ránban és Tridentben; kortársa voltam VI. Sándornak: ott voltam, amikor

. Szent Bernát és Sienai Szent Katalin szent merészeéqqel beszéltek IV. .lenővel:

nemcsak VII. Gerqelut vaay nr. Incét ltíttam. hfJnem VII. Piust és XIII. Leót
is. Hallom X. Piust és hallani fogom XIV. Leót; katolikus vagyok és ha~ha.tat

lan: részem van az igazságban és az örök életben. Nem vagyok rabként kiszol
gáltGtva semmi tekintetben a térnek és időnek, s bár abban a jelenhen élek,
amelybe Isten állított. hogy engedelmesked.jem és cselekedJem. osztályosa va
ayok .annak a 1Jégtelenül nagy tervnek. amelyet könyöriHete P.~ szereteie sze
bott meg a teremtés, a Me·gtestesülés és a Megváltás együttesében.

MA URICEBLONDEL gondolataiból
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Albert István

AZ EZER'KILENCSZÁZtVES "APOSTOLOK
CSELEKEDETEI"

Az Apostolok Cselekedetei szentírás, vagyis része annak a tanító ki
nyiliatkoztatásnaik,amit hitünk szerínt lsten bölcsessége ÉS irgalmassága
az emberiség számára szükségesnek tartott. Egészében ÉS részleteiben ds
beletartozik telhát azoknak az írásoknak a sorába, amelyekről Szent Pál
azt mondja: "Minden Imentől sugalmazott írás hasznos atanitásra, az in
tésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy Lsten embere töké
letesés minden jócselekedetre kész legyen" (2 Tim. 3, 16). Eblból a szem
pontból mintha kissé mcstoha SOI'Sl'Ia jutott volna. az Apostolok Cseleke
detei, és sokan inkább csak az eseményekre, a történeti kerék forgására
akarnának figyelni, és nem arra az életre, amely ezekben atörténésekben
és mögöttük hullámzik, arra az erőre, amely ennek az életnek mozga
tója. Pedig az Apostolok Cselekedetei semmiesetre sem osak érdekes,
mégpedig izgatóan érdekes eseményeknek egymásutánja, hanem a keresz
ténység, a krísztusí tanítás élete. Guardini azt mondja róla: "Benne éljük
át azt a pillanatot, amikor Jézus alakjával és tanításával elindulnak a vi
lág útjára." Valóban, ebben van a jelentősége elsősorban, és ezért külö
nösen is kiemelkedő, értékes könyve az Üjszövetségnek.

Az evangélium négy evangélista feljegyzésében is elbeszéli ,,mi mín
dent tett és tanított egészen mennybevétele napjáig" (Ap. Csel. 1, 1), de
nem szél arról, mi volt ennek a tanításnak a sorsa Jézus eltávozása után.
Az újszövetség másik .nagy része, az apostoli levelek, már közösségben élő
ihíveket tartanak szem előtt, és feltételezik a krisztusi tan mélyeIbb isme
retét, de megint nem szélnak arról, hogyan jutottak ennek a tanításnak a
birtokáiba. A két oldalról is nyitott problémára az Apostolok Cselekedetei
adja mega választ: folytatás is, bevezetés is. Nemcsak kánoni helyét te
kJintve van az evangéliumok és a levelek között, hanem üdvtörténeti
szerepét tekintve is összekötő. Fölveszi az evangéliumok végén letettfo.
nalat, és viszi tovább, elmondja, hogyan fogtak hozzá az apostolok Jézus
mísszíós parancsának végrehajtásához, hogyan "tettek tanúságot róla Je
ruzsálemben, meg egész Judeában és Szamáríában, sőt egészen a föld
végső lhatárátg" (1, 8).

Azt nem nehéz megállapítani, hogy az Apostolok Cse1ekedetcl 8ZeI'
zőjében az előadó művészet nem Iközönségies képviselőjével van talalko
zásunk. Nem akarja az egyház történetét adni, hiszen, bár hozza beve
zetőben az apostolok névsorát, de legtöbbjükről a továbbiakban még csak
említés sincs, pedig biztos, hogy azok sem ültek tétlenül. Csak öt apostol
nevét említi, mégis olyan eleven rnozgalmassággal görgetiaz eeemMye1cet,
hogy iR'azában nem érezzük a hiányát annak, ami kimaradt; 33 év törté
néseiból kíragadott filmkocká'kban vetít elét1k képeket, amelyek ha nem
is adnak teljességet, mégis az a benyomásunk, hogy az egyházat látjuk
magunk előtt feszülő problémáival, küzdelmeivel, hangos vagy csendes
sikereivel. Abból nem csinál titkot, hogy az apostolak tetteiben, a krisz
tusí tanítás hódításában a Szentlélek irányítását és erejét IáJtja. Ezt nem
osak megállapításként, jámbor magyarázatként szavakkal mondía, ha
nem a történések szükségszerűmozgatójaként érzékeltetni, megláttatni is
kívánja. Nagyon találó Aranyszájú Szent János megállapítása: "Az evan
géliumok annak történetét beszélik el, amiket Jézus tett ÉS mondott, a
Cselekedetek pedig azokét, amiket a Szeritlélek mondott és végbevi.tt."
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Helytelen volna azonban azt képzelni, hogy az Apostolok Cselekedetei,
a "Szentlélek evangéliuma" a csodás eseményeknek sorozata, amelyekben
a rendkívüli isteni benyúlások megszüntetík a történéseknek emberi kö
zelségét, és a Szentlélek irányította szereplők annak vak eszközei, dróton
mozgatott bábuí lesznek, természetfölötti Iényekké alakulnak át és meg
szűnnek húsból-vérből való emberek maradni. Szerepeinek csodák az
Apostolok Cselekedeteiben, amelyek a Szeritlélek természetfölötti belenyú
lásaira mutatnak, de ezek sem lehengerlő, az emberi szabadságot erősza

ko16 vagy megbénító megnyilatkozások. Ezeket is embereknek kell <tu
domásul venniök és feldolgozniok. Legtöbb esetben pedig olyanok, hogy
a természetes élet törvényszerűségeinekIáneszemeíbe kapcsolódnak bele,
vagy azoknak hatnak, úgy, hogy nem szűnik meg velük kapcsolatban az
emberi szabadság és cselekvő erő állásfoglalása. Valóban az elejétől a
végéig színte érezzük azokat az emberi feszü1éseket, amelyek az ese
ményeket bonyolítják és előbbre viszik. A Szenrtlélek míntegy a háttér
ból irányít és mozgat, Az emberi erők felhasználáséval lés az emberi ese
lekvő szabadság csorbítatlanságával úgy irányítja az eseményeket, hogy
azok az Isten szándékait szolgálják. Jézus szavainak megfelelően: "Ne,n
ti beszéltek ... hanem Atyátok Lelke szól belőletek" (Mt. 10, 20), és: ,,a
Szentlélek abban az órában megtanítja nektek, mit kell mondanatok"
(Luk. 12, 12).

Jeruzsálemtől Anli6chiáig

Az elbeszélt eseménvekcsooortosítéséban észrevehetően a krisztusi
tanítás területi térhódítása volt a szerző vezérfonala, Jézus szavainak
megfelelően: " ... Jeruzsálemben "meg egész Judeában és Szamariában,
sőt egészen a föld végső határáig" (1, 8). Az elevenen pergő események
első felvonása Jeruzsálemiben mutatja be az egyházat (1, 12-8, 3). A
második (8, 4-11, 18) már szélesebb körből, Judeából és Szamariából
mutat be képeket, de érezteti, hogy még Jeruzsálem a központ. Ott vi
tatják meg és hagyják j6vá a pogányok csatlakozását az egyházhoz. A
harmadik felvonás (11, 19-13, 3) színtere már Anti6chia, amelynek friss,
lendületes kereszténysége új szellem éledését jelenti. Szinte érezzük, ho
gyan billen a mérleg nyelve az egyre jobban ódon és dohosodó falai mögé
zárkózó Jeruzsálemtől a szabadabb-lelkű Antióchia javára. Antióchia egy
házáról beszél, de közben Jeruzsálem felé mutató eseményeket is elmond,
mintha csak a két városnak vagy Inkábbez általuk képviselt szellemnek
birkózását akarná érzékeltetni. A negyedik felvonást (13, 4-tó1) már Anti
óchiában rendezik, és annak a színtere már a nagyvílás: Ciprus - Azs.ia
provinciái - Macedónia - Achaja -'Róma: Jeruzsálem még szerepet
játszik ugyan az egyház életében, de egyre kevésbé jelentóset. A világ
útján járó Pál háromszor még felmegy Jeruzsálembe, de két alkalommal
kűzdelmek szólítják oda. Az első alkalommal Jeruzsálem még döntően

hallatja irányító szavát (jeruzsálemi zsinat), de ezzel a döntéssel valójá
ban maga mondta ki az itéletet ill. falai között megáporodott szellem fö
lött, és a szabadabb" világ szellemének győzelmét hirdette ki. A második
alkalommal Jeruzsálem már annyira megmerevedett szűk1átókörü elzárt
ságában, hogy a nemzetek apostolában. veszedelmet lát. Pált Jeruzsálem
ben elfogják, és előbb Cezareában tartják fogságIban. majd bilincsekben
R6mába viszik, a világbirodalom fővárosába, mert "ahogy tanúságot tet
tél rólam Jeruzsálemben, úgy kell tanúságot tenned Rómában is" (23, 11).

Míalatt ez a földrajzi térhódítás végbemegy, nagyfontosságú esemé
nyek történnek, amelyeken keresztül egyre világosabb, egyre határozot-
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tabb alakot ölt a tanúságtétel, Krísztus tanításának kibontakoztatása.
Jézus elJtávozása után a tanítványok kis csoportja együtt marad,álhata.
tosan imádkozva várakoznak Jézus igéretének beteljesedésére. Közben
azonban már a külső felkészülés is folyik, A tanítványok együttese a
Judás árulásával megüresedett hely betöltésére megválasztja Mátyás apos
tolt, hogy "velünk együtt tanúskodjélkaz ő feltámadásáról". A választás
irányít6ja Péter, aki a továbbiakban is töblhször is úgy szerepel, mint a
közösség feje. Pünkösdkor a csodálkozó tömeg előtt, majd a templomban
ő beszél. A főtanács előtt ő mondja el az apostolok eljárását igazoló v'é
dőbeszédet; Ananiás és Szafira hazugságára ő hirdeti ki az ístení itéle
tet; a pogány Kornéliusz megkeresztelése után ő fogalmazza meg a Jé
zus tanításához hű, következetes álláspontot; Her6des Agripua az ő el
fogatásával akar a zsidóknak kedvében járni. Ez nyilvánvalóan mutatía,
ihogy Jézusnak az evangéliumban leírt rendelkezéséhez híven Péter tudta
magát a kösösség fejének, és a többiek ezt elifogadták úgy, hogy annak

.kifelé is híre ment.
A Szentlélek pünkösdi eljövetele Jézus igéretének beteljesítése, A

Jézustól alapított közösség' megkapta éltető Szentlelkét, tevékenyen bele
állt a világba. Már míndjárt az elindulásnál megmutatkozik azonban,
hogy az egyház útja uzvanaz lesz, mint volt Jézusé: "jel. amelynek ellene
mondanak" (Luk. 2. 34). A csoda tanúinak nagyrésze felismerte és elfo
gadta .az Isten újját, és míntegv háromezren- keresztelkedtek me~, de
akadtak, ,akik az egészet elintézték egy gúnyos megiezvzéssel: "Teleitták
magukat .édes borral" (2, 13). Ez az ellenmondás azután nem marad el a
továbhiak:ban sem. A nűnkösd előtt mésr félénken .elvonuló apostolok
bátran kiállnak .a nyilvánosság elé, és-ismételt bírósázt fenyítés sem tud
ja őket elhallgattatní, mert "nflm hallgathatunk arról, amit láttunk és
hallottunk" (4, 20)...A hívek sokasártának eftY volt a szíve-lelke" (3. 32).
mintaszerű közösségi életet élteik, "és az egész nép szeretetében álltak"
(2, 47)", a tanítványok száma i,p."en megszaporodott Jeruzsálemben, sőt a
papok közül is tömegesen hódoltak mega hitnek" (6, 7). Ennek
ellenére sem volt azonban az egyház élete la zavartalan béke. Be-

· felé ísmutatkoztak hibák, a látszattal megelégedntakaró emberi gyenge
ség, amelynek kirívó meznvílatkozása Ananiás és Szafira esete' (5). Kifelé

· pedig egyre jobban erősödött az elsősorban a szadduceusok által rl>lth
kenvségből szított ellenállás, amely végül is ,a zsenze e~ház véres üldö
zéséhez vezetett. Az üldözés azonban emberilea előre nem látható ered
ményeket ihozott: kitázította az ezvház hatásköeét, és még jobban ősz-

· szefogta. mozgósította és tudatosította a belső erőket.

Jézus tanítása eddísrJényerrében osak Jeruzsálem falai közé szorult.
Most az üldözés arra kénvszerltette a ieruzsálemi híveket, hosrv a még
veszélytelennek ígérkező vidékre menekülienek. Ezek m8J~kik,::u vitték
Jézus tanítását. amit nem cneitettek véka alá. hanem élték él<; hirdették. A
[eruzsélemí üldözésnek volt tehát a következménye, hoav Jézus tanítása
túl jutott Jeruzsélem falain, és mint erjesztő kovász meekezdhette mun
kájátaz egész Palesztínéban, sőt annak határain túl is, Föníciában; Cin
rusban, Anti6chiában, ahová a jeruzsálemi menekültek fajtestvéreik kö
zé eljutottak (11, 19).

Még i,el,entó&E"blb eredménve volt azonban az üldözésnek. hozv ~ küz
dőtérre állította Sault, aki .,dühtől liheg:ve halállal fenyegette az Úr ta
nítvánvaít" (9, 1), aki azonban működésének szírntere előtt, Damaszkusz
kaoutában maga is Jézus Iábaíhoz alázkodott, hozv azután mint az ő

"kiválasztott eszköze" (9, 15) beleálljon abba a színte emberfölötti mun-
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kába, amelynek arányairól és lendületéről az Apostolok Cselekedetei hoss
szú fejezetei adnak némi fogalmat, 'Ot választotta iki és nevelte az isteni
gondviselés arra a feladatra, hogy a pogányok közé vigye JérLru5 tanítását.

Harc a mózesi 'törvény körül

A missziós parancs (Mt. 28, 20) világosan mutatta az Úr Jézus aka
ratát: az evangéliumot minden népnek hirdetni kell, A megvalósitás mód
ja azonban már nem volt ilyen világos. Az egész Oszövetségen végigvo
nuló Messiás-várás a zsidó nép vallási és nemzeti életének és öntudatának
egyik legerősebb tényezője volt. Ez a Messiás-hit azonban, elhagyva a
kinyilatkoztatás talaját, súlyosan eltorzult. Nemcsak úgy, !hogy a Mes
síásban Izrael politikai szabadítóját várták, hanem úgy is, hogy a 'kivá
lasztottságot eltúlozva és helytelenül értelmezve a Messíást Izrael nemzeti
dicsőségének és sajátjának képzelték. Izraelnek kétségtelenül voltak bi
zonyos előjogai. hiszen maga Jézus mondotta: "Küldetésem. csak Izrael
házánáik elveszett juhaihoz szól" (Mt. 15, 24). Pál is beszél erről: "ÖVié'k
az istenfiúság, .a dicsőség, a szővetségek, a törvényadás, az istentisztelet és
azigJéretek. Övéik az atyák, és test szeririt közülük való Krísztus, aki
míndenek fölött való míndörökké áldott Isten" (Róm. 9, 4-5). Ennek el
ismerése a Pálnál többször is szerenlő kifeíezés: "először a zsidónak, az
utána görögnek" (Róm. 1, 16; 2, 9, 10). Ezt tartja szem előtt misszíós
útjai alatt is, amikor ott, ahol zsidók is élnek, először míndíg a zsidókat
keresi föl, és csak azok visszautasítása után hagyja ott a zsinagógát, és
fordul a pogányokhoz ~P1. 13, 14 sköv., 14, 1 skőv., 16, 13 sköv). Az első

séf.! azonban nem ikizáról,agos.ság. A zsidó léckörben és szellemíségben ne
velődött első keresztények - mazuk Js zsidók - ezt még nem egészen
értették. "Az egyházban zsinazógát láttak - állapítta meg Kurth
Godefroid -, amely magasabbrendű volt, amelynek Isten kinyilatkoztatta
a jövendölések homályos értelmét, de amely mégis csak zsínaaóga wolt,
amelynek csak az lehetett tagja, aki akár születésénél fogva, akár adop
tálás útián Izrael népéhez tartozott." Azt gondolták, hogy az egyház !ka-'
pui csak a zsidóságon keresztül nyílhatnak mez a pogányok számára,
és azok csak a mózesi törvényelfogadásával [uthatnak Krisztus üdvös
ségéhez. Éppen ezért, még a Jeruzsálemből való menekülés után, a szét
szórtsáaban "sem hirdették az igét senki másnak, csak a zsidóknak" (11,
19). Kornéliusz meetérését tudomásul vették' uzvan, és örültek neki, de .
olyan kivételes esetet Iáttak benne, arrrit Péternek Jeruzsálemben igazol
nia kellett (11, 1 sköv). Nem valószínűtlen azonban az sem, hogya Kor
neliusz-féle eset a'kkor történt, amikor párhuzamosan már Antióchiában
is folyt a pozánvok között az igehirdetés. Antióchíában történt.' uzvanís,
hogy "a tanítványok a /törö~ökkel is szóba álltak, és hirdetni !kezdték
nekik az Úr Jézus evaneélíumát'' (11, 20). Jeruzsálemben nem minden a,g
godalom nélkül értesültek erről, és a helyzet kivizsgálására elküldték
megbízottfukat, Barnabást. Barnabás azonban "örvendezve látta 'az Úr
1regvelmét" (11, 23), és Sault-Pált vette rnaza mellé munkatánsul. Milven
csodálatosan szépen látszík itt az embereket felhasználó és emberekkel
dolzozó isteni Rondviselés "terviS'lJerűségte". A díaszoorában, Tarzusban,a
pogányok közőtt neveli azt a férfiút, aki a ieruzsálemi zsidóságra jellem
ző merev kötöttséztől és előitéletekkel terhelt elzárkózástól rnentesen. nví
tettabb szemmel és szabadabb szellemmel tudott látni. O volt, aki fölis
merte iR probléma igazi [elentösézét, Fölismerte, Ihqgy a merev, soviniszta
jeruzsálemi szellem nem egyeztethető össze Jézus mísszíós 'akaratával.
Ezen az úton Krísztus tanítása sohasem lesz "mtolikus", mert az egyéni,

329



családi és társadalmi életbe ,aprólékos ell5irásaiva1, megköté.'leivel, ezernyi
tilalmával belenyúló mózesi törvény a szabadabb szellemű görög világ
előtt sohasem lesz rokonszenves. De nem egvszerűen opportunista szem
pontokra figyelő diplomácíáról volt itt szó. Pál é'es elméje észrevette,
hogy a probléma mélyén valójéban ez a kérdés áll: a mózesi törvény vagy
Krisztus kegyelme által érhető-e el az üdvösség? Bzért az első percektől

kezdve ennek a felismerésnek megfelelően cselekedett, és megtapasztal
hatta, hogy a pogányok Istenre áhító lelke milyen szomjasan szívta be
Krisztus tanítását. Egy esztendő munkájával "nagy sereg embert oktat
tak" és a jeruzsálemi szellemmel való szakítás kifejl~ésél'e "a tanítvá
nyokat először Antiódhiában nevezték keresztényeknek" (11, 26).

Az sem érdektelen, hogy éppen ez a szenem gondolt először mísszíós
tevékenységre. Anti6chia egyháza küldi ki az első hittéritőket, és nem
sajnálja erre a munkára Iegkíválóbbiait, Barnabást ,és Pált útnak indí
tani. Antióohiát azonban Jeruzsálembőlgyanakvással nézték, és nem SZÜT1
tek meg a maguk szellemét erőltetni. Mikor Pál és Barnabás több évig
tartó útjukról hazatértek Antióchiába, ott szemben találták magukat a
Judeából érkezettekkel, akik "így tanították a testvéreket: Ha nem me
télkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözölhettek !" (15, 1). Erre
Pál és Barnabás fölmentek Jeruzsálembe Olaz apostolokhoz lés a preszbi
terekhez e vitás kérdés ügyében". A kérdés az ún. jeruzsálemi zsinat elé
került. Ez a zsinat - tulajdonképpen az első egyetemes zsinat az egyház
történetében - ha csírázó, kezdetleges formában is bemutatja az egy
ház tanító hivatalához tartozó egyetemes zsinat Iénvegét, és megsejttéti
annak "munkamódszerét". Emberi vélemények hang-zanak: el, élesen el
lentétes felfogások ütköznek, de a. zsinati döntés mintha egészen föléje
emelkednék az em'beri erőviszonyoknak és emberi kilátásoknak. A kérdés
tárgyalása "heves vitatkozás," (15, 7) közepett merst végbe, és emberi szá
mítás szerínt ,ali~,a lehettek kedvező kilátásai az anti6chiaiálláspontnak,
hiszen a jeruzsálemiek voltak többségben, És ott volt Péter, akit érzelmi
leg alighanem inkább a jeruzsálemi felfogás vonzott, legalábbis erre en
ged következtetni későbbi gyakorlati ingadozása (Gal. 2). És ott volt Je
ruzsálem püspöke, a mózesí törvény megtartásában tanúsított buzgóság-a
miatt még a meg nem keresztelt zsidók között is általános tiszteletnek és
nagyrabecsülésnek örvendő ifj abb Jakab, a jeruzsálemiek fő reménysége.
Mégis, míkor a heves vitatkozás közepett Péter szólásra emelkedik, ezeket
mondja: "Mit kísértitek ,az Istent azzal, hogy azt az igát akarjátok a ta
nítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk el
viselni? Ellenkezőleg, a mi hitünk az, hogy Urunk Jézus Krisztus ke
gyelme által üdvözülünk, és éppen így ők is" (15, lD-ll). Jakab pedig
Igy beszél: "Véleményem szerint nem kell háborgatni azokat, akik a po
gányok közül tértek meg- Istenhez." Aligha ezt várták Jeruzsálemben
Pétertől, még kevésbé Jakabtól. És megszületett a zsinat döntése, amely
lényegében az anti6chiai gyakorlatot szentesítette: "A Szentlélek és mi
ezt tartottuk helyesnek" (15, 28), vagyis, hogy a megtérő pogányokat nem
kötelezi la mózesi törvény,

A zsidó-kereszlények külön problémája

Ezzel elvileg eldőlt a nagy küzdelem, amelynek megvívásában orosz
lánrésze volt Pálnak. A jeruzsálemi határozat elvágta azokat a köteléket,
amelyek az egyházat a zsidósághoz kötötték, megszabadította azoktól a
terhektől, amiket a zsidósághoz való kötöttség jelentett volna, elejét

. vette annak, hogy a kereszténység mint a zsidóságnak egy szektája je-
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lenjék meg a világ útj.án, és lehetóvé tette számár,a, hogy az egyetemessé
váljék. .

Azon külön érdemes elmélkedni, hogy ezt a kényes és súlyos műtétet

emberi részről az a Pál végezte el, aiki "oktalan dicsekvésében" önérzet
tel vallja magát zsidónak (2 Kor. 11, 22), aiki szívének fájdalmas szomo
rűságéval írta le a súlyos szavakat: "Inkább azt kívánnám, hogy ma
gam legyek átkozottként távol Krisztustól, testvéreimért,az izraelitákért"
(Róm. 9, 3). Milyen nagy szellemnek kellett lennie annak az embernek,
aki ezt meg tudta tenni, és milyen fénylön.ek kellett látnia ezt az igazsá
got, amit így tudott szeretni és szolgálni!

A győzelem elvileg megvolt, de gyakoelatílag a harc nem ült el. Pál
ugyanis levonta a jeruzsálemi zsinat határozatának végső következteté
seit is. A zsinat kimondotrtJa, hogy a mózesi. törvény nem kötelezi a meg
térő pogányokat, arról azonban nem szólt, hogy a keresztény hitre térő

zsidók hogyan viszonyIanak a mózesi törvényhez. A gyakorlat az volt,
hogy azt továbbra is megtartották. Szent Jakab egész életében hűségesen

megtartotta a törvény elöírásaít, a zsidó..,kereszrenyekközül is többen
megtették ezt, rendszeresen lártogafták a [eruzsélemí templomot. Pál azon
ban ki merte mondaní: "A törvény Krisztushoz vezető nevelőnk lett ...
a hit eljövetelével azonban kikerültünk a törvény alól. Nincs többé zsidó
vagy görög ..." (Gal. 3.) Nincs tehM külőnbség a ~id6ságból és a po
gányságb61. megt:éTők között a mózesi törvényt illetőleg sem. Mint erköl
csil~ nem rosszat és eredetét tekintve tiszteletreméltót, a zsidók megtart
hatják, de arra kötelezve ŐIk nincsenek, mert "a mi hitünk az, hogy
Unmk Jézus Krisztus kegyelme által üdvözölünk". Ez volt Pál tanítása,
és ennek megnyilatkozásai azok az esetek is, amelyek első benyomásra
megalkuvásnak, vagy követikezetlebségnek hathatnak Pál gyakorlatában;
amikor a félzsidó Timóteust körülmetélteti (16,3\ V'alIT amikor magára
váJ1aljaa mózesi törvény szerint négy zsidó tisztulási fo~adalmánakkölt
ségeit (21, 23 sköv.). Nem volt ez elvfeladás, hanem tanításának: követke
zetes megélése. A zsidók azonban ezt nem tudták neki megbocsátani, Mi
kor több évi távollét után harmadik útja végén megjelenik Jeruzsálem
ben, a preszbiterek sregezik neki a vádat: "Látod testvér, hány ezren
vannak a zsidók közt. akik meatértek. de azért mind féltékenven mez
tartiák a törvényt. Felőled viszont azt hallották, hogy a Mózestől való
elpártolásra tanítod a pogánvok közt élő zsidókat, s azt mondtad volna
nekik, hogy ne végezzék el fiaikon a körülmetélést, és ne éljenek a szo
kások szerínt" (21, 20 sköv.), Messze földön vé~ett térítő otevékenvsége
alatt is raita tartották tehát szemüket. és il2:vűitötték ellene a <terhelő ada
tokat. Missziós útjain szinte állandóan a nyomában van ez a gyűlölködő

féltékenysé~, és míndenkénpen akadályozni törekszik munkáját. Alig van
apostoli útjainak olyan állomása, ahol velük összeütközésbe nem került
volna. és sok esetben előlükvolt kénvtelen menekülni, mert még a római
hatóságok igénybevételétől sem riad1Jalk vissza (pl. 17, 5 sköv. 18, 12
sköv.), hogy ártalmatlanná tel:ö"ék, és ismételten is életére törtek. Az
Aoostolok Cselekedetei többször is utal ennek a mélyen gyökerező ,l!Vű

löletnek mozgatő okára, Iegmegrázóbban azonban talán akkor, amikor
Pál elfogatását mondia el a jeruzsálemi templomban (21, 28 sköv.), és
ezt követően Pál védőbeszédéről számol be: "Felizgatták az e~ész népet,
mezragadták és kiabálni kezdtek: Izraelita férfiak. sezítsetekl Ez az az
ember, aki mindenfelé és mindenki előtt a nép, a törvény és e szent hely
ellen irányuló tanításokat terjeszt." Amikor pedíz laz elfogott apostol
beszél élete folyásáról, figyelemmel hallgatták mindaddig, amig aet nem
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említette, hogy az őt kiválasztó isteni akarat a pogányok közé küldte.
"Egészen eddig a mondatig meghallgatták. de ekkor nagy hangon kia
bálni kezdtek: Pusztítsd el a föld színéről az ilyent! Nem érdemli meg,
hogy éljen! Ordítottak, köpenyüket lengették és por-t szórtak a levegőbe"

(22, 22 sköv.). Ilyen légkörben, ilyen körülményeik között kellett Pálnak
küzdenie, és hűségesnek maradnia ahhoz, amit igazságnak ismert föl.
Ez a tragikus összeütközés saját nemzetbelieivel juttatta börtönbe, ez a
még a fogságban is feléje izzó, sőt fokozódó és életét veszélyeztető gyű

lölet kényszerítette arra, hogy a császárhez fellebbezzen, ami Rómába
szállítását eredményezte.

Szent Pál alakja, Lukács szerzősége

Az Apostolok Cselekedeteinek nagyobbik fele Bállal foglalkozik és
munka közben, vívódások és küzdelmek közepett .mutatva őt be, raj
zolja meg csodálatosan gazdag emlberi arcát. A kritikusok szemére vetik
a szerzőnek, hogy nem tudja Pál jellemének, páratlanul színes egyénisé
gének olyan élénk, szinte varázslatosan lenyűgöző leírását adni, mint
amilyennek őt leveleiből megismerjük. Ha ez igaz is, túlzott hangozia
tása legalábbis méltánytalan. Minden leírás ugyanis közvetítés. és bár
mennyire színes és élénk is, valamivel rnindig elmarad a közvetlen mö
gött. Ha azonban ez a megállapítás az Apostolok Cselekedei Pál-alak
jának fog.yatékosságait akarja nyomatékozni, akkor egyenesen igazság
talannak kell bélyegeznünk. Nemcsak azt kell ugyanis megállapítanunk,
hogy a levelek Pálját aligha láthatnánk olyannak, amilyen, ha az Apos
tolok Cselekedetei Pál-arcképének segítő és magyarázó színei hiányoz
nának, hanem azt is el kell ismernünk, hogy az Apostolok Cselekedetei
Pálja igazi Szent Pál. .Egyetlen olyan vonása sincs, amely ütköznék a
levelek Páljával. és még "fogyatékossá~aiban" is olyan nagyszerű jel
lemző művészetről tesz bizonyságot, amelytől a legteljesebb elismerést
elvitatni nem lehet, és az események leírásán keresztül oly:an csodálatos
ember-óriást tud bemutatni, akin bőségesen van nézni és csodálni való.
Annyira szemléletesen írja le a Krisztus szerétetében égő apostolt, hozv
szinte érezzük lelkének lángolását, és látjuk őt azok között a mérhetet
len fáradalmak, kínlódások és veszélvék között, amelyekről olyan meg
rázó szavakkal őmaga is beszél a 2. Kor. ll-<ben. Aki végigkíséri Pált az
Apostolok Cselekedetei-nek útjain, nem olyan valakit láthat-e maga előtt,

aki az emberi ikeresések és kínlódások útján megv a meghallott és lel
kében kiolthatatlan tűzzel égő isteni szó nyomában; aikinek egyetlen
szenvedélve van: a felismert igazságot, a kegyelemből lelkébe égett
Krisztus-képet minél több embernek megmutatni, aki azonban szemben
találja magát az ellenállások százarcú akadályával ; aikit színte emberfe
letti erőfeszítésekre kényszerítenek az emberekkel és emberekért foly
tatott viaskodások; aki sokszor volt emberileg nagyon egyedül; addt a
sötétség kísértései sem kíméltelk meg; akit annyi nehézség közerrett mély
sézes részvéttel szeretnénk kísérni, akit azonban - úgy érezzük - sai
nální nagyon törpe, nagyon emberi volna, hiszen ez az ember alküzdel
mekben, szinte a szemünk előtt egyre nagyobbra nő?

Arra a kérdésre, hogy ki ajándékozta meg a világot a nemzetek
apostolának ezzel a plasztikus, olyan megkapóari emberi képével, .és
ugyanakkor a kezdődő egyháznak: olyan drámaian mozgalmas, lendüle
tes rajzával, a legrégibb, már a II. számdban megszélaló hagyomány egy
hangúlag ezt a választ adja: ,,~ukács, a kedves orvos". Az a Lukács, aJki

332



az események egy részének (az ún. "mi-részek") közvetlen tanúja volt,
akit Szent Pál levelei és a hagyomány sokszoros tanúsága is Pál tanítvá
nyaként, Pál kíséretében említ, aki a hagyomány szerint a harmadik
evangéliumot is írta. A. Harnack is (t 1930), a racionalista biblia-kritika
nagytekintélyű vezéregyénisége, minden szóra kiterjeszkedő behato kri
tikai vizsgálat alapján arra a megállapításra .jutott, hogy az Apostolok
Cselekedetei egészének az a szerzője, aki a "mi-részeket" írta, és ez
ugyanaz, mint a harmadik evangé1ium írója, Szerit Lukács. Ha azonban
Lukács a szerző, akkor benne az eseményeknek olyan krónikásával állunk
szemben, akinek médjában volt "mindennek elejétől fogva gondosan a
végére [árni" (Luk. 1, 3), akinek megbízhatóságában nincs okunk. kétel
kedni.

Ennek az állásfoglalásnak súlyossága teszi érthetővé, miért érte az
Apostolok Cselekedeteit annyi támadás. Hiszen ha igaznak fogadjuk el
az Apostolok Cselekedeteit, akkor igaznak kell tartanunk a keresztény
ség krísztusí eredetét. aikkor az egyház már az r. század közepén mint
hierarchiát mutató közösség jelenik meg, akkor igaz az egyház hősi kor
szaka, amelyben nem lehet föl nem irsmernünk azt a titokzatosan mű

ködó erőt, amely igazolja Jézus igéretét: ,,1me, veletek vagyok minden
nap" (Mt. 28, 20). Érthető, hogy az a krítíka, amely tagadja. a termé
szetfölöttit .& e.kereszténységet csak mint emberi művet tudja megítélni,
támadja és kétregbevonja az Apostolok Cselekedetei történeti értékét
és megbízhatóságát. Allítjuk azonban, hogya mű egyetlen adatáról sem
mutatták ki eddig, hogy máshonnan ismert és igazolt történeti tények-
kel a legkisebb mértékben is ellentétben állna. I

Van azonban az Apostolok Cselekedeteinek egy problémája, amelyre
a biblikusoknak míndmáíg nem sikerült teljesen megnyugtató választ
adni. A könyv azzal fejeződik be, hogy említést tesz Pál kétéves római
fogságáról., de egy szót sem szól a fogság kimeneteléről és az apostol
életének további folyásáról. Mí lehet ennek a magyarázata? Egyesek
arra gondolnak, hogy Lukács tervbe vette egy harmadik könyv meg
írását is, amelyben Pál további működéséről számolt volna be. Ez, ha
nem is teljesen lehetetlen, egyáltalában nem valószínű, és semmivel sem
bizonyítható. Mások arra gondolnak, hogy külső körülmények, a Neró
féle keresztényüldözés vagy a keresztények. között jelentkező botrányok
kényszerítették volna Lukácsot mumkája félbenhagyására. Az Apostolok
Cselekedetei záró mondata míndenesetre összefoglaló jellegű, tehát
míntha valóban befejezésnek készült volna. Eza befejezés pedig csak
egyetlen esetben indokolt és ésszerű: ha Lukács akkor készítette, ami
kor Pál még fogságban volt. Külőnben érthetetlen, sőt megbocsáthatat
lan volna, hogy egy szóval sem említi az apostol szabadonbocsátását,
amit pedig bizonyára epedve vártak, és megnyugvással fogadtak volna
míndazok, akiknek munkáját szánta. Harnack az Apostolok Cselekede
teire vonatkozó, behato .vízsgálódásai eredményeképpen arra a megál
lapításra jutott, hogy a mű feltétlenül Pál első római fogságának vége
előtt keletkezett. Ez az adat pedig Kr. u. a 63. évbe vezet bennünket.
Annak első hónapjaiban, tehát 1900 évvel ezelőtt tette rá Lukács a pon':'
tot arra a könyvre, amelyben olyan páratlanul nagyszerű emléket állit
!ll nemzetek apostolának, és tanúbizonyságot tesz Jézus akaratának törté
neti megvalósulásáeól.
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Ll o s v a y Gyul.a

A NŐK EGYENJOGÚSÁGA

L új, szocialista társadalmi rendünknek a korábbi társadalmi rendek
kel szemben egyik jellegzetes eltérése a nők társadalmi helyzetének gyö
keres megváltozása.

A nőknek és Lérfiaknak egyenlő politikai jOiokban részesítése, a nők

előtt minden - azelőtt többe-kevésbé, [ogszabanyal vagy csupán tény
leg elzárt - életpálya megnyitása, a női munkának a ,férfi munkával
egyenlő, a munkabér azonosságával is kifejezésre jutott értékelése, végül
- de nem utolsó sorban - a nő, mint feleség által a családban azelőtt

elfoglalt alárendelt helyzet teljes felszámolása, a csalédnak, mint egysze
mélyes vezetésre és írányításra szoruló, mindenkor a férj osaládfósége alá
rendelit egységnek megszüntetése, ehelyett a házasságnak két egyenrangú
és egyeníö jog'Ú. szabad ember szövetségévé alakítasa: ezek a gyökeres
változásnak a megnyilatkozásai.

A nők egyenjogúságának megvalésítására m.á:ra múlt század kÖ2e
pétőlkezdve igen erőteljes mozgaimak törekedtek. A szoeialísta politikai
pártok minden árnyalatának közös programpontja volt ez, s a polgári
jellegű úgynevezett feminista mozgalom, amely a nők emancipációját tüz..
te zászlójára, már előbb'is eredményeket könyvelhetett el. A különbség
a kettő között míndenesetre megvolt abban, hogy amig a polglári emanci
pácíós mozgalom a kérdést la társadalmi rendnek egyébként érintetlenül
hagyása mellett kivánta megoldani, a szoeíalísta pártok azt asupána tár
saoalom gyökeres átalakítása kapcsán, ennek az átalakulásnak: a kere
tébentartották megoldhatónak. Utóbbiak ezerint a nők IhátrAnY06 meg
különböztetése éppen olyan kiküszöbölhetetlen szerves része a polgári
társadalmi rendnek, mínt amilyen szükségképpení velejárója a BZOCia.l.LIIta
társadalomnak-a nők teljes egyenjogú&íga.

Amint az alábbiak Borán bizonyítani kívánom, a kétségtelenül kato
likus jellegű álláspont - a kereszténység megjelenésétől a XIX. &7.ázad
végéig, tehát a rabszolga társadalom és a feudális rend idején, valamint
a tőkés gazdasági rend uralmának első Időszakában - a női jogok elis
merésében szamos vonatkozásban túllépett az állami jogszabályokon,
azokhoz képest tehát haladást képviselt, Ugyanakkor viszont hiba volna
elhallgatni, hogy a polgári társadalmi rendri.ek abban a fejlődési szaka.
szában, amikor 'a nömozgalmak megjelentek, a katólíkus álláspontot ki
fejezésre juttató megnyilatkozások a mozgalmak céljaivaléltalában szem
befordultak, és - ha a már megvalósult ilyenirányú reformokba álta
lában beletörődni is látszottak - nem volt ritkaság katolikus oldalról az
ilyen reformok visszafejlesztésére való törekvés sem.

E sorok nem megoldani, hanem csupán felvetni kívánják a kérdést,
vajon a nőí jogok vísszaszorítésa valóban katolíkus álláspont-e, és ha
nem, akkor a múlt század végén és a jelen század elején félreérthetetlenül
megmutatkozó negatív irányzatnak lllÚ a magyarázata. Vajon nem csu
pán az a szecialista szemlélettel egyező nézet magyarázea-e meg, hogy
a kapitalista rendben az egyenjogúság nem valósitható meg, hozzávéve
azt a nézetet is, hogyaz erőltetett egyenjogúsítás a család intézményének
leromlására vezethet? S mennyiben játszott bele ebbe az az álláspont is,
hogy a katolicizmus a fennálló társadalmi rendártalakitásám - illeté
kesség hiányában, vagy más okból - nem kivánt törekedni még akkor
sem, ha ez a nők hátrányos megkülönböztetésének fennmaradását jelenti ?
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Mindehhez most egy toválbbi és sokkal időszerűbb kérdés ls csat-
lakozik, vajon az új társadalmi rend felépítésének előhaladása nem van
ja-e szükségképpen maga után a kérdésre vonatkozóan katolikus oldal
ról korábban kifejtett álláspontok felülvízsgálását és lényeges megval
toztatását,

ll. Augustus császér korából maradt meg az egyiptomi províncía
egyik lakosának szerétetteljes levele la feleségéhez, aki - Egyiptomban
ritkaságszámba nem menően - a nővére is volt. A Ievélíró tudván, hogy
a felesége anyai örömöknek néz elé, és számot vetve azzal, hogy a gyer
mek megszületésekor nem lehet még a családja körében, így rendelke
zik: "Ha fiú lesz, tartsd meg, ha leány lesz, dobd el." Nem tudjuk fiú
vagy leány született-e, de bizonyosra vehetjük, hogy az anya az utasítást
pontosan követte, akárcsak a több! asszonyok, akiknek nem' volt joguk
a gyermekük életét sem megmenteni, ha a férj másként akarta.

Egy évszázaddal későbbi időből származik az a rómaiak közt létre
jött latin nyelvű házassági szerződés, amelyet a leány apja kötött a vőle

génnyel. Hogy a menyasszonya szerződésbe nem szólt bele, bizonyos.
A jogászok közt csaik az a vita tárgya, vajon ebben a korban, a római
kultúra csúcspontján, a házasság érvényes megkötéséhez és a férji jogok
keletkezéséhez szükség volt-e legalább arra, hogy a nő a tervezett há
zasság ellen kifejezetten ne tiltakozzék. Pedig addigra már a nő hely
zetében számottevő javulás állt be. Házasságkötése alkalmával hozományt
kapott, amelyet a házasság tartama alatt az ő javára kellett a férjnek
biztonságosan kezelnie. A házasság megszűnése esetén a nő smbadon
rendelkezett ezzel a hozománnyal s ennek kezelésébe még apja sem
szólhatott bele. A vagyonos osztályokban általánossá vált hozományi
rendszer a nő anyagi függetlenségét nagymértékben vitte előre, de őt

magát nem tette ezzel éptékesebbé. A Claudiusok korának álmosköny
vében Artemidor éppen a hozomány intézményére utalva mondja, hogy
gyermekről álmodni mindig bajt és gondot jelent, leánygyermekről

álmodni azonban ikülönösen rossz, mert a leány a hozományra való igé
nye folytán kúnéletlen hitelező is.

A női erkölcsök császárkori romlottsága, amely évszázadokkal ké
sőbb a renaissance nőíre is rossz példaként hatott, talán a valóságot is
eltúlzó irodalmi emlékeket hagyott maga után. A házasságtörésnek a
gyakorlatban nemigen érvényesülő szankciói csakis a nőkre vonatkoztak,
a férfiak más szabad nőkkel vagy rabszolganőkkel fenntartott kapcso
latait senki sem rótta meg. Sőt, Hadrian császár tanítómestere, Plutarchos,
arra figyelmezteti a Iérjhezmenő leányokat, hogy ne vegyék rossznéven,
ha férj üknek egy hetairával vagy rabszolganővel való kapcsolatáról sze
reznek tudomást, mert ezzel a férj csak megkíméli őket az ösztönei fék
telen megnyilvánulásától. A nőtlen férfi viszont házastárs helyett a fér
jes asszonyt megillető tiszteletben nem részesülő "concubinát" tarthatott.
A régi Rómában az anya a házasságból született gyermekével azonos
családhoz csak akkor tartozott, ha maga is alá volt vetve ugyanannak
a családfői hatalomnak, amely alá születésével a gyermeke került.
Ellenkező esetben a gyermekével semmi, a jog által elismert kapcsolata
nem volt. Ilyen kapcsolat csak a késői korokban fejlődött ki.

A kereszténységtől kezdettől idegen volt az az .álláspont, hogy a nő

a férfinél alacsonyabbrendű lény. Ha a bűnre csábított és csábító Eva
árnyéka rá is esett egész nemére, azt Mária dicsőségének ugyancsak
az egész női nemre visszaverődő fénye ellensúlyozta. Valamennyi érin
tett kérdésben a kereszténység tanítása hozta meg a nő helyzetének
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lényeges javulását. S így a házastársi jogoknak és kötelezettségeknek
mindkét nem irányában való egyenlő kimérését, nem is szólva minden
újszülött gyermek élethez való jogának feltétlen elismeréséről.

A VI. század nagy törvénykönyve, Justinianus kodifikációjának
eredménye sok vonatkozásban a nökre kedvező keresztény álláspontot
tükrözi, még pedig nem egyszer úgy, hogya [ustiníanusí jogkönyvek
azt jóval korábbi időkre is visszavecítík, korábban élt jogtudósok kije
lentései gyanánt idézvén azokat. Így szerepel Domitius U~pianus neve
alatt, aki a III. század elején élt, az a kijelentés, hogy a férj nem köve
telhet házastársi hűséget, ha azt maga nem tanúsítja, de tiltakozik a
hűtlenkedés kölcsönös megengedése ellen is, mondván, hogy ilyenkor
mindkét fél egyaránt bűnös. Erről a kijelentésről a tudomány világosan
megállapította, hogy nem Ulpianustól származík, hanem azt a j'UStinLa
nusí gyűjtemény keresztény szerkesztői illesztették be.

IH. A feudális korban - ideértve az abszolút monarchia idejét is 
az a katolikus szemlélet, amely a római jog fejlődésénekutolsó szakaszán
a nők javára már éreztette a hatását, még inkább megerősödött. A nők

jogi helyzete mégis, a hatalmon levők akaratából, lényegesen hátrányo
sabb volt annál, mint amely a keresztény tanoknak megfelelt volna.

Abban nincs összeütközés, hogy a házasságra felépülő család feje és
vezetője a férj, aki iránt a feleség a család ügyeiiben engedelmességgel
tartozik. Ez Pál apostol tanításával is megegyezik. De az már egyáltalán
nem a katolikus tanításból következett, sőt éles ellentétben is volt vele,
hogya nő a családi vagyonnak nem örököse, mert fegyvest forgató férfi
kéz kell a megvédésére; hogy a nő férjhezmenetele felett a földesura
vagy hűbérura rendelkezik, nem is szólva a földesúrnak ezen is túlmenő

jogáról a jobbágy menyasszonyok felett, amit nagyon nehéz volt a helyi
szokásokból kiirtani; hogy a leányt már gyerekkorában hozzá lehet
kötni egy politikai vagy anyagi érdekből kiválasztott személyhez ; hogy
a házasságához a szülők beleegyezése nélkülözhetetlen; hogy a férj hűt

lensége társadalmilag és jogilag megrovásban sem részesül, a hűtlen

feleséget azonban a férj büntetlenül megö1heti, ami később például
Franciaországban úgy enyhül, hogy a minimális életfeltételeiről gondos
kodva, kolostollba zárathatja..

A tridenti zsinat 1563. november ll-i 24. ülésén létrejött formula az
egyház korábbi álláspontj ától eltérő érvényes házasság keletkezéséhez
nem érte be a házasulók egyszerű megegyezésével. hanem megkívánta,
hogy azt az illetékes lelkész előtt is kijelentsék. Nem kétséges, hogy
ennek az intézkedésnek, egyházfegyelmi szempontok mellett, az állam
részéről is megvoltak az indokai. A nyilvános forma ugyanis a házas
ságkötés ellenőrzésére és ezzel befolyásolására is alkalmat adott a csa
ládfőnek.

Nem az egyház, hanem az állarn állítja föl a házasság érvényessé
gének követelményeként, legalább bizonyos életkorban, a szülőí bele
egyezést.. Francia királyi rendelet volt az, amely a tridenti formula által
nyújtott befolyásolási lehetőséggel nem lévén megelégedve, 1579-ben
nőrablásban részesként rendelte büntetni azt a lelkészt, aki a nő házas
ságkötésében szülői beleegyezés nélkül közremüködött,

IV. A házasság ügyét szekularizáló polgári forradalom, amelynek
ideológiája minden ember egyenlő alapjogaiból indul ki, a nő már koráb
ban kivívott vagyonszerző képességet, így öröklési jogát is, elismeri
ugyan, de több más vonatkozásban még míndíg a nők hátrányára tér el
a katolikus tanítástól.



A francia forradalom kezdeti szakában jelentkezett szenvedélyes fel
szabadítási és egyenjogúsítási mozgalom csakhamar a nők rideg vissza
utasításával végződött.

A férj nemcsak feje marad a családnak, hanem a feleség azt a jogi
önállóságot, cselekvőképességet is elveszti a férjhezmenetelével, amit fel
nőtt korában, mint leány, most már megkap, A házastársak egymás közt
szerződéssel nem létesíthetnek olyan tartós vagyoni kapcsolatot, nem
alapíthatnak például közösen vezetett kereskedelmi üzletet, amely a tör
vény értelmében a résztvevők egyenjogúságára van felépítve. Elterjedt
az a megoldás, hogy a házasságkötéssel a házastársak vagyona a férj
kezelése alatt egyesül.

Megmaradt a két nem házasságtörésének lényegesen eltérő megíté
lése is. Az apának a közös gyermek irányában is előjogai vannak. Hogy
pedig a feleségnek a családon kívül is kevesebb joga van, mint a nőnek

általában, azt a sokfelé fe1található szabály mutatja, amely szerint a
férjhezmenő nő elveszti az addig betöltött állását. Hogy ez a megoldás ott,
ahol meghonosodott, milyen makacsul tartotta magát, annak egyik
bizonysága, hogy egy 1921. évi bajor törvény szerint a népiskolai taní
tónők alkalmazása a házasságkötéssel megszűnik, az 1923. évi württem
bergi törvény pedig annyival enyhébb, hogy a férjes tanítónő állását
bármikor felmondhatóvá teszi.

A francia törvény szerint, amelyet sok más állam törvénye is követ,
a feleség a férje beleegyezése nélkül a bíróság előtt sem járhat el.

A törekvés azonban ennek a helyzetnek megváltoztatására sohasem
alszik el egészen, sőt a XIX. század harmadiJk évtizedében már nagyobb
erőre kap. Olyan képvíselőí támadnak, mint John Stuart Mill, aki az
első századok keresztény tanítását, amelyből a férj családfőségét és a
feleség köteles engedelmességét vezették be, azzal állította párhuzamba,
hogy ugyanaz a keresztény tanítás a rabszolgaság intézménye ellen sem
lázított. Mill szerint tévedés lenne a kereszténységet azzal vádolni, hogy
fenn akarta tartani a rabszolgaság intézményét, de éppen így tévedés
az az állítás Is, hogy a nőkre vonatkozó keresztény tanítás mögött a női

szolgaság fenntartása húzódik meg.
V. A XIX. század második felében kibontakozott nőmozgalmak ko

molyabb eredményei voltaképpen csak a századforduló idején jelentkeztek.
Ekkor következik be az a történelmi fordulat, hogy az állami törvény
hozások egyre több országban nemcsak eljutnak a katolíkus álláspontíg,
hanem azon több vonatkozásban túl is lendülnek, és a katolikus szem
pontok képviselőit most már nem csupán a nömozgalmí célok, hanem a
megvalósult reformok ellenzői sorában is megtaláljuk. A már megvaló
sult reformok ismeretében fejtette kikifejezetten katolikusnak minősített

álláspontját a jezsuita Cathrein (1904).
Cathrein is hangoztatja azt a régi tételt, hogya férfi és nő közt

általános emberi rendeltetésükben különbség nincs. E rendeltetés betöl
téséhez a házasságra lépés nem szükséges. Az önként vállalt házasság
ban azonban a. nő természetes rendeltetése, hogy a férj segítőtársa le
gyen; Reá hárul a gyermek nevelése és gondozás.a különösen a gyer
mek életének első éveiben. Sarkigazságként állítja fel Cathrein azt a
tételt, hogy minden közösségben szükség van egy tekintélyre, ami a csa
ládban a férjet illeti, a feleség pedig segítőtársként engedelmességgel
tartozik neki. Hogy ebben a kérdésben eddig minden nép a férj javára
döntött, azt azzal magyarázza, hogy nyugodt megfontolásban, kitartás
ban, tetterőben és cselekvési energiában átlagosan a férfi van fölényben.
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A nő, mint a család szíve, élénk érzelmi világát, gyöngédséget, tapin
tatát, szépérzékét van hivatva érvényesiteni, mert ezekben a -vonatko
zásokban viszont ő van fölényben. Eppen ezért a nő engedelmessége nem
szolgálóí, hanem élettársi pozíciójából folyik.

Az emancipációnak az anyaság a legfőbb -akadálya. Alapjában
Cathrein sem kifogásolja a nők egyre nagyobb arányú foglalkoztatását
különböző kereső foglalkozásokban, ha ezek a foglalkozások a nő képes
ségének megfelelnek, és sem erkölcsiségét, sem családja javát nem ve
szélyeztetik. A családi feladatok betöltését megnehezítő kényszerű kereső

tevékenység azonban túlterheltséget eredményez és a nő egészségének is
ártalmára van. Megtiltani a nő kereső foglalkozását azért nem lehet,
mert a férfiak keresete sokszor elégtelen a család fenntartására. A helyes
út tehát - mondja Cathrein -, amiért küzdená kell, a férfiak munka
bérének olyan megállapítása, hogy a feleségeket vissza lehessen vinni a
családi környezetbe. Ez éppen azért gazdaságos is, mert a nők a házon
kívűli munkáért kisebb bért kapnak, mint a férfiak. Cathrein ezt a
megkülönböztetést tiltakozás nélkül veszi tudomásul, feltéve, hogy a nő

megélhetését a csökkent munkabér is biztosítja. Cathrein nem csatla
kozik ugyan a nők magasabb kiképzését ellenző konzervatív álláspont
hoz, de kiélezi azokat az írányvonalakat, amelyek felé a nők művelődésí

törekvéseit terelni kívánna. A leányokat már a népiskolában a feleség
és anya hivatására készítené elő. Ma már ikülönösen visszásan hat, ami
kor élesen tiltakozik az alsó néposztályokhoz tartozó nők olyan ismere
tekre oktatása ellen, amelyek bennük elérhetetlen életkörülmények utáni
vágyakozást, és ezzel egész életükre elégedetlenséget kelthetnek. Mint
megváltoztathatatlan - de távolról sem helyeselt - tényt veszi tudomá
sul az egyetemeknek a nők előtt történt megnyitását, de bízik benne,
hogy az egyetemi oklevéllel rendelkező nők nagy részét a házasságkötés
és az anyai hivatás el fogja terelni az oklevél alapján gyakorolható fog
lalkozásoktól.

A nők politikai jogokban részesítését, a család védelmére való hivat
kozással, határozottan ellenzi. Úgy véli, hogy ez még a nők önálló
kereső foglalkozásáiból sem következik. A politikai harcokban való rész
vétel nem való a nőnek - jelenti ki Cathrein -, a szavazati jog hiánya
pedig semmiképpen nem megalázó. Cathrein egyébként a férjhez nem
menő nőket sem a szerinte férfiaknak való életpályákon foglalkoztatná,
hanem a család-, szegény- és árvagondozás terén nyitna számukra lehe
tőséget, hogy tipikus női tulajdonságaikat a társadalom javára értéke
síthessék.

VI. Az első világiháború végén, az egész emberiség szeme láttára
valósult meg a Szovjetunióban a társadalom gyökeres átalakulása, amely
nemcsak programként hirdette a női nem egészének a társada1mi terme
lésbe való bevonását és teljes egyenjogúsítását, hanem azt keresztül is
vitte. Ugyanakkor a régi gazdasági rendet fenntartó államok egész sorá
ban bekövetkezett a nőknek politikai jogokban való részesítése, előttük

sok - ha nem is minden - korábban elzárt életpálya megnyitása, és
az egyenjogúság elvi deklarálása, ha ez utóbbit akkor még többnyire
inkább a jövő, mínt a jelen igéretének foghattuk is fel. A nők minden
esetre világszerte bebizonyították, hogy részvételük a politikai életben
nem jár veszélyekkel, hogy az előttük megnyitott életpályákon általában
megállják a helyüket, hogy emellett sokszor a feleség és az anya hiva
tását is elismerést érdemlő módon töltik be.
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Az 1917 pünkösdjén kihirdetett egyházjogi törvénykönyv szerínt a
férjet és feleséget a házasélet ügyeiben azonos jogok és kötelességek ille
tik meg. (1111. can.) Mindkettőjüket egyformán és egy sorban terheli,
hogy erejükhöz mérten gondoskodjanak a gyermekeik neveléséről, és
azok szükségleteinek fedezéséről (1113. can.). Ezek a rendelkezések a
magyar jog akkori és 1945-ig változatlanul maradtáHáspontjával szem
ben is lényegesen haladottabb álláspontot jelentenek.

Ilyen helyzetben került kíboesátásra 1930. december 31-.én XI. Pius
pápa Casti connubii kezdetű körlevele, amelynek tanítását Schütz Antal
nak A házasságról szóló tanulmánysorozata elemezte.

Tényként állapítja meg, hogya fizikailag erősebb és szellemileg
önállóbb férfi hosszú időn át zsarnoka volt a nőnek, elszabadult érzéki
ségének eszközévé süllyesztette, szeszélyének játékává tette, 'amikor tet
szése szerínt eltaszíthatta, s önzésének erőszakosságát éreztette vele,
amikor egyenrangú társ helyett szelgaként. sőt rabként bánt vele. A ke
resztény felfogásnak mindez sohasem felelt meg.

A házasságnak értelmet nemcsak a gyermek adhat, hanem a köl
csönös kiegészítés és segítség is. A segítség kölcsönösségének hangsúlyo
zása mellett Schütz a két fél egyenrangúságát is kiemeli, bár a különb
ségeket is nyomatékosan aláhúzza. Szerinte egymást nem mínden tár
sadalmi és kultúrfeladat szempontjából helyettesítik, ez azonban nem
jelenti a nő inferioritását. A nő felszabadítására irányuló törekvések
helyes úton járnak - mondja Schütz -, ha felismerik azt is, hogy a
nő teljesítőképessége, bár nem kisebb, de más téren mozog. Ha ezt nem
veszik figyelembe, akkor a nő anélkül veszítheti el női értékeit, hogy
férfiértékeket szerezne, A nő számára a házasság szükségesebb, mint a
férfi számára, de a házasságra nem lépő nőnek is vannak olyan tevé
kenységi körei,ahol az anyai érdemekhez fogható érdemeket szerezhet.

A társadalom helyzetképét és fejlődési vonalát Schütz már sokkal
reálisabban méri fel, mint három évtizeddel korabban Cathrein. Igy
teszi fel a kérdést,. vajon a tiszta nőiség és anyaság újra felfedezésének
és érvényesítésének célul kitűzése nem "egy visszavonhatatlanul elmúlt
kor igricének lantpengetése, és nem úgy fest-e, míntha valaki fuvola
szóval, fehér szegfűvel akarná útjában feltartóztatni a végzetet", Azt is
hangoztatja, hogyajelenkorban is - mint minden korábbi korban 
óriási űr marad a katolikus házassági eszmény és annak megvalósítása
közt. Az eszmény és valóság közt tátongó űrt két módon lehet szerinte
áthidalni, Egyesek arra törekednek. hogy a valóságot emeljük eszmény
nyé, mások azon fáradoznak, hogy az eszményt tegyék valósággá.

Schütz természetesen az utóbbi mellett tör lándzsát, de hozzáfűzi, hogy
ehhez nem elég a megfelelő nevelés, sőt az sem - amit Cathrein elegen
dőnek tartott -, hogy minden családapa megkeresse, ami a maga, fele
sége és.gyermekei megélhetésére szükséges, Ahogy ő látja ugyanis, mo
dern életviszonyok közt ~ főleg az értelmiség körében -- a házasság
válságának egyik döntő oka a kereső foglalkozásban el nem foglalt nő

foglalkozásnélkülisége. A munkás-házasságban a nő nem tudja erőit

az otthonnak szánni, mert nincs otthona, Az értelmiségi háziasszonynak
van otthona, de nincs munkája az otthon számára, mert amit a családja
számára ő produkált, azt házonkívül olcsóbban és jobiban állitják elő.

Ahhoz tehát - végzi Schütz -, hogy a házasság a katolikus követel
ményekhez visszatérjen, ennek megfelelő gazdasági és kulturális környe
zetet is kellene teremteni, ami pedig csak a történelmi holnap fázisának
kérdéseként képzelhető el.
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VII. Ma - újabb 30 évvel később - a Schütz Antal által jelzett
történelmi szakaszon a helyzet képe ismét lényegesen más.

Az, hogy a nő számára egyetemi végzettséghez kötött, vagy ahhoz
nem kötött életpályák nemcsak nyitva állnak, hanem jóformán minden
életpályán, ideértve az állami hivatalokat is, nagy számban és sikeresen
működnek nők, a régi társadalmi rendet fenntartó államokban sem
probléma, hanem a nőmozgalmak által elért eredmény. A politikai jogok
vonatkozásában egyre inkább azok az államok jelentenek kivételt, ahol
a nőket korlátozzák vagy kizárják ezekből.

Nemcsak a szocialista államokban, hanem a nyugateurópai tőkés

államokban is - amint ezt egy protestáns kiadvány, a Ferdinand Oeter
által szerkesztett Die Familie im Umbruch című tanulmánygyűjtemény

a vitathatatlan tényeknek megfelelően állapítja meg - az a család-típus,
amely a férj családfői jogállásának gazdasági alapot adott, megszűnt

tipikus lenni, s egyre ritkább kivétellé vált. A család többé nem a
családi környezettel egybeeső kisvállalkozó termelési egység, vagy olyan
gazdasági egység, amely a szükségleteket fedező vásárlóerőnek a család
körén kívül történt megszerzése mellett, a gyermekek nagy számánál
fogva ró a feleségre házi feladatokat, s ahol az öreg családtagok ellátása
is történik.

Tipikus a házon kívül dolgozó férjen és feleségen felül egy, esetleg
két, de csak ritkán három vagy több gyermekJből álló közösség, amely
nem termel, csak elfogyasztja, amit a házastársak, esetleg a gyermekek
a házonkívüli munkájukkal megszereznek. Ezzel a család lényegében el
vesztette hagyományos feladatait, annyival is inkább, mert a társadalom
biztosítás intézményei az öregekről való gondoskodást is leveszik a család
válláról. A hagyományos családi feladatoknak ez az elsorvadása pedig
anélkül következik be, hogy a család a régi feladatok összetartó erejét
helyettesítő új feladatokat kapna. A család így egyenrangú és egyenlő

jelentőségű partnerek kapcsolatává vált. A családfői szerepkört semmi
képpen sem igénylő család ennek folytán krízist él. át. Ez azonban nem
a család és a házasság intézményének utolsó életf'ázisa, hanem az új vi
szonyokhoz való alkalmazkodás átmeneti krízise,

Oeter szerint alapjában téves az a nézet, amely a régi értelemben
vett család támogatásának minden eszközét elveti, pusztán azért, hogy
a osalád feladatokat kapjon, és a gazdasági tényezők gátlás nélküli érvé
nyesülésétőlvárja az egészséges megoldást. De nincs igaza szerinte annak
az álláspontnak sem, amely a gazdasági tényezők ignorálásával a sexuá
lis kapcsolatok liberalizálódását hibáztatja, és a szilárd családi erkölcsök
drasztikus eszközökkel való visszaállításától várja a család megmentését.

Oeter a hibát abban látja, hogy a kapitalista rend szociális törvény
hozása elhanyagolja a családi vonatkozásokat, és mindig csak az egyén
védelmére, megsegítésére gondol. Szerinte ezen kellene úgy változtatni,
hogya szociális segítség mindig a családi szervezeten keresztül jusson
el ahhoz, akinek szánva van. Lehetségesnek tartja a társadalmi együtt
élés organizációs formáinak olyan korrigálását, amely az egyén szá
mára ismét megnyitja az utat a családi felelősség átvételéhez. Evégből

az szükséges, hogy újból vonzó feladatként tűnjék a természetadta csa
ládi kapcsolatok ápolása, az apa, az anya és a gyermek szerepének teljes
átélése. A szociálís elismerésnek, amely a termelőmunkahoz és a nagyobb
emberi közösséget szolgáló hivatások betöltéséhez fűződik, ki kellene ter
jednie a családon belüli feladatok betöltésére is. Ezzel ellentétes irányban
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hat, hogy az egyetlen gyermeknek a szülők azonos keresete mellett két
és félszer nagyobb lehetősége van az egyetemi tanulásra, mint két gyer
mek egyikének. Ugyancsak ellentétes irányban hat, hogy a háztartási
munka ugyanazon családon belül ma már csak a legritkább esetben osz
lik meg a családhoz tartozó több nő között. Erthető az is, hogy a mun
kásnőnek a gépek mellett végrett munkája után nincs ereje és kezde
ményező képessége a megmaradó idő családi felhasználására, hanem in
kább valami szórakozást keres.

Oeter hivatkozik a jezsuita Nell-Breuningra, aki szerint XI. Pius
pápa már 1931-ben felismerte, hogy olyan ügyeket, amelyeket korábban
szűk körben is kielégítően el lehetett intézni, ma már csak nagy szerve
zet útján, vagy éppen egyedül az állam által lehet ellátni. Most tehát,
egy negyedszázaddal később, igazán nem kifogásolhatjuk a klasszikus
pénzügyi elvek nevében az olyan intézkedéseket. amelyek családi célokat
az állampénztár terhére valósítanak meg. Ezen a nyomon haladva,
Oeter az állam pénzügyi eszközeivel való családi segítség sok olyan vál
tozatát ajánlja, amelyeknek megvalósítására a kapitalista társadalom
ban alig lehet kilátás.

VIII. A szecialista rendben a régi típusú, vagyis a férj vezetése alatt
álló termelőegységet jelentő család . annak következtében szűnik meg,
hogy a női nemet a maga egészében bevonják a társadalmi termelésbe.
Ezzel együtt lép elő a ikét dolgozó ember szövetségét jelentő új családi
típus. Ebben a családban a házasfelek kölcsönösen és egyenlő eszközök
kel támogatják egymást, a fej és a szív szerepe nincs közöttük, nemük
szerint, az átlagra felépített képlet alapján megosztva, hanem egyéni
adottságaihoz mérten nyújtja mindkét fél azt, amire képes. A gyerme
kekkel kapcsolatos biológiai különbségen kívül, amely a gyermekkel
szembeni kötelezettségek körében is a legkisebb rnértékre vim szorítva,
semmiféle jogi megkülönböztetés nem érvényesül. A házastársak egyen
rangú partnerekként [ntézik közös sorsukat, az olyan közös vállalkozás
részeseihez némileg hasonlóan, amilyen a francia házastársak közt 
amint erre utaltunk - éppen az egyenjogúság hiánya miatt nem is jö
hetett létre. A dolgozó nőnek az anyaság örömeiben részesítését számos
intézmény mozdítja elő, anélkül, hogy Nell-Breuning elméleti problé
mája a legkisebb gondot okozná.

A családnak azonban ebben a társadalmi rendben sem kell feladat
nélküli üres keretté válnia. A gyermeknevelés gondjának a társadalomra
való áthárítása még részlegesen is csak lehetőség, de nem kötelezettség.
és annak a családanyának a munkája is megbecsülésben részesül, aki
egész munkaerejét a családi otthonra áldozza. Kifejezésre jut ez különö
sen abban, hogy a családban előálló vagyongyarapodásban a feleség min
denkénpen azonos mértékben részesedik a férjjel; akkor is, ha csak a
családjának dolgozik, és akkor is, ha az otthonán kívül kereső munkát
végez.

A szilárd családot a szecialista szemlélet isa társadalom alapsejtié
nek tekinti és törekszik ennek a szilárdságnak a fokozására. Minden
olyan tanítás tehát, amely a házastársaknak egymás és a közös gyermekek
sorsáért való felelősségát hirdeti, a család tagjait az otthon megbecsülé
sére tanítja, őket egymás iránti hűségre neveli, a szocialista renddel nem
csak ellentétben nem áll, hanem annak értékes szolgálatot tesz.

De ahol a szocíalísta szemlélettel a keresztény tanítás nagyobb össz
hangban áll, mint a korábbi társadalmak bármelyikének szemléletével,
az a családnak a házastársak személyes vonzalmára 'építése és a házas-
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ságnak szeretetközösségként való felfogása. A személyes vonzalom jelen
léte biztosítja elsősorban azt, hogy a család megtalálja a feladatokat,
amelyekkel kereteit kitölti, és nem szükséges a számára sematizált, nem
mindig teljesíthető feladatokat kitalálni. Az állami gondoskodás pedig
elejét veszi annak, hogy a házasélet harmóniáját olyan feladatok terhe
bontsa meg, amelyekkel a házastársak nem képesek kielégítően megbir
kózni. A kölcsönös vonzalom megoldja az elsőbbség felvetése nélkül a
kölcsönös támogatás módozatainak minden kérdését is.

A szecialista jog céltudatosan és tervszerűen távolítja el a személyes
vonzalom érvényesülése és házasságra vezetése útjából a korábbi akadá
lyokat, így a házasságkötéshez annak a szülői beleegyezésnek a megkí
vánását is, amelynek megtagadása a múltban társadalmi és főleg vagyo
ni okokból gátolta a vonzalom érvényesülését.

Az új szocialista rend felépítése során mindezek megvalósulása nem
ütközött a társadalom ellenállásába. Sőt a tulajdoni rend átalakulása,
az alapvető termelőeszközök állami tulajdonba vétele, a termelés roha
mos, a munkaerő-szükséglet nagyméretű fokozódásával járó növekedése,
az állami feladatok széleskörű gyarapodása következményeképpen a nők

nek minden munkakörbe bevonása szükségszerűnek mutatkozott. Nem
jelentkezett az egészséges fejlődést hátráltató rnértékben a női nemhez
tartozók bizonyos részének idegenkedése az új feladatok betöltésétől. és

. a családok életét sem zavarta meg a férjeknek a régebbi hatalmi pozí
ciójukhoz való ragaszkodása.

Ha aggodalomra alapot adó módon magas is nálunk a könnyelműen

kötött és felbomló házasságok száma, ebben a nő társadalmi helyzetének
gyökeres változása legfeljebb annyiban jelentős tényező, hogy önálló kere
seténél fogva megszűnt az a függő helyzete, amely a házaséletet tette a
múltban a csaknem egyedüli elviselhető é1etformájává, és kényszerítette
olyan házasságra, amelyben éppen a szívnek volt a legkevesebb szerepe.

Közbevetőleg megjegyezhetjük, hogy a köz gyermekgondozó tevé
kenységének hatalmas fejlődése kapcsán igen nagy mértékben növeke
dett meg az olyan munkakört betöltő nőknek a létszáma is, amilyen mun
kakört az idézett katolikus megnyilatkozások a férjhez nem menő nők

nek elsősorban ajánlottak.
A felbontott házasságoknak nagy számával szemben biztató jelenség,

hogy a házasságban élők számaránya jelentősen növekszik. Az ebből a
szempontból legkevésbé kedvező képet mutató fővárosban 1960-ban a 15
éven félüli népesség 64,4%-a élt házasságban, míg 1930-ban csak 53%.
Pedig ebben a kisebb százalékban olyanok is szerepeltek, akik közt való
ságos házasélet nem állt fenn és csak a bíróság szigorú bontási gyakor
lata folytán szerepeltek a statisztikában házastársak gyanánt, mig az 1960.
évi számban ilyen tényező nem szerepel.

Mindenesetre fontos feladat a fiatalságnak a családi életre nevelése,
leülőnösen az arról való meggyőzése, hogy kellő megfontoltságú párvá
lasztás esetében az első házasságkötésükkel is megtalálhatják az egész
életükre szóló élettársukat, biztosítva ezzel gyermekeik zavartalan csa
ládi nevelését, boldogságát is.

Nem vonhatjuk kétségbe, hogy társadalmunkban ma is hallani elvan
nézeteket, amelyek a nők régi jogi helyzete mellett foglalnak állást. És,
sajnos, e nézetek ellen a nők nem is kicsiny része nemcsak küzdelmet nem
folytat, hanem hirdetését sainte erénygyakorlásnak fogja fel. Az ilyen
ferdülések helyreigazítása érdekében is kívánatos lenne, a korszerű ka
tolikus álláspont illetékes kifejezése, amire a második vatikáni zsinaton
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- nyilván a szocialista államokban érvényesülő gazdasági rend megfe
lelő figyelembevételével - remélhetőleg sor is fog kerülni. Ennek elő

jeleként foghatjuk fel XXIII. János pápa "Pacem in terris" kezdetű kőr

levelét.amely - elítélés vagy ellenvetés nélkül - állapítja meg korunk
második fő jellemző vonásaként, hogy az asszony többé nem fogadja el,
hogy csupán eszköz legyen, megköveteli a maga személyiségének elisme
rését mind a családi otthonban, mind a közéletben.

•
TESTVf:R

BaLanyi Györgym.ek

Vasútról jövök, késő este van.
A pihenő ház setét, hangtalan.
De a folyosó végén enyhe vékony
Fényecske néz rám ajtóhasadékon.

Valaki vár ott, nyilt ajtó mögött,
Valaki, aki tudja, lhogy jövök,
És Itudja, hogy bár haza éjfél vetne,
Az első utam cs,ak hozzá vezetne.

Most ül a sárga lámpa-kör felett,
Sasszeme Giotto képére mered,
Hol a Hatszárnyú Férfi a sugárral
A Poverellót most szegezi által.

Forgatja súlyos fóliánsait
És édes Umbriáról álmodik,
Hol Leó testvér, Isten barikája,
San Damianóban zörget éjtszakára.

Belépek. Lámpaellenzőmögül
A Dante-orr az ajtónak szegül,
És a beUípőt pattogón fogadja
Zsémbes kötődés tréfás zuhatagja.

Ö, milyen kedves ez a hang nekem!
Egy negyedszázad 6ta szeretem.
És kél a vá.lasz, testvér n6ta-nembe:
Két összeszokott iker szablya-penge.

Aztán, hol jártam? elmondogatom.
Mi volt Gödöllőn, meg a vonaton?
O meg, hogy valamit ki ne feledjek,
Minden századik szavamra sz61 egyet.

De üt az óra,· az éjfél közel.
Gyerünk, ,gyerünk, anticipálni kell!
Búcsúzom is már, csendes éjtszakára,
Hiszen a hajnal oltárnál ta.lálja.

Ö be jól esik gondolni reád,
Te igaz e~ber és igaz barát,
Maurinus elme, Szent Ferenc szívével!
Az Isten áldjon mind a két kezével!

S i k S á n d o r (1930)
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Kardos Klára'

GERTRUD VON LE FORT

A XX. századot egyebek között bátran mondhatnánk a nagy konver
titák korszakának is. Ezek egyike a nagy német nőíró és gondolkodó,
Gertrud von Le Fort. Kevéssel ezelőtt töltötte be 85. esztendejét (szül.
1876); teljes szellemi frisseségben éli visszavonult életét és írja újabb mű

veit a bajor hegyek között,
Apai ágon nagyrnultú, kalandos sorsú francia családból származik, és

színte bőlcsőjébe kapja ajándékul azt a szenvedélyes történeti érzéket,
amely műveiben is annyíszor megmutatkozik. Az apa acélos elveit kiegé
szíti a délnémet édesanva derült kedélye és művészd hajlama, Gertrud
később megindító mondatokban emlékezik arra a vallásos nevelésre,
amelynek élete irányvonalát köszönheti. .,Az örökkévalóságon át tartó is
teni szerétet megnyilvánulása számára Krísztus volt. Az ő nevét tanított
először kimondani, a benne való hit saját vallási életem egységes vonala,
és ez az élet későhb a katolikus egyházban találta meg otthonát."

Filozófiát és történelmet hallgata heidelbergi és berlini egyetemen.
E~yik professzora Ernst Troeltsch protestánsteolósus és filozófus, akinek
hittanát - a szerző halála után - a fiatal Gertrud teszi közzé saját
jegyzetei alapján, mintaszerű gondozásban. Ez a munka bizonyára hozzá
járult saját eszméi tísztázésához is. Mert akkor, az első viláaháború után
már hazatérőben volt a katolicizmusba. Valahogy mazátólértetődöen ta
lálta meg benne vallásos életének kíteljesülését, szellemének kítázulását,
az egyénd és történelmi optimizmus forrását laz akkori csÜ!ltg'edó történel
mi helyzetben. Ma talán időszerűhbek, mínt valaha azok a gyönyörű

mondatok, amelyekben a megtérést mint hazatérést állítja elénk:
"A konvertita nem az. aminek néha rosszul értelmezve gondolják:

olyan ember, aki kifejezetten hangsúlvozza. a fájdalmas felekezeti sza
kadást, Ellenkezőleg: olyan valaki ő, aki áthidalta ezt a szakadást. Vl>l
taképpeni élménye nem az. hozv egy másik hit árasztia el hullámaival.
A gyermek élménye az övé..aki észreveszi, hozv Iessajátabb vallási bir
toka - a protestantizmus középponfí-keresztérrv hithirtoka - az :tnv.'l
egyház öleből származik, s meamaradt és ott rejlik az anvaegvház ölében
is. Nál.a tehát - élesen fog.almazva - arr6l 'a bevilágító mezísrnerés
ről van szó, hogy a hitszakadás a vallásos szemlélethen nem annvira ca
hitnek, mint a szeretetnek szakadása. é.c; sohasem fort sikerülni teolócíaí
lag áthidaini amazt, ha nem jár már előtte ennek áthidalása . .. A kon
vertita a kettészakadt szeretet eleven egvesülésének képviselője; olyan,
mínt ra híd, amely két partot érint és köt össze."

Ennek a szeretetnek naev vallomása az HI?'4-ben mezielent kis ver
seskötet: Himmuezok az eauh/izhoz. (Hivatalos Iölvételeaz eg'Vházba osak
1926 husvétján történt h Ezekkel a költeménvelekel Gertrud von Le Fort
egyszeriben oa legTliA.gyabb katolikus ha&rvománv,a német rnísztika kén
viselőinek sorába lép. Az eQ'Vház természetfőlöttl ÍQ"az,e;áp':l és szeretete
először mint döbbenetes ráébredés és küzdelem tükrözőrlik 'az em,npri
lélekben, azután mint bizodalmas önátadás. v~gü1 mint u itonzó P:'> hál:'i,c:;
elmerülés a megváltás és üdvösség- titkaiban. Kezdetben nárbeszédek e,>:pk
a nagylélerJzetú,á:radó szabadversekaz enyház és a lélek között: később

aztán "a lélek saját hangjával mind jobban és jobban háttérbe vonul,
amíg azután az anyaszentegyházzal egészen egyesülve, már csak annak
hangjára figyel".
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Le Fort írói egyéndségét talén legjobban Claudel mellé állítva ért
hetjük meg. Mindkettő nemes és nagymüveltségű egyéniség; mindkettő

lelkének utolsó ízéig katolíkus: mindkettő elsősorban szuggesztív módon,
szimbolumok során át próbálja közölni mondanívalóját. De Claudelnál
ezek a szímbolumok az anyagi világ égő gazdagságából szublimálódnak,
vagy a Iiturgía évezredes nyelvén szólnak, Le Fort szímbolumai bonyo
lultabbak, elvontabbak. személyesebibiellegűek. Belülről törnek kifelé,
és - mínt rninden, ami emberi - sokféleképpen értelmezhetők, jelenté
sek egész sorától terhesek. Claudel férfi, aki benne áll az események sod
rában, Le Fort tudatosan, végsőkig kielemezve éli és adja a női jelle
get, a női hivatást. Talán még nehezebb mélyére hatolni, rnimt Claudel
nek. Valamivel kevesebb tárgyí-kulturálís tájékozottság kell hozzá, de
még több beleélés, befelé-élés. Aki azonban tapasztalatból tudja, mi a
lelkiélet, annak művei Iélegzetelállítóan izgalmas, nagy élmények lesznek.

Elméletben Az örök nő című tanulmánykötetében fejti ki gondola
tait Le Fort nemének hivatásáról. A nő mint HZÚZ és mint anya, Q szol
gáló szeretet mísztéríumáoan szíve alatt hordozza, szüli és formálja oa
világot. De minden igazi szeretet szenvedésben és áldozatban virágzik ki:
a szenvedés mísztéríumával, arnelvnek a nő alkata és rendeltetése sze
rínt elsődleges hordozója. Szűz Máriában a társmegváltó főnségéig emel
kedík. A hivatásához hűtlenné lett, a szelgálatot és áldozatot elutasító nő

pedig a .mvsteríum iniquitatis"-t hozza közénk: jelenti 'a "fiat mihi",
tehát a vallásos elem kikapcsolását az egyének és a világ sorsából. Ezek- .
ben a tanulmánvokban Le Fort oa máriás elhivatottság' valóságos teoló
gusáríak bizonyul - nem ok nélkül kapta '80. szűletésnapiára a müncheni
em-etemtől 'a teológiai díszdoktori cimet. Műveiben pedi~ felejthetetlen
nőalakok egész sora énekeli belénk ezt a magas rendeltetést.

Claudel diadalmas meggyőződésének pattanásig feszítő erejével a
zengő "igen" és csattanó "nem" embere. Mintha a szentélv lépcsőjéről

tárná ki karját, vagy a toronvban húzná a harangköteleket, hogy az em
berek fölfisryeljenek ás visszafáijon a szívük életük elhagyott közénoont.ia
felé. Le Fortban más, meredekebb, könvőrületesebb és félelmesebb di
namika dolgozik Borotvaélen jár: az emberi lélek és a történelem konf
liktusainak mélvére száll alá, olyan szakadékokba, ahol megoldást már
csak az isteni kegyelem beavatkozása hozhat, az pedig önmagunk végső

bevetését, föltétel nélküli kiszolgáltatottságát kívánja - Isten és a test
vérek felé. "A legtöbb keresztény csak a sikerült. a magasrendü, örömöt
ébresztő lelkeknek tartocatta szerétetét. Ez szén és helyes, mirit a nemes
ember természetes .szeretete a nemes ember iránt, de nem az iQ"azi ke
resztény szerétet. A kerelsztény szeretet ezt jelenti: ismerni ,az ember ecész
kérdésessézet ésaltassáaát - és mégis szeretni őt." Ezekkel a szavakkal
az írónő jellemző módon a nácizmus szomorú korszakának tanasztalatalt
összezező "Ú1Junk az éjen át" cimű c1klk"t fejezi be (1947). Mert a vézső

áldozathoz csak a szeretet adhat erőt. Persze, hogy ez a szerétet. mínt
annví nagy lángelme írói alkotásaiban. Dantétól és Goethétől Vörös
martvtz, úgy Le Fort műveiben is .Q'Vakran jelenik meg a szerelern kéoé
ben. És ez a szerelern korántsem vértelen szimbólurn. hanem nőalakjai
nak egész személvíségét hatalmába kerítő, sorsdöntő hús-vér érzelem -
arnelv fölött azonban ott lebeg mindig,áld6n az "angyalok koszorúía".
Le Font. akárcsak Prohászka, egyetlen szeretetet ismer: "Az. egész örak
kévalóságban csak errv szeretet van, arnelv az ég'ből származik, akkor is,
ha ez a Wlág- földinek mondja - Isten úgy fogadja, mintha neki magá
nak szólng" (Plus ultra).
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. Régebbi művei magyar fordításban is megjelentek. ELső nagy regénye:
a Veronika kendője, amelynek négy nőalakja négy életstílust képvisel,
négy alapvető magatartást Isten kegyelmével szemben. Kettő közülük ki
forrott, állandó: a nagymama nagyszerű pogány figurája az egyik pólu
son, és Jeanette, a kis házvezetőnő alázatos hétköznapi életszentsége a
másikon. Kettő pedig fejlődő, drámai: Edelgart, aki egy élet ellenállása
után hódol be a kegyelemnek, és Veronika, aki egyszerű, tiszta, megal
kuvástalan "igen"-nel követi Isten hívó szavát. Köztük Enzio, a forrongó
modern lélek; és körülöttük a regény "főhőse": maga Róma, az antik
Róma csodálatos műemlékeivel, és a keresztény Róma, "a világ szíve ...
a hely, ahol ég és föld megérinti egymást, Jézus Krisztus Rómája, a
győzhetetlen és valóban örök Róma!" - A nettóból jött pápa ennek a

. szívnek fájdalmas sebét tárja föl, a II. Anaklét pápával beállott egyház
szakadást. Pierleone kardinális és családja során át megérezzük nemcsak
a zsidóság új, kegyelmi befogadását, hanem az egész emberiség Krisztus
keresését, Krisztus után sajgó vágyát. Éis az egyedüli utat az egyéni lé
lek és az egyház számára: a keresztutat, a passió örök megújulását.
"Igazságosság csak a pokolban van, az égben kegyelem van, a földön pe
dig kereszt." És "aki nem akar szenvedni Krisztussal együtt, az a dol
gok misztikus rendje szerínt meg kell hogy kínozza Krisztust". - A
Magdeburgi menyegző a harmincéves háború szőrnyűségeibe visszanyúl
va hirdeti a nagy mondanivalót: "Krisztus nem erőszakkal győzi le a ke
reszt ellen való harcot, hanem a kereszttel győz ellene, s a hitszakadás
keresztjét a hitszakadás keresztjén győzi le. Ö csak titokzatos szereteté
vel kíván győzni ... De az elpártolt lelkek felé nekik (a katolikusoknak)
sem volt türelmük, mint ahogyan Luthernak sem volt türelme az elvilá
giasodott egyház felé és a kereszténység türelmetlensége a kereszténység
balsorsává vált l" - Az Utolsó a vérpadon' círnű novella (megjelent a
Vigilia 1935.évfolyamáJban) is a kegyelem kifejezhetetlen titkaiba vet
egy súgarat. Tizenhat compíegmei kármelita apáca vértanúságának tör
ténete a francia forradalom idején. Blanche, a félénk, gyönge teremtés,
az üldözés elől riadtan kitérő "gyáva nyúl", végül mégis önként lép társai
után a vérpadra: győz benne az, akinek nevét viseli: az Olajfák-hegyi
Krisztus. Marie de I'Incarnation pedig. a magas származású és magas
lelkületű hősi szerzetesnő, akinek "tökéletlensége a tökéletesség mérték
telen hajszolásából származik", a mártiromság dicsőségéből való kizára
tása árán tanulja meg az egyetlent, a legfontosabbat, ami hiányzik be
lőle: a megértő szerétetet az emberi gyöngeség- iránt. Ez a mű a hitleri
rémuralom ideién érlelődött meg az írónő lelkében. Nagy francia kato
líkus írótársa, Bernanos, ebből alkotta meg talán legsikerültebb művét, a
Karmelita dialógusok-at.

Szeretet és szenvedés, áldozat és engesztelés ... Csak néhány példát
a gazdag életmű legutóbbi alkotásaiból. Az utolsó találkozás (Die letzte
Begeqnung, 1969) lényegében egyetlen hatalmas feszültségű párbeszéd:
a "Napkirály" két egykori kegyencnője. az éppen eltaszított Montespan
asszony, és a közben kármelitává lett La Valliére között. Ahhoz, hogya
nővér megrnenthesse kétségbeesett sorstársának lelkét, nem elég a sze
retet és szánalom egyszerű készsége, Nagyobb, döbbenetesebb felisme
résre van szükség: "Amint megvan a megváltás mindent összekötő titka,
úgy van a bűnnek is mindent összekötő titka; a bűné, amely végső mé
Ivelben súlyos, sötét tengerárként árad túl minden határon." És: "Ha egy
lélek nem tud többé hínni az isteni irgalomban, akkor az embernek kell
képviselnie számára az isteni irgalmat. De ehhez arra is késznek kell
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lennie, hogy idegen vétket viseljen a másikkal." - Ezt teszi Pilátus fele
sége (Die Frau des Pilatus, 1955) is: hiába iEn'ekszik visszatartani fér
jét a Názáreti elítéléstől. hiába próbálja később megakadályozni, hogy
jóváhagyja a keresztények üldözését, hiába könyörög, hogy töröljék ki
férje nevének baljóslatú említését a Oredóból - de életét odaadhatja érte
és bűnéért az üldözött keresztények kőzött. "Vígasztalódjál, Claudia
Procula, én vagyok az Egészen-Más, akit mindig kerestél, - én vagyok
az, aki ítt győzött, amikor vereséget szenvedett, én vagyok az Örök
Szeretet ősforrása, elhagyatottsága és diadala. Azért ne félj: ugyanaz
zal a halállal fogsz halni mint én - meghalsz annak az üdvéért, aki a
halálnak ad."

A témálk: egyre merészebbek, a rnondanivaló egyre meredekebb. Az
ég kapujában (Am Tor des Himmels, 1954) minden idők egyik legvitatot
tabb ~i)roblémájához:a Galilei-pörhöz nyúl, s van mersze ezt egy csalódott,
a protestantizmushoz csatlakozó tanítvány képében tenni - s van mersze
kimondani: " ... hogy a hit sorsát egész egyszerűen Isten tetszésére kell
hagyni -- akkor is, ha a világ veszedelmei elnyeléssei fenyegetik."

De legmesszebbre rnent talán Le Fort főművében, a Veronika ken
dője folytatásában. Az angyalok koszorúja círnű hatalmas regényében
(Der Kranz der Engel). 1955-ben már hetedik kiadásban jelent meg az
önmagát kiszolgáltató szeretetnek ez a hallatlan apoteózisa. Enzio és Ve
ronika szerelmének és jegyességének története a könyv. Enziot karmukba
kerítették a "hatalmak", mint egykor Edelgart nénit, de ezeknek a sötét
hatalmaknak itt egészen pontos történeti nevük van: a német nacionaliz
mus, a hitlerizmus szelleme ez. Annál veszedelmesebbek, mert szelgála
tukba álIítják az értelmet, s a megokolás szegényességót nem lehet min
dig egyszeriben átlátni. De egy másik hatalom szegül ellene a démoninak:
a szeretet hatalma, a szeretet szentségének, a házasságnak hatalma, "az
egyetlen n!igy kegyelmi lehetőség azok számára, akilk különben tudomá
sunk szerint ki vannak zárva egyházunk kegyelmeiből!" Ez a szerétet
szól Veronikához: "Sohasem szabad elszakadnod tőle azért, mert távol
van Istentől, hiszen Isten sem szakad el azoktól, akik távol vannak tőle,

hanem éppen ezeket kereste és szerette Krisztusban - éppen ezeket '"
Nem úgy szerettem most már Enziot, mínt eddig: annak ellenére, hogy
távol van Istentől, hanem először szerettem benne az Istentől távollé
vőt ..." És Veronika rálép a magányos útra, amelyen még az egy~:láz is
csak messziről kísérheti áldásával, egyedül az isteni kegyelem közvetlen
vezetése tartja fönn, az pedig engedi eljutni 'a teljes összetörésig - mert
ez a szeretett lélek megmentésének ára. Áldozata elfogadtatott, de ő ezt
nem érzi - hiszen másképp az áldozat nem volna igazi -, ő csak szen
ved. És ítt tör föl az írónő legmélyebb mondanivalója, itt felel meg előre

a műve kiváltotta szenvedélyes vitákra: "Innentől kezdve nem fognak
megérteni többé, sőt nem is tudom, szabad-e hogy megértsenek. Nem
merem eldönteni. Mindenesetre nem fognak megérteni. Hisz rnit tud a
keresztények többsége - azokra gondolok, alkik mindig csak a saját üd
vösségük megszerzésén fáradoztak - annak a szívnek kínj airól, amely
egy szeretett ember poklán kényszerül lángragyúlni ? Mit tudnak a sors
szakadékos tájairól, ahol a jámbor lelkek minden biztonsága kérdésessé
válik, szinte visszájára fordul és ellentétére változik, úgyhogy végül is
az a magatartás bizonyul megmentőnek. amely valójában elveszítő?"

Ugyanakkor azonban az írónő diszkréciója és józansága nyomatékosan
rámutat, hogy ez az út egy kivételes lélek kivételes útja, azaz, hogy an
nak is csak egy kényszerű szakasza; és Veronika, amelyik percben meg-
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teheti, boldogan tér vissza ismét "a veszedelmes ösvényről az egyszerű

jámborság bíztos talajára". Le Fort éppenolyan élesen látó teológusnak
mutatkozik ebben a műben, mínt amilyen tágszívű embernek. S a regény
mély metafizikai mondanivalói ellenére sem száraz vagy elvont. A tör
ténet szálai gazdagon ágyazódnak be' az ősi egyetemi város, Heidelberg
és a többi német táj képébe, a híd "szeretet-piros köveibe", a csillagos
augusztusi éjszakába, a speyeri dóm történelemtől terhes levegőjébe, az
egyetemi hallgatók' forrongó, vitázó körébe ... Végül pedig, amikor Enzio
maga hívja a papot halálravált menyasszonya ágyához, kicsendül a cso
dálatos katharzis: "A szeretet csak azért ment keresztül a halálon, hogy
éljen."

Gertrud von Le Fort ma a katolikus világirodalom első sorában áll.
Egyike azoknak, akik nagyban hozzájárultak a katolicizmus új arcának
formálásához, hazájában és egész Európában.

GERTRUD VON LE FüRT VERSEIBÖL

HAZAFELÉ AZ EGYHAZBA

IV.

Mint meztelen kardba. hullottam hited törvényébe!
Éle kettévágta értelmemet, megismerésem fényét!
Soha többé nem kelek útra szemeim csillaga a~att, mankó,ján önerőmnek!

Tovaragadtad partjaim , erőszakot tettél lábam alatt a. földön!
Hajóim tengeren hánykódnak: mind fölszedted horgonyaim !
Gondolkodásom tört láncszemei csüngnek mint vad bozót II szakadékban.
Kóbor madár, atyám házánál körözök: van-e egy kicsi rés, mely beeresztené

idegen fényed?
De nincs, egy sincs a földön, csak lelkemen a seb 
Mint meztelen kardba hullottam hited törvényébe!

V.
De erő árad ki töviseidből és szakadékaidból ének zend.ül.
Arnyékod rózsaként borul szívemre s éjjeleid mint a részegítő bor:
Még ott is szeretni akarlak, ahol vége szakad szeretetemnek hozzád.
Akarni akarlak ott is, ahol nem akarlak többé.
Ahol magam kezdődném, ott meg akarok szűnni,

s ahol megszűnök,
ott akarok maradni mindörökre.

Ahol lábam velem tartani vonakodnék, hulljak térdre,
Cserbenhagy két kezem? kulcsoljam össze.
Lehetetté leauek a gőgnek őszén, hóvá a kételyek telében.
Igen, mint hósírokban aludjék bennem minden félelem.
Porrá legyek tanod sziklája előtt, hamuvá parancsod lángján 
Széttörőm két karom: árnyékukkal ó hátha á-tfognálak !

PASSIÓ

IV.

És a te szavad szól:

Glóriát zengek, Glóriát, hogy zúg ion bele tornyaim harangozó csúcsa:
Földnek minden szenvedése, dicsérjétek az Urat!
Dicséríe őt szeqénu és száműzött, dícsérje ki.tagadott és csalódott,

dicsérje minden csíllapulást nem lelő!

Dícsérje őt a szellem fényes kinja, dícsérje a természet homályos vajúdása!
Dícsérje őt a szeretet szetit kínja !
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Dicsérje a lélete magányossága, dicsérje a Lélek rabsága!
Dícsérje őt a bűn gyötreLme, dicsérje az eLmúLásnak gyötreLme, dicsérje még a

keserű halál gyötrelme is !
Nézd csak, oltáraimról leiosztok minden ékességet; hulljon le patyowtuk

szirma, mint amezóknek éke !
Minden kép takarja be rajtuk arcát.
Kioltom végső vigaszom, elviszem Uram testét, hogy lelkem éj/éIbe boruljon.
Hisz boldog lett a földi szenvedés, boldog, mert átkarolták szeretetben:
Ime a kereszt fája, melyen a világ üdvössége függött!

V.

Es a te szavad szól:

Levetem lábamról cipőmet, levetem véges részemet, s határtawn vidékre Lépek;
Szökjetek föl mind, életem sötét kútjai !
Repüljetek mind ide, éjeim, ti fekete madarai a bűnnek, kitárt szárnya.kkaL

csapjatok le rám!
Fájdalmam legmélyére akarok bevonulni, hogy megtaláljam az én Istenemet!
Mert nagy a világ szenvedése, erős és véghetetwn.
Atfogta, amin ég-föld szétzúzódik, elbjrta az Örök Szeretet súlyát!
Szent Isten, szent Erős, szent VéghetetLen,
Ö Isten bűneim alatt, Isten gyöngeségem alatt, nagy Isten, haláLom awtt.~
Sebeid llegyenek ajakam ágya - leLkemnek ágya kereszted, Uram!

LITANIA A LEGSZENTEBB SZíV üNNEPÉRE

A te szavad szól:

Izzó leikern. most kiárad imába, akár egy nagy litánia.
Dicsőítő dalt hangolok, amit nem elénekelünk, hanem elszeretünk!
Szentséges Sziv, í.steni Sziv, mindenható Sziv,
Minden dolgok bibor titka:
Ö Szeretet, ó örök Szeretet, hadd szeretünk, hadd szeretünk örökké!

Égő tűzhely a jeges világ sötétje között:
HCLdd szeretiitik, ó Szeretet l
Lángoló árnyék a világ minden hamis fénye föLött:
Hadd szeretiink, ó Szeretet l
Izzó jel a világ minden hamis nyugalma mögött,
Magányos Sziv, lobogó Szív, kiolthatatwn Szív:
Hadd szeretünk, ó örök Szeretet!

Ö Sziv, mély, mint az arctauin. éjek:
Hadd szeretünk!
Ö Sziv, erős, mint a parttalan mélyek:
Hadd szeretünk!
Ö Szív, szeHd, mint a kisgyerek, ki keserűséget még nem ért meg:
Hadd szeretünk örökké!
Rózsa a Láthatatwn ágyásábóL,
Rózsa az alázatos Szűz kelyhéböL,
Nyíló rózsabokor, no; ég s föld egymást átkuLcsoLva tartja:
Hadd szeretünk, ó ÖTök Szeretet!

Királyi Sziv, melyet csorgó véred paLástja burlool:
Hadd szeretünk, ó Szeretet!
Testvérsziv, mit vad töviskorona gúnyoL:
Hadd szeretünk, ó Szeretet!
Megszakadó Sziv, tuüáios sebeid dermedt! dis~ében, .
Tr6nodróL letaszitott Szív, ewrult Sziv, kegyetLenüL megkinzott Szív:
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Ö Szeretet, ó örök Szeretei, hadd szeretünk, hadd szeretünk örökké!
O Sziv, ki az erőszakosokat térdre készted:
Kérünk téged, szeress minket!
O .sziv, ki a hidegeketkönnyre készted:
Kérünk téged, szeress minket!
O Sziv, kit jósága a totixiioknak: sgyi~kosoknak is imegbocsátani késztet,
Nagysagos Sziv, fogyhatatLan kegyetrliü .sziv, dicsőségben tűndőkW Sziv:
Kérünk téged, szeress minket!

Örömünk csipkebokra,
Bűnbánatunk töviscsokra,
LeáLdozó éLtünk szépsépes estipirja:
Kérünk téged, szeress minket!
Te bíborkendő, meLytőL a bűn holtra sápad:
Kérünk téged, szeress minket!
Te Tubinjorrás, nünden beteg Lélek szontjúslÍga.:
Kérünl~ téged, szeress mtnket!
Te halk Közel, hol eg'ymásra lelnek: az eLszakitott barMok:
Kérünk téged, szeress minket!

Szomorodottak éji ,mécse,
ULdözöttek s meggyaLázottak viLágítótornya,
Titokzatos térség, hot még pihegnek lL szeLid holtak,
1VIindentudó Sziv, mindeneket ité:W Szív, végső Szív:
Kérünk téged, szeress minket!
O Szív, meLy mindnyájunkat szívére vesz,
Szi», mely mindnyájunk szíve közepébe sebez,
Sziv, mely mindnyájunk büszke szívét megtöri:
Kérünk téged, szeress minket!
O Szi», melyen a magányosság nagy néppé lesz:
Kél'ünk téged, szaress 1J1<inket!

O Sziv, melyen a széttépettség e g y néppé Lesz:
Kérünk téged, szeress minket!
O Szív, melyen egész világ a t e népeddé lesz:
Szeretetednek szenteLjük magunkat!
O tú~áradó Szív, mérték jeLett LángoLó Szív, szeretettől kicsorduw Szív:
6 Szetetet. ó örök Szeretet, hadd szeretünk, hadd szeretünk örökké!
Hogy a te napod jöLgyúLjon:
Szeretetetlnek szentetiiuc magunkat!
Hogy a te napodon mindannyiunknak szíve lángra gyúljon:
Szereteteiinek szente(jük magunkat!
Hogy a te napodon mindannyiunk szíve a te szíved lángjáíba hulljon:
Szeretetednek szetiteljiik: magunkat!
Ó eróssépcs Szív, kikerülhetetlen Sziv, mindeneket megemésztő Szív -

Tűz! Tüz! Ég az angyalok szá.rny,a! Ég a kerubok kardja.]
Égnek az egek tüzes világítói ! Lángoi mélye a földnek! Kő és \csilLag kigyúlt !
Eg minden teremtmény szom.cjú vágya! Lángol a szellem az embererdő

sötét koronáin!
Szeretetből vétetett minden, szeretetté kell váljék minden; zúgjátok:

szent, szent, szent, szeráfok lángjai!
Ó Szív, ahonnét ered az egek dksősége,

O Szív, mínden napok és csillagok kez,dete s v'ége,
Ó Szio, a boldog lelkek üdvössége,
Világura !Szív, lVilágmeggyőző Sziv, egyedülí Szív:
Ar.wn. Amen. Jőjjön el égve a te örök Szerelmed napja.

Kardos Klára fordítása
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ŐZ.TELELTETŐ 1rta Ignácz Rózsa

Hatvanhárom telén a naptár már egy hete márcíust jelzett, de a Du
nakanyarra még méteres jégpánééi vert hó-lepte hidat. Az oroszi komp
helyén áthajtott a Duna [egén a teherautó. A két part települései között
ott is szekér- s gyalogutat hánytak, ahol máskor a nagy sodrás miatt még
nyáron is megfontolták a csónakos átkelést. A róka karnyújtásnyira a
taposott úttól, napfényes hajnaion futott át Ördöghegyről a dömösi
partig. A faluban egy kakas se köszöntötte a napot. Sehol egy vadruca.
A róka, mielőtt céljátvesztve visszairamodott volna, egy percig állt a par
ton, rőt farkát remegő kérdőjellé görbitve. Maroson, éjszaka négykor
egy sovány, vén vaddisznó bukkant fel a Kálvária dombon. A Geszte
nyésből jött, fújtatva. A búcsújáróhely meredek, jeges lépcsőin lődörgött

lefelé. Horpacán a két szőrös, bőrredő egymást rengette. A Veronika ken
dőjét mutató stáció előtt saját lábába botlott. Több lépcsőfokot gurult.
Az aljában talpra ugrott. A kuvasz akkor rontott neki. Mérges, éhes
korcs-kuvasz volt. Molnár a kutya herregésére s a kan sivítására kapta
két marokra a fejszét. Fát aprított az asszonynak, begyujtáshoz, mielőtt

bemenne a fakitermelésbe. Mire a házból kifutott, át a hókupacokkal ékes
parkon, a kutya már az öreg templomig szorította a vadat. .

A hírt, hogy Molnár vaddisznót vert agyon a marosi templom előtt,

másnap hallotta meg az erdész fönt, a jégsapkás erdei házban. Molnár
maga jelentette. Egyfogatú szanon ment fel Bodnai erdészig. Élelmet vitt,
s egy zsákokba takart, szalmával fedett, butángázzal töltött palackot.
Molnár Karánéval. az öregasszonnyal mindent a helyére tett. Bodnai kis
üstivel kínálta. A vaddisznó leütéséhez nem szólt semmit.

~ Nincs semmi 'rendelés, főmérnök úr?
~ Semmi.
~ A telefonja nem működik,

~ Nem.
- Bejelentettem.
- Rendben.
-- A rádiója jó?
~ Az.

Molnár felhajtott még eggyel és visszament a szánra. Karáné undor
kodó arccal törölte fel Molnár csizmájának nyomát a veraridán. Az
üvegablakos helyiségben fél-sötét volt. Az északi ablakra három sor
pokrócot szegeltek; kivülről szalmazsákok és deszkapalánk is védte azt
az oldalt. Világosság csak a déli ablak fél szárnyán át, s az ajtó üvegjén
hatolt be. Az agavé, fogantyús ládába ültetett, kétméteres szörnyeteg, az
ajtó és a déli ablak között állt. Hogy fényt s levegőt is kapjon. Az utób
biból minél kevesebbet ilyen kegyetlen hidegben. A veranda sarkában
kis vaskályhában pöttögött a tűz.

Az agavét Bodnainé hozta a házhoz. Húsz évvel ezelőtt. Akkor fél
méteres volt. Anyjától örökölte ezt a délszaki pálmákat pótló, húsos le
velű, tüskés, örökzöld növényt. Mínden évben nagyobb ládába kellett
ültetni. Tavasszal kívitték a lomberdőbe épült erdész-ház dé; ősszel be
cipelték a verandára. Bodnaíné nagyanyja, száradt júdáspénzből és szal
mavirágból kötözött, portfogó csokrot őrzött úgy - ötven évvel ezelőtt,

-ahogyan Bodnai anyja: az agavét. Az erdész minden évben kétszer
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elutálkozott a merev, pöffedt növény láttán. Tavasszal, mikor a ház elé
került agávé keserű-zöldje belehasított az erdőalja lágy pasztel színei
be s ősszel, mikor a verandára került, ahol nagy ívben kellett kerülget
nie, hogy egy-egy tüskéje bele ne akadjon a bekecsébe, vagy a nadrág
jába.

Bodnainé már az ötödik tele nem élt az urával az erdei házban. Öz
vegy huga leválasztatott egy lakásrészt Pesten; abba összeköltözködtek és
állásba ment. A gyerekek bentlakásból iskoláztak s csak nyaranta jár
tak haza. Nyáron, olykor Bodnainé is meglátogatta őket. Éjszakára soha
sem maradt. Az estéket mindig elviselhetetlennek tartotta odafent. Te
levíziót se vehettek volna. A hegyeken át nem jön, vagy csak homályo
san [elentkezik a kép. S lent, a községben sem lelt semmi örömet magá
nak. A vidékiek, mint mondotta róluk, Katalin, Erzsébet, Júlianna na
pokra és születésnapokra jártak össze; a férfiak, alig-alig új fajta osztály
tagozódás szerint: ultiztak, vagy bridzseztek. Erdészékhez eleinte kirán
dulni jártak, nyáron, enni-inni, flekkenezni. Bodnainé nem ezeretett sütni
főzni, vendégeskedni. Fizetése harmincöt százalékát a gyerekeire köl
tötte. A férjét, kezdetben, szerette. Nagy darab, szőke, szürke szemű férfi
volt és a maga világát, az erdőt, fákat, növényeket, a vadakat és mada
rakat egészen másként látta, értette és értékelte, mint a városiak. Például
azt mondta, hogy az őz - a városi mesés könyvek édes őzikéje s annyi
regényes hasonlat báj-alakja - nem a legjobb jellemű állat és kárté
kony is. Ha túl elszaporodnék, seregnyi cserje és fa nem hozna többé
új hajtást. Érdekes dolgokat tudott a szarvasok életéről, szerelmi és lét
harcairól is.

Egyszer egy este, mikor vadkacsázásból jött meg a Duna partjáról,
azt kérdezte a feleségétől:

-- Mit gondol, miért antropomorfizálják az emberek még ma is az
állatok tulajdonságait?

Bodnainé erre nem sokat tudott felelni. Valami derengett a fejé
ben, Aesopus és La Fontaine állatmeséiről, La Fontaine Tücsök és han
gyáját tanulta is valaha, franciául. Kislánykorában élt-halt az állatfil
mekért; Walt Disneyért. S ma, micsoda pompás mese-állatokat szerepel
tető bábjátékok vannak Pesten, a mai gyerereknek!

- Nem tudom - mondta őszintén.

- Hm - mondta Bodnai s legyintett. Nem volt kinek elmondania,
amit erről gondolt. De nem is tudta volna pontosan szavakba önteni.

- Lőtt? - kérdezte Bodnainé.
- Kettőt, de eldobtam - mondta az erdész -, maga úgysem sze-

reti megkészíteni a vadat.
- Most engem vádol - kérdezte az asszony élesen -, vagy magá-

nak van bűntudata?
Bodnai nagyot nézett az utolsó szóra.
Ez az, gondolta. De nem úgy, ahogy Márta érti. Éssemrnit se szólt.
Régen történt. Marta egy napon szó nélkül csomagolt. csak levélben

írta meg, hogy elköltözött. Hatvankettő nyarán volt kint utoljára. Az
agávéját körüljárta s figylemeztette Bodnait: el ne felejtse ősszel bevi
tetni. Hát bevitte. Még meg is törölgette vizes ronggyal a nyáron el
porosodott, két arasznyi, polipkar-szerű ágait. A Márta növénye elpusz
tithatatlanul élt és növekedett. Minden nyáron új kis fiókákat hajtott.
Azokat kihuzigálta és eldobta. Karáné egyet felszedett, elültette s most
a konyhában neki is volt egy negyvencentis agavéja ebből az "úri nö
vényből".
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- A nagyságos asszony emléke végett! - mondta, mikor Bodnai
kérdőn ránézett. Hát igen. Ez maradt Mártából. Magányában, urialmá
ban, lassanként kissé kedvelni kezdte az agavét. Útban van, izléstelen a
lomberdős vidéken, de van ! Tizenötéve, tizenhatéve, tizennyolcéve. húsz
éve, van! Megvolt az agávé akkor is, mikor szerették egymást. Míkor
Lacika született. Marika négyéves korában félt tőle, és rettegésében. hí
zelegve "agajé néninek" szólította.

Mikor Molnár elment, leült átnézni egy jelentést arról, hogy meny
nyit pusztultak az idei fagyok miatt a facsemeték. Gondolkozatt s maga
elé nézett, a növényre. Egy kissé hasonlít ennek az agavénák a jellege
Mártára, gondolta, s utána nyomban: No tessék! Most én atropomorfi
zálok - egy növényt!

- Tegye be az ajtót! - ordított hirtelen Karánéra -, húsz fok mí
nusz van odakint. Nem érti? Meghűl az agavé.

Az öregasszony felhorkant:
-- Az imént meg azt tetszett mondani, hogy azért, amiért hideg van,

szellőztetni is kell.
Bodnai a félig nyitott ajtót nézte s felugrott. A küszöbtől arasznyira

egy girhes őz állott reszketve.
- Menjen, menjen Karáné - mondta.
~ Csak nem akar szénát adni neki? - mormogta Karáné, mert

amint átment a verandán a konyha felé, ő is meglátta az őzet. - Elfo
gyott az állomány, mérnök úr, most már a lónak sincsen! - S hangosan
betette maga mögött az ajtót. Az őz megrettent az ajtócsapásra és el
rohant. De húsz méternyire a verandaajtótól megállt. Ingó fülekkel, rán
gatozó pofával visszafelé szirnatolt. Bodnai végtelen lassúsággal tága
sabbra tárta a veranda ajtót. Nesztc1enül a kályha mellé húzódott.

Meglátta az agavét az üvegajtón át, állapította meg magában. Nem
tudom, gondolta, milyen savakat termel ez a növény, de zöld.

Az őz vánszorogva, meg-megállva az ajtóig óvakodott. Bekukkantott,
de hogy Bodnai állt, mint a szobor a kályhától félig takartan, hirtelen
vakmerően beugrott és két hatalmas tüske között nekiesett az agávé
legszélső, kemény levelének. Tenyérnyit kievett belőle, aztán a hango
sabbat lélegző férfira bámult és kirohant.
. Bodnai alaposan megfigyelte az őz bőrének minden folt ját. Ha nem
döglik bele s visszajön, merengett, de miért is döglene? Az éhség bizo
nyára nemcsak vakmerőségre hajt. Valószínű, hogya szervezet is résen
van. S nyomban kitermeli azt, ami ezt a szekatlan eledelt emészthetövé
teszi. A széna tényleg elfogyott ezen a mindennél hosszabb télen.

Másnap kitetette őz-teleltetőnek a húsz év emlékeit idéző agavét. .

•

Az egyetemes egyház szelleme, íme a lelkünk lel/ce. Lépjünk hát közösség
be az összes szent lelkekkel és imádkozzunk ma azokért a lelkekért, akik
szenvednek; oldjuk [et őket vágyaik alól, vásároljuk vissza, amit elvesztenek,
hogy visszaadjuk azt neJeik és vissza.adjuk a mi isteni főnk Testének, Mű

ködjünk kiizre a megváUó műben, nem a lényegében, hanem az alkalmazásá
ban; gyorsítsuk az isteni vérkeringés t a beteg tagokban.

MA URICE BLONDEL gondolataiból
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ESZMf':K ~S TÉNYEK

XXIII. János pápa békeenciklikájá
nak külföldi visszhangjai közül külö
nősképpen érdekelhetnek minket azok
nak a neves, mondhatni világhírűfran
cia katolikus teológusoknak az írásai,
amelyeket a Témoignage Chrétien tett
közzé, Egyik a jezsuita Louis Rétif, a
másik Y. N. J. Congar, a harmadik
M. D. Chenu, míndketten a domon
kos rend tagjai.

*
Szent Agoston, mínt tudjuk a bé

két "a rend nyugalmának" mondta, Ez
a meghatározás - bocsátja előre Con
gar - ma is megállja a helyét, rnég
sem talál'[uk meg az enciklikában.
János pápa nem a rend valamilyen
kozmológíkus szemlóletéből indul ki,
ami hagyományos útja a katolikus
gondolkodásnak: van egy tárgyi rend,
amelyet fel kell ismernünk, hogy le
vonhassuk belőle annak a békének tör
vényeit, amelyet meg kell valósíta
nunk önmagunkban és a társadalom
ban. A pápa nyilván számításba vette,
hogy a modern ember szakított ezzel
a tradícióval és a cartesíánus "Co
gita" alapján önmagát állítja előtérbe,

csakis önmagáról és egzisztenciájának
feltételeiről hajlandó elmélkedni. Böl
cselete nem a világ és e világ központ
jában az ember általános magyarázga
tása, hanem mínt H. Urs von Balt
hasar mondra, "antTopológia" abban
az értelemben, hogy "a világ egész va
lósága az emberhez van rendelve, s az
ember nem akarja többé úgy tekinte
ni magát, mint aki alá van rendelve
az őt átölelő valamely valóságnak. Az
ember a világ .abszolutuma' lett ..."
Ebből a gyökeres fordulatból származ
tatja Congar a mai ember "a-kozmi
kus" voltát, ami nagyon gyakran at
heizmussal párosul, sokaknál egy olyan
atheízmussal, amely valójában aka
rati elhatározáson nyugvó antí-theiz
rnus.

Rendkívül figyelemre méltó mozza
nata tehát az új enciklikának - is
métlí meg Congar -, hogy maga is
az emberből indul ki, az ember sze
mélyi méltóságából, és a fejtegetések
során is mindig az embemez tér visz
sza, mint olyasvalakíhez, aki igényli
és követeli a békét az összes viszony
latokban. XXIII.Jánoo természetesen
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azt is hangsúlyozza, hogya béke vég
sö megalapozása Istenben van és hegy
az emberek csak akkor teremthetik
meg igazában és teljességében a bé
két, ha szavüket Istenhez fordítják, ez
azonban nem változtat a tényen, 'hogy
a békéről szólö tanítását a pápa sok
kal inkább magához. az emberhez
mint egy tárgyi és általános rendhez
kapcsoltan adja elő. S nem kétséges,
ez IS egyik oka annak amiért az en
ciklikára annyiféle, 'oly különbözö
szellemiségű egyének és tömegek fel
figyeltek.

Az utalás az emberi személy mél
téságára talán sehol nem olyan szem
betűnő, mint ahol János pápa az em
berr:~k arról a jogáról beszél, hogy a
I~lkll:sm€iret helyes szabályai szerint
tisztelhesse Istent és szabadon meg
vaIlh~ssa ,hitét. Az enciklika ugyanis
a legáltalánosabb kifejezéseket hasz
nálja itt s nem szól arról amit az ed
digi pápai meg:nYUatkozás'~kklassziku
san "az Igazság jogainak" neveztek.
Ismerve pedig a római okmányok kö
rültekintő és sok oldalról ellenőrzött
szerkesztésí módját - emeli ki Con
gar ~, az efaita mellőzések fölöttébb
jelentősek. Az enciklika olyan talajra
helyezkedik, amely közös talaja az ősz

szes embereknek, a természetes íos
nak és nem a hit jogának talatára.
"Más!fél év múlva, 1964. december 8-án
lesz a Sullabus első centenáriuma 
írja Congar. - Nem sugallom, nem
gondolom, hogy a Pacem in terris V8.

lamiben is ellene mondana ennek a ne
vezetes okmánynak. bár igaz. hozv az
enciklika sehol sem idézi IX. Piust,
ugyanakkor, amikor bősé-sesen idézi
XIII. Leót, XI. Piust, XII. Piust és
egy alkalommal XV. Benedeket. Még
is, az 1864. évi okmánytól az 1963. évi
okmánvig a hang jelentősen válto
zott, és a hanggal együtt a rátokintés
a világra is ..."

A közhatalom kérdését taglalva
XXIII. János is síkra száll amellett,
akárcsak elődei, hogy az állam ne
akarja azokat a feladatokat is maga
végezni, amelyeknek végzésére a tár
sada:lmi struktúrák hivatottak és ké
pesek. A "szubszidia:ritásnak" ez a
tana eléggé antifasiszta - jelenti ki
Congar, de mindjáct indokoltnak látja



ennek a kérdésnek feltevését is: "Va
jon XXIII. János nem határozta-e el,
hogy elősegíti ennek a tannak ráal
kalrnazását magának az egyháznak éle
tére is?"

Ellene fordul a pápa egy olyan béke
eszméjének. amely egyedül a fegyve
res készültségek egyensúlyán nyugod
nék.' Állástfogtal tehát az ellen, ami a
gyakorlatban jelenleg történik. Ennek
megfelelően a legsürgősebb követel
ményként állítja fel a magfegyverek
és további tökéletesítésükfüalrnát. S
itt megint jelentősek az enciklikában
a mellőzések és hallgatások - figyel
meztet Congar. "Amikor arról beszé
lünk a teológusöknak, maguknak a ró
mai teológusoknak is, hogy meg keH
tiltani az atomfegyvereket. általában
azt felelik, hogy éppúgy nem lehet el
tiltani egy .kondicionált' atomfegyvert.
mint azokat a többi fegyvereket, ame
lyek e'(y jOg()S ügv meavédése okából
harcképtelenné teszik az ellenfelet. Az
enciklika azonban korántsem tartal
mazza ezt a megkülönböztetést .kondi
cíonált' atomfegyver és olyan atom
fegyver között, amelynek hatásait le
hetetlen korlátozni vagy ellenőrizni. A
tilalmat a legáltalánosabb módon
mondja ki."

Ugyanígy fontos követelménynek
nyilvánítja az enciklika a fegyverke
zés általános és fokozatos csökkenté
sét. és pedig azzal a célkitűzéssel,

hogy mihamarabb elérjük az általános
és együttes Ieszerelést. Az ember cso
dálkozik jegyzi meg Congar -,
hogy katolikus részről nem tanulmá
nyozták kellö elmélyedéssel ezt a kér
dést és nem mozdultak meg cselek
vően a megoldásáért. János pápa, mél
tán serkenti a katolikusokat, hogy
határozottan csatlakozzanak az erre
irányuló törekvésekhez. "Nem valami
.yoghí' programot javasol tehát
hangsúlyozza Congar -, amely abból
állna, hogy csupán imádkozzunk a bé
kéért, hanem arra szólít fel minket,
hogy szerezzük meg mindazokat a
technikai rendű ismereteket és hozzá
értést, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy hatásosan közre tudjunk működ

ni az új és békés világ kialakításában."
Az enciklika legtöbbet idézett szaka

sza - állapítja meg Congar - a kom
munizmus egészen új megítélését tük
rözi. Először találkozunk egy olyan hi
vatalos okmányban, amelyet a legfőbb

egyházi tekintély bocsát ki, azzal a
megkülönböztetéssel, amelyet János
pápa tesz "a világ és az ember ter
mészetére, eredetére és céljára vonat
kozó téves bölcseleti elméletek" ésa
.,történeti mozgalrnak" között, "ame
lyek gazdasági, szociálís, kulturálís
vagy politikai célzatúak. még ha
ilyen elméletekből eredtek és még ma
is belőlük merítik szellemi indításai
kat". Magyarázata egy ilyen megkü
lönböztetés lehetőségének, hogy "az el
mélet, amelyet egyszer rnegszövegez
tek és rögzrtettek, nem változik töb
bé, míg a rnozgalrnakat, amelyeknek
tárgya az élet konkrét és változó fel
tételei, lehetetlen, hogy szélesen ne
befolyásolja a fejlődés". "Különben is
- jelenti ki a pápa - abban a mér
tékben. amelyben ezek a mozgalmak
összhangban. vannak az értelem egész
séges elveivel és megfelelnek az em
beri személy igaz vágyakozásaímak, ki
térhetne ki az elől, hogy pozitív és
helyeslésre méltó elemeket ismerjen
fel bennük?"

Nem vitás - fűzi hozez-á Congar -,
hogy a pápa ezzel megadta a lehető

séget a katolikusok ésa kommunisták
békés egvüttélésére bizonyos orszá
gokban, megnyitotta az utat a helyzet
szinte bizonyos enyhülése és a ,kevés
bé tartózkodó' együttműködés felé.
Magától értetődik azonban, miként a
pápa erőteljesen alá is húzza. hogya
k".tol.ikusoknak ebben az együttműkö

désben is öntudatos katolikusoknak
kell maradniok. nem szabad tehát
semmiben megtagadntok a keresztény
hitelveket.

Congar utal arra is, hogy a legfon
tosabb pontban az enciklika teljes
mértékhen megerősítette azt, amit ő

már 1!l61. novemberében kifejezésre
juttatott az Esprit folyóiratban. "Anél
kül, hogy ehhariyaaolriók a filozófiai,
tudománvos. szociális, gazdasági, em
beri vál aszolást azokra a kérdésekre,
amelyeket a marxizmus vetett fel 
olvashatjuk ebben a tanulmányban -,
van egv proolómakör, amely a pozitív
tn141k o7é<' területe lehet: a béke mű

velése." Ma már azonban ennél to
vább is kell mennünk - teszi hozzá
Congar. A kommunísták meg vannak
győződve arról, hogy rendszerük ma
radandó. másfelől azonban nekünk is
meggyőződésünk, hogy az egyház soha
sem megy veszendőbe. Amit tehát az
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encíkléka is feladatul tűz elénk, ki
kell munkálnunk a "modus vivendi"
formáját a külőnböző társadalmi rend
szerek és ennek keretében a katoliku
sok és a kommunisták között,

*
Aligha jelent még meg enciklika 

írja Chenu -, amely ennyire magára
vonta a világ figyelmét, s tekintet nél
kül szociális, kulturálís és politikai
felfogásira. ilyen szíves fogadtatással
találkozott mindenfelé. Kifeiezetten
az összes emberekhez szól is, és nem
csak a katolikusokhoz. ..Lebontotta
egyszeriben azt az ünnepélyes és Ide
rikális ,gátat, amellyel az egyházi meg
nyilatkozások nyelve olyan gyakran
elválasztotta eddig a katolikus keresz
tényeket a többi emberektől."

E bevezetés után arra mutat rá
Cíhenu, hogya Pacem in terris lénye
gében ugyanazt a tanítást nyúitia,
amelyet XXIII. János elődei is hir
dettek: a béke az igazságosságnak és
a szeretetnek, isteninek és emberrnek
egyképpen gyümölcse; az igazságosság
és a szerétet ugyanis a tartó gerendá
zata a földi, a polltlkailag földi béké
nek. mert belőlük következik az összes
emberek egyenlősége. az emberi sze
mély méltóságának elismerése. a nők

egyenjogúsága és belépése a közéletbe.
a kollektív élet kimagasló értéke és
radikális követelményei, a nemzeti
becsvágyak korlátozása és az egyete
mes emberi kőzősség javának keresé
se, a visszaborzadás a háborútól, a
fegyverkezések elftélése, a tárgyalás
elengedhetetlen volta órdekösszeütkö
zések esetén. S mindennek ellenére
mégis csupa újdonság ez a körlevél 
állapítja meg Chenu.
Először is azért. mert XXIII. János

több pontban átlépi azt a vonalat,
amelyihez elődei tartották magukat.
János pápa ugyanis, még ott is, ahol
elődeire hivatkozik, a megváltozott és
továbbfejlődött konkrét valóságokra
alkalmazza a formulát. így jár el, ami
kor az emberi jogok· közé iktatja a
kultúrához ésa szabadon felhasznál
ható pihenő időhöz való Iozot is: meg
kívánja, hogy a munkásokriak aktív fe
lelősséget juttassanak a vállalkozás
vezetésében; arra szólítía fel a kato
likusokat, hogy vegyenek részt és oda
adóan dolgozzanak az egyházi körön
kívül eső profán nemzetközi íntézrné-
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nyekben; kinyilvánítja a népek egyen
lőségét, ideértve a legkisebb népekét
is, a nemzetek világszervezetében ; sík
ra száll egy olyan világgazdaság mel
lett, amelyben nem a jótékonykodó
gyámkodás jegyében kezelik, hanem
a saját haladásuk autonom irányítói
nak tekintik a fejlődés útján lévő né
peket.

Észre kell vennünk folytatja
Chenu -, hogy az enciklika egész
csomó fejtege1Jés'éből hiányzanak az
utalások az előző szövegekre, holott
ennek az irodalmi műfajnak szokvá
nyos menete, hogy miriduntalan iga
zolja a tanbeli folytonosságot. Ennél
is feltűnőbb azonban a hangsúly.
amely meglepő nyomatékot ad
mind az elernzéseknek, mínd az ál
lásfoglalásoknak "Evangéliumi hang
súlyriak" rnondja ezt Chenu, arniri azt
érti, hogya fejtegetések nem szakad
naik el az emberi valóságoktól. a földi
gondoktól és roménységektöl, hanem
nagyon is átérzék azokat, és pedig
olyan formában, amelyben ervrnásra
találhatnak az összes ernberek. "Evan
gcllzmus", amely távolról sem utasít
ja el a politikai valóságot, de azon
van, hogy elősegítse az emberi öntu
dat felrnagasodását a táguló rninden
ségben.

XII. Pius tanítása nagyvonalú volt
a nemzetközi rend törvényeinek sza
batos rnegszenkesztésében - jelenti ki
Chenu. De ha első üzenetei hasonló
felf'igyelést keltettek is, a későbbi

szövegekből, már szenkesztési techní
kájuk aniatt is, bizonyos tartózkodás
érződött a helyzetek meaítélésében. Az
50-es évek után XII. Pius, aki "félté
kenyen nyugtalankodott" az egyének
üdvéért, mind nagyobb mértékben ad
ta jeIét a szándékos hallgatásnak az
zal az általánossá váló "szocializáció
val" szemben, amelyben most XXIII.
János - elődiével ellentétben - az
emberiség Ihaladásának döntő folya
matát látja. Mert ha János pápa szí
Iárdan megköveteli is az emberi sze
mély jogait, ezeknek érvényesülését ő

már a mind átfogóbb közösséaeken be
lül és eo közősségek áldásaként várja.

További nagy eltérés - rögzíti meg
Chenu -; hogy XII. Pius énnúgy el
zárkózott attól, hogy a szocíallsta ta
nók mezftélésében bármi megkülön
böztetést tegyen, mínt attól, hogy egy
általán mérlegelje a marxista elmélet
képviselőivel és a szocíalísta rendszer



felelős tényezőivel való párbeszéd le
hetőségét. XXIII. János viszont a kör
levél idevágó és azóta is 'rengeteg
kommentárral kísért részeiben kifeje
zetten kiszabadítja magát ebből a zá
rolásból,

Chenu hangsúlyozza, hogy nagy hi
ba és rosszindulatú ferdítés lenne em
a fordulatot valami közópszerű oppor
tunizmusra vagy tanbeli lázaságra

. magyarázni. A tökéletes tisztánlátás
gyümölcse ez, amit magával hoz mind
a történeti érzék, mind a tulajdon
képpeni feladatok különválasztása,
mind a bölcsesség pozitív szerepe.
mind a politikai rend tekintélye, rnind
pedig egy magasan pasztorális teoló
gia előtérbe kerülése.

Nincs szükségünk különösebb ernlé
kező tehetségre - írja Chenu -, hogy
eszünkbe jussanak azok a sötét törek
vések, amelyek az 50-es évek körül
még Franciaországban is "szánalima
san elfojtottak" sok keresztény lelki
ismeretet. Egy terjengős maccarthyz
mus telepedett rá a magatartásokra és
vélekedésekre. Katolikus testvéreink
vonakodtak még a legelemibb sunten
is átgondolni az összefonódott prob
lémákat. Nem-katolikus oldalró! pe
dig egyenesen táplálták ezt az "ideoló
giai kereszteshadjáratot'', hogy meg
könnyítsék a pol!ití'kai és katonai ne
kiiramodást, Igy történt, hogy a béke
evangéliumi szava egészen gyanússá
vált. Hangadók úgy vették számításba
a háborút, mínt ami normális, sőt

preventív válasz a szecialista társa
dalrnaknak. AJki azt kérte, ,hogy a hi
degháború mérgezését ellensúlyozzák
a gazdasági és politikai adottságole
vízsgálatával, aki emlékeztetett az új
raregyvenkezést ellenző és az egészsé
ges nemzetközi élet követelményeit
taglaló pápai rnegnyítatécozásokra, aki
szót emelt a tömegpusztító magfegy
verek betiltásáért, aJkj, sürgette, hogy
fosszák meg "misztikus"tartalmától
"a keresztény civilizáció megvédésé
nek" közhelyes szólamát, aki meg
merte rnondani, hogy a szociáJis igaz
ságtalanság az osztályok és népeik kö
zött gyökeres és egyetemes o@a a
konfliktusoknak, aJki. találkozásokat
próbált létrehozni a nemzeti és ide
ológiaí frontok fölött, aki reménysé
gét fejezte ki a nemzetközi intézmé
nyek fejlődésében, aki kétségbe von
ta a hétéves háború [ogosultságác In
dokínában és a hétéves háborúét, amely

akikor kezdődőtt Algériaban - mínd
ezeket úgy denunciálták, mint ,iIleut
ralistákat", mint az ellentábor öntu
datlan cirukosaít, mint az ellenség ál
tal eszközül használt naiv szédelgő

ket,
Mára már nagyrészt megszabadul

tunik ettől a pszichózistól - jelenti !ki
Chenu. Am annál inkább tudjuk érté
kelni, hogya Pacem in terris körle
vél, amirkor megszólaltatia a béke
evangéliumát, nemcsak erős érzelmi
hatásra törekszik, ami önmagában is
üdvös, de szarvesen összefüggő gya
korlaükövetelményeket fejt ki. Olyan
követelményeket, amelyeknek tekin
tetében mínden ember, hivő vagy
nem-hivő, bizonyosan szót érthet egy
mással.

Amí szorosan a katolikusokat illeti,
János pápa világosan megmondja,
hogy ez az emberlakta föld az ő szá
mukra is az a hely, ahol találkozníok
kell a többi emberekkel. Nem meg
alkuvásból vagy taktikából, hanem
lelkdismereti kötelességből és keresz-

"tény feladatiként ott kell dolgozniok
nem-hívő testvéreik oldalán a világ
építésében, mert az együttműködés út
ját nem torlaszolhatják el a végső dol
gokra vonatkozó metafizikai és val
lási tételek sem.

...

Louis Rétif a körlevél alapvető vo
nasaként szintén "az emberinek egé
szen evangélíurní megérzését" emeld
ki. Távol vagyunk itt a "jámbor óha
jóktól", a "nemes elvontságoktól" és a
békével kapcsolatban a szétfolyó Ide
alízrnustól. Nem elegendő azonban
hangoztatnunk. hogy a pápa "jól be
szélt" . Sőt még az sem elegendő, ha
sarkalatos kérdésekben ugyanúgy gon
dolkodunk. Mert ahogyan mínden en
ciklika csupán egyik állomása az egy
ház életének, a Pacem in terris is fel
tételezi II további vizsgálódásokat. Ezt
kell szem előtt tartanunk akkor is, ha
a körlevél olyan eszméket és meglá
tásokat tartalmaz, amelyek jóval
előbbre rnutatnak a katolíkus töme
gek jelen magatartásánál.

Egészen természetes - írja Rétif
-, hogy ennek a körlevélnek is meg
voltak az előzményei. Ebben a téma
körben is voltak már úttörök, akiket
gyakran kemény bírálatok értek. Új
ból bebizínyosodott azonban, hogy az
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úttörők nélkülözhetetlenek a katolikus
gondolat haladásához, annál is in
kább, mert az egyház tanítóhivatara
időnként hitelesen kirostalja azt, ami
értékes és érvényes az úttörők .ap»
gatózásaiban. Ha tehát a Pacem in
terris meg is hökkentette a hátrahú
zókat és a maradtakat. kétségtelen,

hogy hamarosan rajta is túl fognak
jutni egyes katoli'kus gondolkodók, F:s
semmit sem értettek meg az egyház
folytonos nővekvéséből, akik azért
idéznék az enciklika szövegét, hogy
megfékezzék azoknak a "endületét.
akik további és újabb ösvényeket ls
keresnek.-----

A KIS ÚT

Lelkemben nagyon vonzódom a csodálatos, a természetfölötti világ felé.
Annál inkább szomorít, hogya természetes, a nagyon is emberi világ és kör
nyezet lefelé húz. Épp ezért nem kis csodálkozással hallottam legutóbb egy
prédikációban, hogy ne legyünk szertelenül természetfölöttiek, maradjunk meg
inkább ég felé tekintő, de földön élő embereknek ...

Engedje meg, hogy mindjárt a leg
elején felhívjuk figyeimét egy igen
jelentős tényezőre: a lelki életben kö
vetendő józanságra. "Sobrii estote ..."
- józanok legyetek, figyelmeztet Szerit
Péter apostol s levelében azt is hozzá
fűzi íntéséhez, hogy vigyázzunk, mert
a gonosz kísértő a Iegfondor'latosaob
módon akarja ednyelml a lelkeket; oly
kor a természetesnek, az emberinek és
a természetfölöttinek tévesen értelme
zett ellentétbe állításával, máskor az
erős hit helyett az elvakult hiszékeny
ség felkeltésével. Ezért is adja Szerit
Péter a tanácsot, hogy álljunk eüen a
kísértésnek a hit erejével. A hit ugyan
is mindíg józan, s ha ésszel nem is
magyarázható, de míndíg ésszerű s
nem mond ellen a körültekintő, józan
gondolkodásnak,

Nem egyszer kerülhetünk egészen
különős helyzetek elé. Ezek közé tar
tozik az Ön esete is, melyben - hogy
szaknyelven szóljunk - nem "per de
fectum",azaz valami híányossággal,
valaminek elhanyagolásávaí, hanem
"per Excessurn", valaminek túlzásba
vitelével hibázhatunk. Aléllek életé
ben is akadihatnak útelágazások, me
lyeknél nem elegendő saját igényessé
günkmek, szubjelctfv vágyainknak
számbavétele, hanern szükséges Isten
szavának bölcs mérsékletet, józansá
got tanácsoló útmutatása szerint az
örök cél felé utunkat folytatni. Ha
nem ezt tennők, akkor könnyen utat
tévesztenénk.
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Kétségtelen, hogy régen és manap
ság is akadnak olyanok, akik mrn
den áldozatna készek lennének, csak
hogy valamely búcsújáróhelyre za
ránrickolhassanak, remélve, hogy sze
mük láttára fog valami csoda történ
ni. Ezek elfelejtik, hogy rnínden za
rándoldatnak ágazi célja a hit erősí

tése s nem a rendkívüli dolgok kere
sése. S kérdés, ha netán valódi csodát
láttak volna, vajon hazaérkezve tob
bakká válnának, igazabb emberként
folytatnák-e életüket, vagy úgy jár
nának, rnint Krisztus kortársai, akik
hiába látták a jeleket és csodákat?

Meg kell őszíntén mondanunk, hogy
a rendkívüdiségeknek a tdtkos"
"szenzációs" es'eménY~knek keresés~
nem a hétköznapok keresztényeinek
kis útját,· de még csak nem is az
őszinte hitnek útját járja. Akik szá
mára a vallásos élet igazságai, gya
korlatai túl egyszerűkké, "emberJvé"
válnak, azok önmaguk vágyait, hajla
mait akarják kíelégítení s épp ezért
rendkívüli útakon keresik a maguk ál
tal kiszínezett, elképzelt természetfö
lötti világot. Számos, bizonyára jószán
dékú, de nem az egyház tanítását, ha
nem önmaga téves ítéletét követő lé
lek véld, hogya természetnek és ke
gyelemnek, az emberinek és a termé
szetfölöttinek világa közott valamiféle
magasra emelt választófal áll, S ha
valaki egyszer' át tudott jutni ezen a
falon, akkor a természetfölötti, a ke
gy-elmi élet mintegy felszippan,tja



mindazt, ami az ember természetes mi
voltával együtt jár.

Pedig ez egyáltalán nincs így. Amíg
itt a földön élünk, a két világ, a ter
mészetes és természetfölötti, át- meg
átjárja életünkben egymást. Épp ezért
a kegyelemből fakadó hit nem mond
le, meg kevésbé taszítjael magától az
emberi józanságot. A természetfölötti
okosság nem bagadása az emberi böl
csességnek, az Isten előtt való enge
delmesség nem felelőtlenség, nem va
kon és sötétben botorkáló cselekede
tek szűlőanyja. Az ésszerűen megala
pozott hit pedig nem naív, csodaváró
híszékneység, Nem is lehet ez máskép,
mível hitünk szea-int a természetnek
és természetfölötti világnak alkotója és
ura egyaránt Isten, s míg a földön
élünk, csakis az ő általa rendelt ter
mészetes környezetben, gyarló embe
ri testben élhetünk természetfölötti
kegyelemtől éltetett "lelki életet".

Természetesen az ellenkező végletet
is kerűlnünk kell. Csakis "emberinek",
természetesnek maradni nem elégsé
ges ahhoz, hogy a kegyelem világá
ban "szemünk legyen a látásra és fü
lünk a hallásra". A keresztény ember
- rnint a levelében említett szónok
is rnondta nem földhözragadott.
szemét nemcsak lefelé irányítja, ha
nem az égre is tekint. De jól jegyez
zük meg a magyar "nemcsak-hanem
is" mondatfűzést. Ha valaki elfelejt
keznék róla, hogy maga elé is néz
zen, lépten-nyomon csak bukdácsolna,
színte nevetségessé válnék. A terme
szetí'elettí világ felé is forduló lélek
éberen fog ügyelni a kegyelem szavára
s lesz szeme a csodák észrevételére is.
Az erre irányuló szornjúságot azonban
valóban az "élő vizek forrásából" fa
kadó tiszta vízzel s nem mámort hozó
itallal kívánja oltantÉszreveszi
ugyanis, hogy hétköznapi életünk is a
legszebb s valódi csodákkal van tele.
S ezekért a csodákért nem kell se
hová sem utaznia, nem kell érettük a
felhőkben "égi látomást" keresnie vagy
éppen álmot látnia. A kegyelem cso
dáit felfedezheti a saját maga és em
bertársainak lelkében, egy-egy őszin

te megtérő szívében, a gyóntatószék
és áldoztatórács közelében, S nem fog
inkább csodálkozni, ha egy szentrőlol
vas, aki egyszerre két helyen volt je
len, mint a hatalmas Istennek jelen
létén egy-egy nagyon is szerény hajlé-

kot nyújtó lélekben. S tud majd oly
ámulva és áhítattal gondolni arra,
hogy az Isten Fiának vére van jelen
minden szentmíséoen az oltáron, mint
amilyen csodálattal tölti el, ha arról
hall, hogy egy stigmatizáltnakemberi
vére serkent elő.

Bölcs lelkivezetők figyelmeztetnek
rá, hogy a hiszékenység, mely kiván
csískodva csodákat vár és rendkívüli
dolgok után kutat, hajlamos arra is,
hogy hívebbnek, "természetfö.löttibb
nek" tartsa magát az ernberien, aláza
tosan, Isten előtt meghódolóan fejet
hajtó "szü!1ke" hitnél. Ezzel szemben a
valóban a természetfölötti világban le
horgonyzó hit hűvös tartózkodást mu
tat a rendkívülivel szemben, nem ke
resi az emberi Iátványosságokat, mi
vel tudja, hogy az örök Igazság jelen
tette ki: Boldogok, akik nem látnak és
hisznek.

Nem az tehát hitünknek, a termé
szetfölötti felé való vonzódásunknak
fokmérője, hogy rninél többet tudjunk
elhinni, hogy az emberit, a valóban
természetest is a természetfölötti vi
lágba helyezzük át. A csodákat látni
kívánó hit még nem rnegy csodaszám
ba, de csodás és erős az a hit, amely
csoda nélkül is: hisz.

Oly mélyhitű ember, mint Szent Já
nos apostol mondotta: "Szeretteim, ne
huggyetek minden léleknek, hanem
vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Is
tentől vannak-e." A krítíkátlan, a jó
zanságot félre álHtó hiszékenység, az
álmok titkos "égi üzeneteínek" kiuta
tása a komoly vallásos hitnek és élet
nek mindíg csak veszedelmét jelentet
te. Eltereli ugyanis a figyelmet a szük
ségesről és lényegesrőls a szeretet tör
vénye helyett a gőg és szeretetlenség
világát építi ki maga köré.

Az igazi vallásosság nem keresd kri
tikátlanul a "csodálatosat". Nem fe
lejti el Krrisztus figyelmeztetését: "Ne
annak örüljetek, Jlogy a lelkek enge
delmeskednek nektek, hanem örülje
tek, hogy neveitek be vannak írva a
mennyekben." Csak igen kevés és ki
váltsagos lélek az, akit Isten nem a jó
zanság szdlárd vtalaián vezet, hanem
Szent Péterrel együtt felszólítja, hogy
lépjen rá a hullámokra s azokon jár
jon. MáT az ószövetségi Zsoltáros is
tudatában volt ennek, mídőn kérte Is
tent:
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"Uram, szívemben fel nem
fuvalkodtam,

Nem ,néz magasra szívem elbizottan,
Nem forgato k magamban nagyokat,
Sorsom fölötti csodadolgo1r.at".

(Sík Sándor [ordiuisa)

S ha a lélek mégis nagyobbra hiva
tott lenne, ha Istentől meghívást kap
na, hogy már itt a földön felülemel
kedve az emberi gyarlóságokon, a
természetfölötti világ színeit láthassa,
hangját hallhassa, akkor Gem léphet ki
az emberi testből s az Isten-rendelte
emberi kötelezettségek világából. Sőt,

az ilyen kíváltságos lelkek hallják és

NAPLÓ
•

tartják meg leginkább a középkor
misztíkusának, Eckhart mesternek sza
vát: "Ha elragadtatásban volnál, mínt
Szent Pál és tudnál egy szegény em
berről, aki egy kis levesre szorulna,
sokkal jobbnak tartom, ha szeretetoöl
kilépsz az elragadtatásból és szolgálsz
a szegénynek."

Aki valóban a természetfeletti vilát;
élményeire áhítozik, annak tudatosan
és alázatosan kell végigjárnia - Krisz
tushoz hasonlóan - a nagyon is reá
lis "emberi" életnek, a keresztény
hétköznapoknak útját.

Szenna'Y András

BALANYI GYöRGY EMLÉKEZETE. Girnnázista diák voltarn. amikor elő
ször talá1lkoztam a professzor úr nevével. Szerzőként sze'l'epeltegy történelmi
tankönyv címlapján. Néhány év múlva aztán mínt piarista szerzetesújonc az ő

könyvéből talnul tam a rendalapító Kalazanci Szetit Józse! életrajzát, ésmi,nt
eszménytképet kereső ifjú megint csak egy Balanyi-kötet Japjairól ismerkedtem
meg a nagy Assisi Szent Ferenc egyéniségével Egyetemi hallgató koromban
a nyomtatott tanrendben 'láttam újra a nevét: "Bismarck bukása" eí:mmel hir
detett éppen előadásokat a legújabbkori világtörténot tárgykől,éből mínt c.
rendkívüdi tanár. Végül tanári gy'akonlóévem folyamán hallgatnom is kelleti.
egy didawJmi tárgyú előadássorozatát. Megcsodálhattam alapos fellkészült<>é
gét csakúgy, rnint tanári rnivoltámaik ettkáját. Tiszteletet ébresztő irodalmi
színvonalon adott elő alig tizenötrőnyí hallgatóságánaéc, és - noha se könyv,
se jegyzet nem volt előtte - oly hibátlan fogalrnazásban, hogyaszöveget
azonnal nyomdába lehetett volna küldeni, Igy hangzott el egyébként minden
szentoeszéde, minden előadása.

Évek rnúltán, llwlozsvári tanárkodásom idején egy fedél alatt lakhatnam
vele. Elkikor anáJr a középkorí egyetemes történet nyilvános rendes tanára volt
a kolozsvári tudományegyetemen. Bár szakmájában szinte éjt nappaűlá téve
dolgozott, nem tudta nólkülöznd a baráti társaságat, és bizalmasainak körét
míndenüet megteremtette maga körül. Ilgy ikerültem közelebb hozzá. Az ebéd
és a vacsora utáni együttléteken 'kávé vagy tea mellett beszélgetve megismer
hettem nemcsak rneleg Ikedclyét, hanem polrtíka; rneggyőződését is. Igaz em
bersége éppen nem volt ."korszeru" a szégyenletes megkülönböztetésesc és sárga
csillagok idejében, de fényes igazolást ,talált rnirid a Ikeresztény lelkiismeret,
rnind a történelem íibélőszéke előtt.

Néhány esztendei távollét után Budapesten ismét ugyanegy ház lakói let
tünk. Gyakran élvezhettem atyai barátsággal nyújtott támogatását akár ta
nári, akár tudományos kutató muníkámhoz, Szellemi erőínekfeljcs birtokában
ő maga is állandóan dolgozott 1963 május 4-én bekövetkezett váratlan haláláíg.
HetvennyolcadiJk évében távozott.

Ezeknek az emiIélkeknek felidézése már akaratlanul is jeRemzi Balany;
György egyéniségét, és mutatja rnűiködésének főbb írányaít, 'I'udományos élet
műve jórészt dcét nagy szerit tündöklő alakjának sugárzatáoan áll. Egyikük 
Dantéval szólva - "egy Nap, rnínöt a Ganges partja nem szül": Assisi Szerit
Ferenc; a másik pedig abarOlk!k égboltozat máig világító csillaga: Kalazanci
Szerit József. A tudós irántuk való érdeklődésénektiszteletreméltóan emberí ma
gyarázata volt. A magyar barátok, Szent Ferenc fiai emelték ki a tehetséges
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parasztfiúcskát a kecskeméti tanyavi,lágkilátástalanságálból; utóbb pedig a
Kalazanci Szent József alapította piarista rend adta meg számára a magasabb
tanulmányok lehetőségét, A rendalapítók életírasán kívül szárnos más rend
történeti jelentőségű rnunkával is lerótta a hála és kegyelet adóját rnindkét
irányban, és írói működése révén számottevő tényezővé lett aikét rend hazai
lelkiségének alakulásában. Az elméleti rnunka rnellett évtizedeken át volt a
magyar piarista rendtartomány főnökcinok tanácsosa, sőt egy ,~ddg helyettese
is; a Ferencrend pedig 19ö1~,ben "COlÜl'ater" gyanánt ismerte el a magáénak.

Mi.nt író, mintegy hatvan Icülönálló rnúvel és - !könyvek recenzíóit nem
számítva - kétszáznál több. cikkel lépett a nyilvánosság elé. Munkássága ko
rántsem merült Ici a ferences és a piarista múlt tárgyaűásában. 'I'örténetírói
érdeklődesének fesztávolsága nagyjából a VIII. századtól, Szerit Bonifác idejé
től a XX. századig, az első vílaghabos-ú koráig terjed. E nagyszabású életmű

méltatása hivatottabb tollra vár. Itt csak a :mű rnögött szerényerr meghúzódó
ember emlékezetét idézzük.

A jeles Kretsctimer "Geniális emberek" círnű könyve megírásakor míntha
Balanyi György egyéniségéről olvasta volna 'le a pikriikus-oí.klothym alkatú
tudósok jellegzetes vonásait. Valóban míndenkor idegenkedett a déltbúbos fel
tevésektől. és megmaradt a biztos tények talaján. Jól látta ugyan, és mások
kal is láttatni tucta a részletek mellett az egészet, a nagy összefüggéseket, és
érteni is tudta a különböző történelmi korok sajátos szellemíségét, elsősorban

mégis pozitivista maradt a javából. Erre képesítette különben rnesébe illő,

óriási teljesítőképességű emlékezőtehetsége, amely bőségszaru. módjáea-garrna
dával ontotta a pontos adatokat. Ide kívánkozik az a két sokaernondó apróság
is, hogy a gírrunázíumi katedrnn sohasem használt moteszt, igazgató korában
pedig nem volt szüksége a .murtatóra" az iskola íktatókönyvénez, mert fejből
tudta az ügyiratok érxezesének évét és hónapját.

De nemcsak nagytudományú jó szakember volt, hanem egyszeruen jó em
ber is. Tudták a kéregetők, az élet ilyen vagy olyan hajótöröttei, hogy üres
kézzel sohasem bocsátja el őlket. Lelki értelemben véve azonban sokkalta töb
bet kaptak tőle közvetlen barátai, akikkel színte egybenőtt az élete. Művésze

volt különben nemcsak a barátkozásnak, ihariem a vendégtátásnak is. Névna
pok és hasonló ünnepi összejövetelek alkalmával magának igényelte a házi
gazda szcrepét. A "horrol' vacuí't-nak egy egészen sajátos neme mutatkozott
nála: nyugtalanította minden üres pohár, amely mások előtt állott. Fáradha
tatlan önzetlenséggel töltögetett. Amde ugyanezzel a magafelejtő bőkezűséggel

töltögette minden adódó alkalommal a tudás italát is. Elete végéig készséggal
vállalkozott az előadó szerepére nagyigényű vagy igénytelen hallgatóság előtt

egyaránt. Bízvást számíthattak rá a Szerit István Társulat ülésein csakúgy,
mint - alig egy nappal korábban történő felikérésre is - a gimnáziumi diák
ifjúság vasárnap délelőtti összejöveteleín.

Egyéniségének nagyszerű emléket állított a ki.iltő jóbarát - Sik Sándor 
"Testvér" című versében. Ez a ránücmaradt legjobb arckép Balanyi Györgyről.

N€JI1l esett a bombázás áldozatául, mint az a vremekbekészüla portré, Huber
István festménye, amely a Műcsarnok 1943. évi téli tárlatának egyik bírálója
szerínt "döbbenetes és finom erővel" sugározta "a tudóst, a szerzetest, a lélek
és fegyelem emberét". Írói arcélét .különben jól ismerhetik a Vigilia rendszeres
olvasói, hiszen 19411 óta nuntegy 70 hosszabb-rövidebb írása került a szemük
elé ezeken az oldalakon. Legutóbb a magyar egyháztörténeti kutatás néhány
újabb eredményét rnéltatta a májusi számban. Ez volt utolsó közlése, Egy ré
gebbi könyvének külföldön történő megjelentetéséhez már nem adta hozzájá
rulását. Az erről szóló Ievéltöredéket drógépe mellett talábtuk ; utolsó rnondata
így hangzik: "Hiába, a rnór megtette kötelességét, a rnór mehet."

Mi meg vagyunk győződve hogy sokkal többet tett annál, ami a köte
lessége volt, Es, hogy nem ment el tőlünk egészen. (Medvigy Mihály)

A GENEZIS ÚJ SZElMLÉLETÉHEZ. Ismeretes, hogy a Il. Vatikáni zsinat
egyik legforróbb területének a kinyilatkoztatás forrásai körül kialakult vita
bizonyult. Bár a kérdésről többféle ismertetés is napvilágot látott.. az átlag
hivő csak keveset tud arról, hogy mi ennek a vitának a tartalmi része. Milyen
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problémák merülhetnek fel a bibliai rnűdaíkutatás során? Milyen irányban
keresi a megoldásokat a szentírási exegézis. Szárnos jónevű szerző között a
legnagyobb vísszharigot Henrik Renckens-nek, a maastrichti Canisianum-Inté
zet exegézis professzorának a könyve keltette. A szerző, aki valamikor Bea
bíboros tanítványa volt, Ostörténet és üdvtörténet címmel korszakalkotó vagy
legalább is korszakindító müvet írt, amelyben a Genezis első három fejezeté
nek keresi a magyarázatát. Reneleens rniridjárt az előszóban kijelenti, hogy
könyvével - amely négy évet várt az engedélyezett 1957. évi első kiadásra 
kalandra víszí az olvasóját. Ezt írja: ,,,Az olvasó vegye tudomásul, hogy ka
landra viszik,.deegy olyan kalandea, mely megéri a fáradságot és a kockázatot.
Térnánk telítve van problémákkal, de még gazdagabb titkokban ... Az utolsó
szó még egyáltalán nem hangzott el erről, legkevésbé hangzik el ebben a
könyvben."

Nem vitás, hogy főlega századforduló óta (1900-ban keletkezett az okmány
hipotézis) a legkülönbözőbb magyarázatait ikeresik a Genezis helyes értelme
zésének, XIII. Leó pápa 1902. évi VtgEantiae kezdetű enciklikája biztatja a
k utatókat a munkára, hdszen, mínt eddig már sok más dologra, még felderülhet
a fény erre a kérdésre is. Azóta óriási fejlődés történt az irodalmi műfajku

tatás terén, ami mind többet tár fel (l Szeritírás eddig rejtett kincseiből. XII.
Pius Divíno afflante kezdetű :k:örlevelében azt írja: "Okvetlenül szükséges, hogy
a bibliamagyarázó gondolatban valamiképp visszamenjen az ókori kelet letűnt

századaihoz, hogya történelem, a régészet, az etnológia és más tudományok
segítségével megkülönböztesse és feldsmerje azokat az irodalmi műfajokat, ame
lyeket a századok szerzőí használni akartak, és valóban 'használtak is. A kele
tiek gondolataik; kifejezésére nem míndrg azokat a formákat és beszédmódokat
használtak, amelyekkel mi élünk, hanem azokat, amelyek' az ő koruk é> vidé
kük embereinél voltak szokásban,"

Ezen az úton elIndulhatunk ,a mű alapgondolatához. A bibliában Isten
szól az emberiséghez, de emberek által, és teljesen emberi rnódon szól 
mondja Szerit Tamás (ef. Commentrad. Hebr. I. 4.) Konkrétabban: Az isteni
üzenetnek határozottan sajátos izraelita formája' van, nemcsak beszéde és kife
jezésrnódja, hanem vallási és erkölcsi eszmevilága szerint is. Izrael profán
tudását Isten természetfeletti hatása érintetlenül hagyja, nem javítja ki a
tévedéseket, Az új szemlelet első elve: A bibliai őstörténet közvetlen forrása
nem az őskíriyilatkoztatás, hanem az IIzraelnek adott kinyilatkoztatás. Ezért
Izrael jahvizrnusa - nemzeti ilstenhite - nélkül nem érthetjük meg jól őstör

tenetünket. Ma már tudjuk, hogy Adámtól az atyakig és Mózesig tízezer évek
teltek el, tehát Izraelnek az őstényekre vonatkozó ismerete nem történeti to
vábbadásból ismert, hanem a neki adott kinyilatkoztatásból, amely az ősténye

ket természetfeletti megvilágításban rekonstruálta. Izraelnek volt egy nagy
Jahve-ja, aki a Sinai hegyen kinyilatkoztatta magát, alcínek tettei irányítják
az egész népet és aki családi és nemzeti szövetségben él körében. Izrael tehát
előbb élményileg ismerte Jahve-Istenét és ebből teljesítette ki a világot teremtő

Elohim-Istent. Nem elméletileg vezette le Isten létet, mint ahogy a mi gondol
kódásunk kívánja, hanem .Jahve megtapasztalt ismeretéből építette ki az egy
Isten teológiáját. Ami nekünk első a Genezisben, az bibliatörténetileg a végső,

a kiteljesedés volt. Ábrahám és Izsák Istene, Jákob Erőse mondja: "tulajdo
nommá lesztek minden nép közül: [hiszen az egész föld az enyém!" (Ex. 19, 5.).
Ez jelenti a Genezis 1. legnagyobb értékét. a monotheizmust, ami kiriyilat
koztatás nélkül lehetetlen lett volna. Ezt éppen egyedülátlósága bizonyítja.
Csak Izrael történelmi Istenélménye képes olyan fínoman megfogalmazni az
isteni transzcendencia (Isten más, mint a világ) és imrnanencia (Isten benn
van a vüágunkban) mesteri egyensúlyát: listen távoli, szem nem láthatja és
mégis közelí, mert leereszkedik népéhez és szentélyében honol. Bár a szerzö
a teremtéshez a korabeli eposzok nyelvét, 'képeit használja, kora természet
szcmléletében rendezi a dolgokat, ebben a hasonlóságban még inkább szem
betünő. hogy amíg a többi teremtésmítoszok '(így az Enuma elish babiloni
teremtésmonda) a természet forrongó erőit mitologizálják ístenekké, addig itt
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már az Isten kezdettől működik, és 'így lesz minden dolog egyedüli magyarázó
oka. Amíg tehát az előzőkben megszűletik a politheizrnus, amely az istenit
emberalatti vagy emberi formára \fogja fel (bálványok tisztelete), addig a
monothelzmusban Isten különbözik a világtól, és csak az anyagi természettől

elütő, szellemi embert erneli fel, hogy saját iképéheZJ hasonlóvá tegye.
Sajátos problémája a teremtéstörténetnek a Genezis 1-2 (4b) és a Genezis

2. fejezetek viszonya.. A Gen. 1. a dolgok keletkezésének kérdésére válaszol, a
lét ontológiai értelmet adja: ami van, az jó. Ez tehát teremtési közlés, amely
a teremtés logikai sorrendjét kívánja adni, természetesen úgy, ahogy a szerző

a maga természetszemdéletében látta. lA Gen. 2. viszont a 'rossz problémáját
Ieszegetí, ennek érdekében dramatizál: megrajzol egy ideális világot, amelyet
az ember bűne ront el. A Gen. l-ben a szerző maga előtt látja a jelen világ
rendjét, ahogy egy naív, nem természettudományos ember elképzeli. Látja an
nak Iegfontosubb elernét, a fényt, rendezi atereiket halmazállapotuk szerint és
Ielsorolja a benne rnozgókat, azok faji meghatározottsága alapján. Az 'egészet
pedig a hét semájába helyezé, aminek didaktikus célja van: a szembat-tőrvény

fokozottabb tisztelete érdekében, az emberi munkát bevetíti az istenibe, hogy
az aztán őstípusul szelgáljon az embernek.

Mind e gondolatok során felmerül az emberben, mi az, amit tényként kell
tekinteni a Genezás l-3. fejezeteinek tartalmában'? Vegyük sorra azokat, ami
ket nem szárníthatunk tényeknek. A Genezis természettudományi adatokat
nem közöl, hanem üdvösségtörténeti tényeket. Er:re vonatkozólag rendelkezést
adott a Commíssio de Re Biblica 1909. é~T'Í dekrétuma. A sugalmazás helyes
értelme szerint Isten a műnek a szerzője, az ember az eszköze. Az emberi
szerzö meg tart ja adott ismereté t, felfogását, konkrétan az ókori szemita irók
minden egyéni, népi, nemzeti jellegzetességüket, és mégis, mindezen keresztül,
a Szeritlélek valamit közöl az isteni vagy üdvtörténeti dolgokról. Jahve kinyi
latkoztatása az, hogy jelen van népében és befolyásolja eszmevilágát közléseí
szerínt, Izrael Isten-élménye megterméikenyítetteaz ókelet.i gondolkodást, és
ezzel kapott Isten szava emberi alakot. Ezért tesz Reneleens az üdvtörténeti
mozzanatokban további megkülönböztetést a tantartalom és a beöltöztetés kő

zött. A kettő pontos elválasztása, a modern összehasonlító szövcg- és műfaj

kritikai módszerrel az exegéta feladata. A szerzőtől nem várhatunk olyan kér
dés ekre választ, amelyekre nem akart vagy nem is tudott felelni. így a Genezis
fixizmusa {az állandó fajok fesorolása) csak szemleleti mód és ezzel sem az
evolúció mellett, sem ellene nem döntött. Sajnos, még nehezen tudjuk beleélni
magunkat a biblia sajátos benső szemléletébe, a műhelytitokba, és még egy
ideig olyan kérdéseket fogunk mekí :feltenni, amik ugyan minket nagyon érde
kelnek, de a biblia értelmezése szerínt indokolatlanok. Az eddigi nézésméd
átváltására van szükség,

A Genezis 2. a maga paradicsomi közLéséveL a bűnös Izraelnek akar pró
fétai ihlettel tanítást adni: Isten végtelen jó, a jelen világ szenved, ennek egy
oka volt: az ember bűne, A Gen. 2. Izrael legérettebb korában, körülbelüí .a
8. században jöhetett létre. A próféták még nem használják, pedig jól illene
tanításukhoz. csak a kései Bölcsesség könyve utal rá. Elemeivel viszont már
jóval előbb találkozunk: por, életlehellet. éden, tökéletes béke stb. A paradi
csomi közlés dramatizálása érdekében negativabsztrakcióval dolgozik, azaz a
mai világból minden rosszat kihagy, és ez az idealizált válág lesz a háttere at
Isten és ember közott Iejátszódó eseménynek. Tény belőle: Az ember kegyel
mileg felemelt állapotban lett teremtve (esetleg Isten a természeti állapotból
később Emelte fel), de vétkezett, és emiatt a ma tapasztalható állapotba jutott.
Jogosan feltehető tehát az a gondolat, hogy a csodakert. mírrt földrajzi terület,
nem létezett, hanem szemléletes Illusztrálása az ember kegyelmileg felemelt
állapotának. Az emberben volt valami a csodakertnek megfrlc1ö és annak
szemszögéból tekintette a világot. A bűn után pedig önmagában hordozza bű

nösségét, és ezért megromlottnak érzi az egész természeti rendet. Nem a ter
mészeti rend változott, hanem a mi viszonyunk hozzá képest. A paradicsomi
közlés mondanivalóit mindig bizonyos kronológiai sorrendben találjuk. Amit
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ugyanis a biblia valami lényegről tanítani akar, azt genetikus 'Síkon - törté
néssci - mondja eL A keleti konkrét szemléíetoen jó eszköz ez a benső, elvont
tényezők kielemzésére: Isten agyagtestet teremt és beleleheli lélekzetét. Ezzel
illusztrálja az ember két összetevőjét: az anyagit és a szellemit, Az asszonyt
Isten Adám bordájaból teremtette: ez a tájanatómiai fogalmazás a női rab
szolgaság korában azt illusztrálja, hogy az asszony egyenrangú férjével, egy
test őbelőle, nemcsak egy, de egy-pár őse van az. emberiségnek.

Nagyon érdekli az embereket nemcsak a paradicsomi bűn ténye, hanem
mivolta is. Bár egy ideig az ókorhan és a múlt században a szexuálís magya
rázat is uralkodott, Izrael nyilvánvalóan a gőg őspéldáját akarja benne bemu
tatni. Amint lzaiás Achas király esetében (7, 2.), úgy talán utt is Izrael a
korábban elterjedt bűnt akarja ostorozni, és így még lelkípásztori célt is
szelgát a paradicsomi bűn bemutatása. Lényege tehát az az igazság: az ember
vagy az isteni valósághoz tartja magát, vagy önhatalmúlag állapítja meg élete
végső szabályát és így Isten helyébe teszi magát.

Ezt jelenti a bűn után következő mezítelenség is. Magyarban inkább úgy
mondanánk: ottmaradtak egy szál irigben. Ezzel azonnal megértjük, hogya
t-ehetetlenség és a gyámoltalanság jeléről van szó, A próféta is igy alkalmazza
ezt a maga helyén: Isten így szól a hűtlen Izraelhez ... "és azok kezeibe adlak
téged ... mezítelenre vetkőztetnek ruháidból, elviszik szép ékszereidet és mezí
telenül hagynak telve szégyennel" (Ez. 16, 39.). Az eredeti vtermészetá állapot
(nudus) nem volt szégyen, de a kegyelmi állapotból való kivetkőztetés, meg
fcsztottság (spoliatus), már a bukott természet jele. A szexuális szégyenérzet
is csak szemléltetöje ennek a kívetkőzöttségnek. Akik tehát az egész részben
csak ezt látják, kívülről állítanak fel magyarázatot, ahelyett, hogy a közlés
benső összefüggését keresnék.

Vitatott és le nem zárt kérdés a monogenizmus probLémája. A monogendz
mus - amennydben kutatás kérdére - a természettudományra tartozik és az
egyházat csak az eredeti bűn tanítása rniatt érinti. A kérdésnek exegetíkaí
kutatása még az elején van, de az bizonyos, hogy a paradicsomi közlés tan-·
tartalma összefüggésben van egy átörökítendő teherrel. A Humani generis
körlevél ugyan kimondja, hogya pohgenizmus nehezen egyeztethető össze az
eredeti bűn dogmájával. de az exegétának kötelessége kutatni, Persze, nem
oldhatjuk meg olyan könnyen, mint például a bibhában található geocentrikus
szemléletet. A Gen. 1. a teremtményeket egyedi jelleggel sorolja fel, és így a
szövegben az ember is egyedit jelent. A Gen. 2. már konkrét ernberről mond
el histőrtát. De a jahVlisztikuselbeszélő sokszor helyez egy konkrét magyárá
zatot a múltba, Egy adott nép nevéből anekdotasan megfogalmazza az ösaoát,
Igy tette meg az arameusok őséül Arámot. Hogy vajon a Genezis akar-e ennél
többet rnondaní Ádámmal, - exegetikailag még nem tudjuk. Az bizonyos, hogy
a szerző számára Adámban koncentrálódik a faj minden jellege. Ez ix':'Sze nem
jelenti Adám fizikai ősapaságánakmegfosztását. hanem arinak kihangsúlyozott
szocíálís jellegét, sőt felelősséget. A kérdésben azért le kell szögezni: 1. Adám
az emberi állapot nyomorúságát mutatja, 2. de nemcsak egy típust akar adni.
3. ,A mai állapotunkat akarja megmagyarázni: a bűnösség és a nyomor össze
függés-ét. 4. Ehhez azonban okszerűen is apának kell lennie. 5. Itt van a bizonyta
lanság, amelynek magyarázatánáruz egyházi tradícióval is számolni kell.
, A még kibontakozásban levő anyagból a következő lényegit '1ehet összefog
lalni: A Genezis 1-3. fejezetebben a szeritíró az Isten nagysága és a szenvedő

világ között .tapasztalható látszólagos ellentmondás megoldására kora népi el
beszélő módját használta. A jeloenhelyzetet akarta megmagyarázni, amelyet
nehéz volt kapcsolatba hozni Istenhátével. Egész helyzetünk megoldását az ősi

bűnre vezeti vissza. A bűn előtti állapotot azonban történelmileg nem tudjuk
rekonstruálni. A jelen állapot valamiképpen a bűnnek köszönhető, ezért a hivő

a szenvedésben és a halálban többet lát, mínt természeti szükségszerűséget.

A múltbeli kegyelmi állapotból nyeri az erőt a próféta is a messiási kor
biztonságára: a bűnös számára van remény. Isten nem adja feli üdvtervét l

(T a m á s G y ö r ()'/J)
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Mi az, arnl a legrinkább megragadia az olvasót
Zelk: Zoltán új verseskönyvében ?* Természetesen az is, amiről szó van benne:
a börtönévek tragikus élménye, s a szeretebt, többé viszont sem látott feleség
halála, a kedves elvesztésének, az immár soha rá nem találásnek, soha igazán
haza nem érésnek valóban szívenütő fájdalma: míndaz, amiről ritika erővel és
közvetlenséggel vall a verseskönyv hatalmas záró költeménye, a nyilván nem
egyvégtében s egy ihlet-lendülettel, hanem többszöri nekifutással írt, több
szörös Iénytőrésű, de az alapélanény sugallatában mégis egységes, hangjában
egyívű Sirály. De nnindezen túl: milyen megkanó a teljes egyszerűségnek és
eszköztelen érettségnek az a varázsa, rnely ezekből a versekből árad.

Zelk Zoltán sosem tartozott a kísérletező köl.tők :köre; iha valamíben kí
sérletezett, hát abban, hogy 'lassan, kitartóan, majdnem észrevétlenül új meg
új érzelmi videkeket s új meg új tájakat hódított meg Iírájának. Zsákmányolt
időnkint új szavakat is, de csak ritkán használt út, merész szókötósdket, vá
ratlan,;'1>"ghökikentó metafórákat, vagy érzelmek és kanosolatok nagy távol
sáaart átfogó, egymástól messze fekvő dolgokat egyberántó elliptilkus kífeie
zéseket, Mindig is kedvesebb volt neki a ,.régimódi versek széo alkimtáta",
mint a költészet vakmerően és kockázatosan úiító törekvései. Kívülről vat-ni
keveset tanult: hatások alig-alía terrnékenvítették, vagy térítették ~i egy időre

útjából, Futni sem futott; rnindíz ink<'ibb bizonyos terrroós haladás jellemezte.
Természetesen az ő Iírájának is voltak szerteágazó 1i!'Saketrei, de azok, rnelveken
M a legtöbb táplálékot szívta, úgy látszik, kezdettől fogva inkább a h2.zad. ha
gvományoikba nyúltak Azok közé tartozük, a~dk sokkal többet kantak Arany
tól, mint Auollinaire-től; s az évek során alíehnnem miridogvre többet Arany
tól, és senkitől mástól armvít, mint tőle. Magában ért, magáhan fejlődött, a
maga belső törvényei szerint, vagy 'léha, egv-eav -átmcncti kalandra, a maza
törvényeihez hűtlenül. S mindig annál meaavözöbb volt, rninél hívebb volt
magához, a saját belső hangjához. a sa;..í,t kicsit szornorkás. ,kticsit szűrke, amo
lyan 7ug16i módra szürke, s ugvnnalokor ugyanilyen zuglói rnódra me~hitt és
közvetlen. nagyon emberi, az emberi érzésekbe igen mélven és igazán b -Ie
belehatoló ihletéhez. A megrendítő kettős élmény tette? v"Igy csak az idő, a
természetes teliesffiés? az, hr>l1v nyár végére törvényszerűen beérriek vaz én,
nern-férges gyümölcsök? A Tűzből mentett hegedű java verseiben a l{öltö, ú.gy
látszik, úttának csúcsára, pályájának delelői ére ért. Ez a ,teltség, érettség, gqZ

dagsá.l:t, szerénven tomnított, de nyugodt, biztos és melegítő ragyogás a 'kötet
jóleső és maradandó ajándéka.

Tellesség, teltség, érettség. A 'költő annyira ura a sn iát ha'1gíácn'lk. annyira
birtokábarn van satátosesvközeínek. hogy már bízvást hasvhatja szólni. beszél
ni magukért rnasrukat a dolgokat és érzéseket, nincs sT,iiiksége ékítésre, díszít
getésre, srilisztíkára. Nem ő dfszítzet. hanem FI dísz. szé'DslÉlg, ékesség rnintezv
magul1{hól fl. mezszólaltatott dolgokból ered, szinte olvasformán. aihogy az érett
gyümölcsből buggyan ki a rnéz ; 8Z eszköztelen, egyszeru forima és nVPlv,éDn
eszköztelen ezvszerúségében, minteav maza termi szénséaét, nem fölöslegül,
hanem szinte Iénveze soontán vF/il1omásakcént. v"lósál{osan, öntnaaa teliessé
gének teliesebb kifeiezéséért: továbbvíve a gyii'ouöIcs-metaforát: megint csak
úgy, ahovv a gyümölcs érpUségéhez hozzátartozik az érettség színe. oíria vagy
aranya. Egy-egy ilyen strótára gondolok, mínt a nagyon szóp Levélben ez:

-en ottho"'1om. " én utcám . . , Zuglóm ...
Ugye, 1'1.émák már a riC/ók,
nem. igérnek koránke!n!c'tlpk
nwiri nanot; még "miWn1:"?
N émaságuk koppan a ifölri,ön,
mint nemrég a levert diók; -

vagy mint a szívszorítón szép Kolumbusz utca 541b círnű versben például ez,
a halottról, aki eltűnt s mégis ott van a hajdani lakásban, "Vlilágv6gi alko
nyatig":

• TlIzb61 mentett hegedll. új versek. Szépirodalmi Könyvklad6. 1963.
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Sose dúdol már. Némán tépi
egy őrült naptár lapjait.
Erkélyre ül s oly messzi bámul,
mint aki vár, vár valakit 
mint aki sötétben is lát már,
mint akit napfény sem vakit;

vagy a Sirály egymás követő, sosem hivalkodó, észrevétlenül szerény és az
egész verset ritka magasságban lebegtető remeklései közt az ilyenekre a téli
temetőről például:

Az ágakon a cinegék,
A sírok közt a nénikék.
Egyik oly régen térdepel,
mintha sohase kelne fel.

Az arca föld, az arca 'Tét,
nagy, sárga könnye irutrotirét,
És jő a szél s úgy fújja .~zét,

mint szirmokat, a nénikét.

"KöH.ő vagyok, képekkel szólok. - de legyen egyszerű szavam" - írja
Zellk Zoltán egyik versében. Ars moetíca ? - az is, önvallornás és önjellemzés,
S a kötet egyszerűen és igazán beszélő képeiben megkapó emberi tanúság is.
Néhány nagy verssel ajándékozott meg, s a kevé~bé nagvigényűek közt is né
hány olyan emlékezetesen széppel, mint a Péntek reggel, a Gyermekrajz, a
Bánatmalom, a Tizennégy sor, a maga humoros-í rónikus-rátókos modorában
elragadó, dohogó-dünnyögő Száz esztendős koromban, vagy az Egy nav tör
ténete három kis verse, rnelv megállja a helyét a világi roda lom nevezetes bör
tőn-dalainak, egy Nerval. Verlaine vagy Apollinaire hasonló nosztalgikus fo
haszainak társaságában is.

***
Vannak költők, akik kápráztató kezdet után elszürkülnek ; vannak. ak.ik

szünkc kezdet után e~yenletesen emelkednek Görg2Y GcilJor semmiképp sem
az előbbiek közül való. Első kötete, a Füst és fény még igéretnek sem volt kü
lőnösebben bíztató; nehézkességeível és ügyetlenségeivel inkább bizonyos ag
godalmat keltett az olvasóban, rnintsern várakozást. S már-már olyasféle gon
dolataikat: nem volna-e helyesebb és hasznosebb a tanintatcs hallgatás, vagy az
udvarias kitérés helyett [kereken megmondant a költőnek, hogy az irodalom
egyéb területei, talán a próza. talán aikritika, jobbain illenének képességerhez ?

Egy-egy első kötet esetébon vazonban sosem lehetünk elég óvatosak. Té
vedés lett volna. és bír lett volna a Füst és fény után Görgey Gábort eltaná
csalni a iköltésZlettőL Kezdtek megjeleni itt-ott versei, rnelvekböl hova-tovább
kiderült, bogy nemcsak mondandója van - az volt rná.r első kötetében is 
hanem megjön a hangja is hozzá; van eredebi költői látásmódja és alakulóban
saját költői világa. Amelfett van kultúráia, ami csöppet sem mellékes olyan
fajta költőnél. aki nem "a természet vadvirága", már '11'Tlennvib~n egyáltalán
vannak ilyen vadvirág költők. Kultúráia: - nem nehéz "bet:ijolni" új költé
szetét," és nagyjában elhelyezni valahol T. S. Eliot meg Nemes Nagy Agnes
közt,megáHapftvaemennerk mélyebb, struvturólisaob. egész a vers organiz
musáíg érvónvesülővernannakvalamivel talán fölsztnesebb, jobbára csak szí
nező hatását és ösztönzését. De már laz ds félig-ffi1edddg vallomás és öniellem
zés, kitől tanul valakí és rni lyen példák s mcsterek nyomába szegődik: s
Görgey Gábornr-k már az .Jskolájav Js rangot ad. De még inkább az, ahogyan
a tanultaikat sajátjává emészté. s ahogyan segítségükkel saját világát, saját li
ráját ldalaJkítja. Igen figyelemreméltó képek, hangok, szakaszok és egész ver
sek vannaik az Oroszlán ci'k,lusban; s az olyan 'költemények. rnint a Mó.zes, a
Kortalan emlék, a kissé eliotos, de jó lendületű és hangú Szere:lmi dal, vagy
- kivált egyes részleteíben - a Kórustöredék, meg a fölépítésében és képl á

tásában Nemes Nagy Ágnes lírájához közelálló Kezek em.lékeigen erőteljesen

• Délkör, Szépirodalmi Könyvkiadó. 1963.
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rácáfolnak a Füst és fény egykom jellegtelenségére; az a költői arc, mely belő

lük elórajzolódik, nemcsak rokonszenves, hanem már egyjk-másík vonásában
markáns is. S ami külön megbecsülendő érték olyan költőnél, aki inlkább lát
szik ihletében tudatosnak. rnínt ösztönösn e!!<::, s inkább mívesnek, rnínt i.hletére
hagyatkozón hanyagnak: valami jó, levegős tágasságet érezni a kötetben, majd
nem azt mondhatnárn, ha a szó a rni nyelvhasználatunücban pusztán csak rni
nőséget jellemezne, s nem egyúttal arányt, nagyságot is, valami kozmékus ih
letet éreztui benne, kapcsolatot a természettel, évszázadokkal. égbolttal s a ter
mészettel, évszakokkal. égboletal s a természeti világ évszakos történolmével:
- bizonyára nem véletlen, hogy a 'kötetnek éppen Délkör a c~me. Például
idézhetem az Oroszlán cfklus egyik legsikerültebb darabját, a hetediket:

Nyúzott fák, csupa csont és csupa ín-köteg,
dermedt ágaikon szürke-szemű íguümölcs,
ó1'ák óta meauek s körbe la csonka fák

tartják égre a fürtöket:

felzúg ekkor a táJ, felcsap ezer madár,
szárnu és szárny! ,az eget tollasan ellepik,
örvényébe sodor, szédít a látomás:

némán állfJk a s'éél alatt,
és elhúz a madár-alkonyat, ..

Mít kíváinnék további útján Görsrev Gábort61? Még erőteljesebb tömörí
tést, rnert időnkint ha ilamos versel túlírására. természetes hefeíezésiilköntúl
vitelére; aztán még töhb keménységet, tá'l~gyiassá,got, szemelvisévének még in
kább a lffi'lgukéI't beszélő képek mögé húzódását: hogy inkább lássam magát a
megjelenített. és szerenesés megjelenítésében a költő helyett mindent elmondó
dolgot, képet, költői valóságot. -miint a dologban a költő néha zavaró érzelrni
ielenlétét, önmagúról való helyzet-jelentéseit és költői valósághoz. fűzött, de
fölösleges Ikommentárjait.

***
F1'anuó Zoltán hetvenöt éves karám is fáradhatatlan munkakedvű és cso

dálatos termékenységü munkása az irodalomnak. Legújabban, kétnvelvű Emi
nescu-kötete után, afrtkai költőkből készült fordításadtgyűjtötte egybe.' Mint
a kötet utószava is figyelmeztet rá: az anyag nem egyenletes értókű, jobb köl
tők mellett rneaszólalnak .kevésbé ják is, érthetően, hiszen a fordító és válo
gató ezen a téren óhatatlanul 'kl van szolaáltatva a - szerenesés vagy sze
rencsétlen - véletlennek: azt fordítja. ami épp a kezébe kerül, s az eseteik nem
kis részében csa'k közvetítő nyelvetcból. tehát bizonyos, szükségszcrűcn 'adódó
és ellenórizhetctlon rnódosításokkal, torzrtásokkal, sablonosításolakal. Minden
nek aztán elsősorban az látja kárát, amit egy-esrv ilyen tőlürsk viszonylag tá
VOlL más kultúráiú költészettől elsősorban várnánk: a folklőr-színe, Abban a
magyar gvűjternónyben, mely Ébl'edő Afrika círrrmel 1961-ben jelent meg a
Magvetőnól, ebből többet kaptunk; Franyó Zoltánnál az ilyen helyi szfri, íz és
hang kevesebb.

Igaz viszont, hogy nyomban fölmerül egy kérdés: vajon céljulk-e eaválta
Ján azoknak a !költőJmElk, akiket az Afrikai riadó .megszólaltat, hogy Iírá iuk
ban helyi színeket és hauvományo'kat érvénvesítsenek: s éppen elleri'oezöleg,
állásfoalalásuk természetéből köveííkezőles; nem a 'ikü1önle~esség" eltörlése-e
a céljuk: nem hasonlítani akarnak..e rrrkább, rníntsem különbözní ? A nyugat
afrikai Louis Akin verse mlndcnesetre ezt sejbtetí.

Bizonyára a válosatásnak is az volt a célia, hogy a véletlen "egység,gé
szervezze", s ne általában az af.rilkai népek költészetét tolmácsolja, hanem an
nak egy sajátos hangiát: a "riadót", az önállósodásáért, fölszabadulásáért.
nag}"korusága elnyeréséért küzdő Afrí'ka szavát. S 'ezt meggyőzően, elgondol
koztatóan tolrnácsolja, alkár olyan költő szavával, mint Patrlee Lumumba volt,
akinek költeménye "népe győzelméért" sokkal erőteliesebben hat Franyó Zol
tán átültetésében. mint abban, amelyet az Ébredő Afrikában olvashatunk, áikárr

• Afrikai riadó. Irodalmi Könyvkiadó. Bukarest. 1962.
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olyanéval. mínt a tragikus SOTSÚ Rabearívelo, vagy mLnt a nigériai Mabel
Jolaoso, akínek Tehetetlenség círnű verse Viszont mintha az Ébredő Afrikában,
Jobbágy Károly változatában volna egy árnyalattal sikerültebb (kivéve két
zárósorát), (Rónay György)

SZlNHAZI KRONIKA. Füst MiLán: "BoLdogtal.anok" című fiataLkori drá
máját muiatta be a Madách Szuüuiz Kamara Színháza. A bemutató külsőségei

bizonyos mértékben irodalmi ünnepség jelLegét köLcsö1J.Özték az előadásnak. il
barátok, tiszteLők, tanitványok népes serege vonult fel a pátl'i.árka korú költő

ünneplésére.
Ha csupán egyszeri előadásról lett volna szó, vaLami Iciilcmleqes alkalomból,

. amelyet a színházi világ is felhasznál erre, hogya tisztelet adóját lerója, ak
kor most itt (vagy a w.p más helyén) mérlegre lehetne tenni Füst Milán egész
költői ouvre-jét, amelynek ez a darab csak egyik régi, régi epizódja. Meg Le
hetne t'izsgálni a kérdést, hogy miért nem tudott széles olvasó tábor előtt nép
szerűvé válni, továbbá azt, hogy vajon a szakmán belüli elismerés nem az em
bernek szol-e inkább, mint a münek. A szinház azonban műsor-darabkéntmu
tatta be a "BoLdogtaLano1c"-at s igy a kriti1cusn·ak is ebben az eisziqetettséo
ben kell szemügyre vennie a művet, mégha tudatában ott is kísért a szerző más
írásainak visszhangja.

S itt azonnal egy újabb, önkéntelenm felvetődő kérdésbe ütközik. Hogyan
hogya hazai drárnairodalom nagy szegénysége mellett ötven é1)en keresztü.l
senkinek sem jutott eszébe, hogy Füst Milán darabját elővegye? (Csak a huszas
évek elején tettek egyszer kisérletet a szinrehozásával, de két V'agy három elő

adásnál nem ért meg többet.) Politikai okokból aligha mellőzték. Erre sem
maga a dráma sem az iró személye nem adott okot, Selrh a múZtban, sem a je
lenben. 4 kérdé.we a mostani JV[.adách K,amara-színházi ewadás azonban eg';J
értelmű feleletztad.

A "Boldogtalanok", bár nem lehet e11Jitatni tőle, sem a miivészeti szándék
tisztaságát, sern, a [uüalos őszinteségre törekvést, nem jelentős irodalmi alko
tás. A maga egészében nem az, néhány szép részlet ellenére. Még kevésbé jó
színpadi mű. Iskolapéldája viszont annak, hogy mennuire nem elég az alkotás
hoz csak "tudni", hogy mik a jó művészet kritériumai. Rendkívül tanulságos
ebből a szempontból az a rövid kis vaLLomás, amelyet maga a szerző írt a Pesti
Miisor-ba a bemutató alkalmából. Elmondja ebben, hogy milyen gondolatok,
drámai elképzelések foglalkoztatták akko1·íban. Sallang mentes, szűksza.vú,

"csupacselekrnény" darabot akart írni, mert úgy érezte, hogy csak ez ra/.á
színpadra. Volt ebben valami lázadás a korabeli divatos, szellemes díalógusok
kal teletűzdeli, de alapjában véve semmitmondó polgári színpadi irodalom el
Len. Csakhogy a mások hibáinak felismerése és egy merőben intel1ektuáUs
esztétikai konstrukció még nem pótolja az alkotói ihletet, a míívészi spontcnci
tás áTadását. A műnek, ha igazi, belső élettÖTvényei is vannak akárcsak a vi_o
rágnak vaíJ1.J gyümölcsfának. És a legtökéletesebb művirág sem pótolja soha
az élő növényt.

•4 "Boldogtalanok" legfőbb fogyatékossága pedig éppen az, hogy művirág.

Az iró szándéka szerint nyilván realista drámának íródott. Cselekményében,
alakj.aiban elvileg nincs semmi hihetetlen. Mégsem érezzük őket valósaknak.
Huber Vilmos, ez a furcsa vidéki DonJuan, a vele együtt élő Róza és kiszemelt
új áldozata Vilma, Huber züllött huga és kelekótya anyj.a, a háziúr hentes-tnes
ter, a vidéki orvos, mind, mind olyan figul'ák, a.kik élhettek volna és újra életre
kelhetnének a szinpadon, ha az író igazi életet adott volna nekik. De nem
adott. Csak ha.sonlítanak az élőkre, olyanok, mint az iskolai szertárak demon
strációra szánt műanyag l)irágai és ravaraL Azzal a különbséggel, hogy még
csak nem is demonstrálnak semm,ít sem.

Lehet, hogy mindez túl szigor"Úan vagy éppen kegyetlenül hangzik. Mégis
őszintén meg kell mondani, az ősz költő iránt érzett miJnden emberi megbe
csülés ellenére. Széltében-hosszában vitatott kérdés manapság a színházak
úgynevezett válsága. Persze nem a szinházak: vannak válságban, cs.ak a közepes
és gyönge darabok. És akárhogy is vesszük a "Boldogtalanok" ez utóbbiak közé
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tartozik. A költő fiataLkori próbálkozása, ,ami nem sikerűlt és legfeljebb, mint
különlegesség lesz érdekes annak számára, aki egyszer föl akarja mérni Füst
Milán egész életművét. De felújítását, vagy ha úgy tetszilk ibemutat6ját bajos
[enne megindoko[ni. A darab, s,ajnos, sem nem érdekes, sem nem tanulságos.
Pátosztalanu[ mutat be egy zmLött, szeretetlen, erkölcsileg sivár világot anél
kü[, hogy az ír6 hőseivel jóban vagy rosszbcn, akár csak: egy pillanatig' is együtt
érezne. Hát hogyan érezhetne akkor velü~ együtt a néző?

A néző csak feszé[yezettséget érez, mint ,akiakamtlanul ki[este mások nem
rá tartozó és kevéssé épületes hál6szobatitkait. És végül legfelj,ebb (Psota
Irén, Kiss Manyi, Szénási Ernő, Márkus Lászl6 és a többiek j6voltából) néhány
fdviHanó szép színészi pHlanat emlékét viszi haza.

Az évad vége felé az idén is vendégeskedett nálunk egy olasz társulat.
Ezúttal De Lullo vándor-csoportját Láthattuk, amely minden tekinfietbenmeg
ietett jó hírnevének. Az "Anna Frank naplóját" és Pirandello: "Hat szereplő

szerzőt keres" című színművét adták elő. Az "Anna Frank naplój.a" az ő elő

adásukban 'is ugyanannak a sikerdarabnak bizonyult. Mindenesetre elégtéte[
lel állapíthatjuk meg, hogy még ezután a szinte hibátlanul tökéletes elő/lldás

után is j6 emlékekkel gondoltunk vissza a három év előtti M/lldách színházi
előadásra.

Vendégeink számára az ígazi feLadatot azonban a Pirandello darab je
lentette. Itt érezték magukat va[óban elemükben. A "Hat szereplő szerzőt ke
res" (ez az új magy,ar' fordítás címe és jobban fedi a~ eredetit, mint a nálunk
köztudatba átment "Hat szerep keres egy szerzőt"), amely négy évtizeddel ez
e[őtt még forradalmi kezdeményezésnek számított a szinpadi 'iroOOlom terén,
ma már szinte ,k[asszikusnak számít. Nincs már szinházlátogató, akiben (zi pi
randenoi forma bontás megütközést keltene, az általa alapított iskola sokkal
,.vadabb" dolaokhoz hozzászoktatott már minket. Nem is ezt a iformabontást
érezzük benne lény,egesne,k, hanem mindazt, amit kes,ernyésen-derűsen, finto
Tokkal kísért komolysággal az életről és a művészetről elmond. Okos, szeile
mes ez a mondanivaló, ha nem is olyan fajsúlyos, mint azt a múlt évi Európa.
kiadás, Szabó György tolLÚ!b61 megjelent bevezetője alapján gondoLhatnánk.
Pirandello jó író volt, de nem volt olyan mélyen szántó elme, hogya lét és a
megismerés problémái annyira alapvetően izgatták volna. Szerzőt kereső hat
szereplője nem azt akarja biz01\yítani, hogy ",a világ megismerhetetlen", hanem
csupán azt, hogy a művészi ,alkotás a leggyötrelmes,ebb ,emberi tevékenységek
egyike,ame[y telve van ,a kudarc vá[Lalásának kockáz/lltairval. Az ugyanis, amit
alkot, a művész számára éppoly fontos és véres valósá'g, mint az, amit látni és
fogni [ehet. De vajon sikerül-e neki ezt a száimára tökéletesen foghatót és reá
Usat úgy közö[ni, ahogyan benne megfogamzott és életre kelt. Minden alkotó
művésznek problémáj.a ez, de kmönösena drámaíróé, hiszen ő nemi forduLhp.'t,
mint a más műfajban író,v,agy a festő közvetlenül a közönséghez. O rá van
utalva a színház és a színészi játék Iközvetítő közegére, OJmelyben az írói mon
daniva[ó akarva, nem akarva fénytörést szenved. Szétszór6dik, összesűrűsödik

vagy csak elhajHk éppen. Igy érzi legalÚ!bb is rendszerint az író. P:s ebből

keletkeznek a viták, 'hiszen ,a színház a s,aját művészi törvényeire hivatkozik.
Az élet, az irodalom és a színpad hármas valóságának feszültségéről és

összeütközéséről szó[ valójában Pirandello darabja, és így 'fogta azt fel De
Lrulio, az olasz előadás rendezője és valamennyi szereplője is. És minden bi
zonnyal ezért sikerült nekik olyan kitűnő előadást produkálniuk, hogy abban
ezúttal a szerző is aligha taláLh,atott volna kivetni val6t. Önir6nia, művészi
a[ázat, vidámsá,g és a művészet szeretete együttesen ár:adtak 'ebből az olasz
camedia dell'arte legjobb hagyományait követő előadásból. És mindez, a leg
nCLg1jobb fokú természetességgel. A sz6 itt persze nem naturaUzmust jelent.
Ezt már a da1'ab témája is e[eve kizárja, hiszen a "hat szereplő" mem valósá
gos ember. Csak az író fantáziájában öltöttek alakot, az író küszködött velük
egy darabig, de aztán abbahagyta a küzdelmet és meg sem írta őket. Létük
(~ega[ább isa művészet felő~ nézve) mégis reális valamiképpen és az interpre
tálás természetessége az ő es,etükben éppen ennek a másfajta reqJ.itásnak
érzékeUetését jelenti. Ebben volt péLdamutatóan jó De LulLoék eióadáSai
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Valamint abban, hogynem ismernek különbséget nagy és kis szerep között.
Minden hang és minden mozdula.t náluk az együttes munkájának van aláren
delve. S ezen a téren jócskán tanulhatunk tőlük.

Hubay Miklós darabja, a "Csend az ajtó mögött", amelyet a Nemzeti Színház
Kamara Színháza muiatott be, sajnálatos félreértésen alapul. Nevezetesen, hogy
a modernség a forma kérdése. Pedig nem az. A modern forma csak akkor
indokolt, ha olyan újszerű mondanivalónak adekvát kiieiezése, amelyet egy
szerűen nem lehet másképp kifejezni. A hangsúly tehát mindenképpen a
mondanivalón van. Egy minden ízében hagyományos történet v,agy konfliktus
még nem lesz modern attól, hogy Tcihagyjuk vagy átugorjuk a cselekmény
egyes láncszemeit, legföl,jebb érthetetll?n vagy éppen értelmetlen.

Ilyesvalami történt Hubay Miklós darabjával is, amelynek eredetiLeg vilá
gos szerkezetét, realista konfliktusát, a szerző a "modern" hangütés érdeké
ben egyszerűen zavarossá tette. A néző, ,aki eleinte ,azt hitte, hogy pontosan
tudja, miről van szó, a játék során egyre bizonytalanabbá válik.

Idős férfi szunyókál egy fotelben, mikor felmegy a függöny. Az apa, akir
nek fia és menye előző nap érkeztek meg egy kétéves afl'ikai kiküldetés után,
Kiderül, hogy a fiatalok egész éjszaka veszekedtek, emiatt nem tudott aludni
az öreg. Megtudjuk, hogy Pál, a fiú mbnökként dolgozott az afrikai építke
zésen, a felesége ugyanott statisztikusként dolgozott és a férfi hibájából valami
rejtélyes baleset történt, ami emlberéletet követelt. Az ügyet eltussoltá,k, és úgy
látszik, hogy ez kiábrándítóan hatott a fiatalasszonyra. A fiatalok között any
nyira elmérgesedett a helyzet, hogy a férj már attól fél, hogy saját felesége
fogja feljelenteni. Ez után az indítá.s után joggal hihetnők, hogy a dambban
most már erről lesz szó, ez a konfliktus kerül kibontásra, megoldásra. Erről

azonban szó sincs. Végig nem derül ki, hogy mi történt a 2am@ezi partján,
felvetődik viszont egy csomó új problé,ma, amelynek semmi köze sincs, vagy
alig van köze az exponált konfliktushoz. (Az öreg pártharcos apa és a készbe
beleülő fiú közötti nemzedéki összeütközés, a fiatal férj féltékenysége, az apa
öreg orvosbarátjának cinikus kiábrándultsága stb.) Mindegyikről beszélnek,
tesznek egy sor homályos célzást, megvitatják az élet értel~nek, életnek és
halálnak problémáját, és a gyanútlan néző egyre tanácstalanabbul mered a
színpadra. Egyre kevésbé tudja, miről van voltaképpen szó. A végén pedig eb
~ell hinnie, hogy az öreg, halálos ágyából felkelve és a kórházból ktEszökve,
utolsó harci cselekményként még 'rendbehozta ,a fiatalok dolgát, és most már
nyugodtan lehunyta szemét. Csak éppen arra nem derül fény, hogy mit kellett
rendbehoznia és hogyan hozta rendbe.

Hallottunk egy sor, helyenként fesziilt és izgalmas párbeszédet, de az író
végig titokban tartotta, hogy mi az a központi probléma, ami izgatta és aminek
mlIvészi megoldására vállalkozott. A "modern" irodalom pedig - ismétdjük
- nem az, hogya közönségre bízzuk azt az elmetornát, amelyet az írónak
kellett volna elvégeznie.

A bizonytalanság a színészek játékán is érződött. Jobb hijján mindegyikük
(Major Tamás, Makláry Zoltán, Kállai Ferenc, Berek Kati) alakított egy-egy
önmagában hiteles figurát, de hogy azok ugyanarról a dologról beszélnek,
arról ők sem tudtak meggyőzni. (D o r o m b y K á r o l y j

Kf:pzöMŰVÉSZET. Nemes Lampérth József művészetéről. Az első világ
háború utolsó éveiben indította meg Ma című folyóiratát Kassák Lajos. írókat,
költőket, kritikusokat, szobrászokat, festőket gyűjtött maga kőre, - olyan kül
földi írókat rnutatott be a magyar közönségnek, akí.k a,~kor még nálunk tel
[esen ismeretlenek voltak (Apollinaire, Cendrars, Duhamel), - kiállításokat,
előadásokat szervezett, A Ma körében feltűnt képzőművészek között az együk
legerősebb egyéniség Lampérth (vagy Nemes Lampértti) József volt, aki hatal
mas dinamizmussal, az ecsetjárás Iortisszimójával festette képeit és tusfestené
nyelt, hogy azután hasadt lélekkel (még hamninc 'éves sem voLt ekkor) ideg
gyógyiI1fézetbe 'kerüljön. Ott is halt meg harminchárom esztendős 'korában;
életműve megalkotásához alig pár év állott rendelkezésére.
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Nagybányai s pártzsí tanulmányutak ultáJn az első világháborúban a fronrt
ra került, s ott sebesülés 'következtében az egyik keze megbénult Úakávcsa'k
két másik kiváló kortársáé: Nagy Baloghé és Derkovitsé). AianácslOOztársaság
idején képességeit elismenték ; a kommün leverése után Berlinibe és Stockholrn
ba került; innen már elborult elmével tért haza. Kevés munkája maradt fenn,
-'" sok nyilván szétszóródott külföldön. A felloutathatóüoból szép emlékkiállt
tást rendezett a Nemzeti Galériában dr. Pataky Dénesné.

Nemes Larnpérth leveleiből [ópárat néhány éve pulblikáltak, - azokat,
amelyeket a rnűvész Wilde Jánoshoz, az évtizedek óta külföldön élő kiváló
magyar tudóshoz. a velencei renaissanceszal fog14l'lkozó több alapvető mű szer
zőjóhez, a londoni egyetem nemrégen nyugalomba vonult professzorához Irt.
Lampér-th egyéniségének s rnűvészd törekvéseinek megvilágítására ezekből az
érdekes levelekből idézünk néhány mondatot. 1914 öszén katonaként Kapós
várt tartózkodott a művész ; innen írja: "Végtelenül örülök annak, 'hogy még
a nagy hál előtt kint voltam elég hosszú ideig Párizs szentelt terein és boule
vardjain." Pár héttel később, szintén Kaposvánról : "Éln nem igen törtetek a
tiszti kardbojt felé és remélhetőleg el sem érem. Minden érzésem és az erőim

összessége az rnind a Múzsáé, mert én azzal jegye7Jtelm e·l magamat őrölore.

Sokszor gondolok Párizsra, és sokszor Il<cépz,elem magamat Párizs csodaszép
templomai alá." Olvasmányairól ds megemlékezik: "Dos21tojevsZJkij Félkegyel
rnűje nagyon nagy hatással volt, helyesebben van rám. Öriásí mértékben cso
dálom ezt az embert, valósággal elragadott és lenyűgözött engemet." Egy má
sik levelében Platonról ír Wildének: "A philosophiában pedig Platonnal fog
lalkozom; a vele való foglalkozás közben énem megtisztul mínden hétköznapi
salaktól és gondtól, és élvezem Platónnak kristálytisztaságú, mély és hatal
mas Dialógusait." Egy 1919 decemberében, Berlinben, Hoffmann Edith műtör

tériészhez írott levelében arról beszél, hogy mekkora élményt jelentett szá
mára Cézanne két képe. "Mind a kettő megdöbbentett purbténségával, nemes
ségével és egyszerűségével. Bámulatraméltó az a pietás, ahogyan Cézanne az
ő műveit megrteremtette." Ugyanebben a levelében Rubens, Renoir, Degas,
Kokoschka rnunkáiról beszél még nagyon meleg hangon; "egészen tökéletesen
szép még Jan van Eyck-nek Márta a kisgyermek-Jézussal a templomban círnű

képe, csak a legnagyobb alkotások közé lehet' sorolni." Berlanben nagy sze
génységben élt; egy 1920t,avaszán kelt levélből valók e sarok: "Olajfestményt
mindezídeig nem csináltam; ennek pedig az az oka, hogy a hozzávaló anyagok
rettenetesen drágák."

Az idézetekből is 'kitűnik, hogya művészetet nagy, odaadó komolysággal,
gyakorló, rnély érzelemvílágú, festői célkitűzései megvalósftásának mínden
egyebet alárendelő rnűvész volt Lampérüh. Olaifestménye csupán néhány ma
radt fenn: egy-két robusztus, hevesen traktált csendélet kaktusszal, húsosle
velű növényekkel ; sommázó tájképek igen széles ecsettel, indulatosan festve;
szélestomporú női hátaktok architektonikus felfogásban; a halál komor fön
ségét sugallóvc.Apám a ravatalon" című festmény. (Ez utóbbit 21 éves korában
alkotta I) E műveket a kompozíciónak következetes, sokszor kemény kíhang
súlyezása jellemzi, - győzelem míndegyík a leselkedő téboly erői felett, ame
Ivéknek Lampérth nem adta meg könnyen magát. Kiválóak, markánsaik aIkad
nak tusrajzai között is, így a párizsi, felvidéki, kolozsvári, tabáni tájak és ut
carészletek. a szoborszerű ruhátlan asszonyi alakok, portrérajzok a fiatal Kas
sákról és Pogány Kálmán rnűvészettőnténészről.aki az 1919-es forradalom ide
jén a művészetí direktóníum egví'k vezetőle volt, maid a 20-as évek elején a
rövid életű, igen magas színvonalú "Ars Un'!" círnű folyóiratot szenkesztette, s
írt egy kitűnő könyvet az utolsó ítélet ábrázolásának középkori íkonográftájáról.

A képek, rajzok láttán felmerül a "párizsi hatás" kérdése. Bár Matísse, a
.,Vadak" és a Ikorai kubizmus befolyásolták Lampértih kibontakozását, nem
lenne igazságos cltúlozní a ,.francia hatás" mértékét, A művész 1913~ban került
ki Párizsba, s akkor már háta rnögött volt a "Ravatal" s a kiforrott művek
egész sora.

Izzó, már-már barbár erő és széles ívű lendület - amelyet azonban (a
rnűvész egészséges korszakában) az elme fegyelrne "civiHzál" és a szerIkezet
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abronesai fognak össze - a 1iő vonásai ennek a művészemek, Hogy Lampérth
útja merre vezetett volna tovább, nem tudJhatjuk De munkássága így is több
mint torzó, - egy testben-lélekben sokat szenvedett művész tragikus vallo
mása, - egy boldogtalan, de vérbeli alkotóé, aki összeroppant egy zaüclatott
élet és egy mcstoha kor csapásai alatt, de rnűvészí elveiből egy tapodtat sem
engedett.

Barátai, tisztelői' híven őrzik emlékét, Ferenczy Béní piakettet készült
rnintázní róla (ennek vázlatadt a kiállításon láthattuk), Gömöri Jenő Tamás
író, 'I1homas Mamm. magyar barátja, az egykori "Modern Könyvtár" szerkesz
tője pedig a közelmúltban y;erset írt kortársáról. kinek .mínden művén a
Megszállottság jegye ég ..." E vern egyídc strófájátédézzük befejezésül:

Am e vert éLet nagyszerű termése, ím'
FöLtámadt, mert feLtámad minden mi szép,
Mi nagy. ,. Nem engedi az emberiség
Rejtve Lenni Lenn, mi termett fenn: bércein.

•• *
Szántó Piroska újabb munkái. Látomás és induLat a művészetben círnú

igen érdekes esztétikat munkájában azt írja Füst Milári, !hOgy az az i,gazi mű
vész; "alk'i 'firiss látásával, a jelenségeknek jelenésként való felvételével, állan
dó csodálkozásával újból felkelti érdeklődésünket oly dolgok iránt is. ame
lyekre alág-alég voltunk már hajlandók figyelni". Ezek közé az igazi művészek

klöre tartozik Szántó Piroska is; la Csók galérdában nemrégiben kiállított mű

vei a megfigyelésnek, a Viilág befogadásának frísseségével, prírnér voltával, a
természetre való gyermeké rácsodáhkozásának Hlyés Gyula által is észrevett
k,épességlével, ábrázolásának érzékeny fimomságával, tisztaságával, érzékletes
ségével és megjelenítő képességének erejével szólanak a nézőhöz.

Képeinek egyrészén kertek, növények, virágok 'láthatók. A ví.rágok Szántó
Píroskának barátai és társai, ,.akilkJkel" együtt él, "akiknek" életét, tulajdon
ságait, "szokás'ait" gyengéden fíigyelt és nagyon ismeri. Igy érthető, hogy az
egyik vdrágkép címe: "Különc,s társaság", a másiké - lenajtott fejű napra
forgók - "HaIákaitélrtek", a harmadiké: "Arcok a vírágágyból". Semmi mo
notónaa, ellenkezőleg: hatalmas formai változatosság van ezekben a munkáíban:
a színek és a rajz hol izgatott és zsúfolt (de mem, komponálatlan l), Hyeri a
Iíla-kék-bordó szímekből felépítetc "Bújkáló cinege", - hol a keletázsiai mű

vészet nagy egyszerűségét idézik munkái ("Forgó tulipánok"), hol a nonfigu
ráció közelébe jut az ábrázolás, mert a benyomást, az élményt ez esetben így
tudja legtölkiéletesebblen transzponálni: "Égő strelíciák". Vam Weöresn€lk egy
szép verse, a "Tavaszi virradat": "Kakas kukoríc, hajnal kávdrft, / a réti rigó
dala röppen, / arany bivalyok gerince ragyog / márvány-eres égi ködökben" ...
Szántó Piroska nem egy művét - egy más rnűvészet ihierol'dhiájában - ha
sonló értékű, hasonló emlékezetességű varázslatnak érezzük.

Képeinek másik csoportjához szürke papírlapra igen kevés szannel rai
zolt, szentendrei hangulatokat megszólaltató rnunkáí tartoznak, GÖl'ö~keleti

templomok tornyai, kerekesküt. kanyargó utcáeskák, öreg temetők évszázados
síeköveikkel és korhadó kopjafáikkal, madárílesztők, barokk feszületek kava
rognak a képeken, - az öreg házak fölött angyal repül át és a lepkék szí
várványes szárnyai rnögül Krisztus arca néz reánk, ahogyan egy névtelen, régi
szobrász kőbe faragta ... Szokatlanok első pillantásra e rnűvek, ötletek és ku
ríozítások fűzérének vélbetné az elhamankodott ítélkező, -l'övid ismerkedés
barátkozás után azonban hatni íkezd reánk e ci'klus atmoszférája. ChagaLL-t,
Vajda Lajost, Amos Imrét, a szürrealiamus ismert .nyugati képviselölt emile
getni e képekkel kapcsolatban nem egYéb rnűtörténeti ismelletek megcsulog-
tatásánál, - autentikus, ízig-vértg eredeti, egyéni művészet ez. .

SZJép itáliairajzain Velence, Amalfi vagy Róma, et'rusak szarkofágok, az
Örölk Város terei és szökőloútjai vagy Nicolaus Cusanus kardinális síremléke
jelendk meg, a lágy, lebegő vonalak az antikVlÍ'tás ízelt lés a mediterrán föld le
vegőjét közvetítik, - de Szántó Piroska grafikáit nem szükséges különöseb
ben bemutatni vagy méltatnd, hiszen ókori ~ör<ög elbeszélőkhöz, olasz reme-
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szánsz-írókhoz, Víálonhoz, orosz klasszi'kusokhoz (Mamin-Szibirj'ak), mai nyu
gati (Thomas Mann, DaViid Gamett) és újabb magyar irókihoz (Vas István,
SaIikadi Imre) készített !kiváló állusztt-ációd - amelyek a szövegek méltó kí
sórői - széles körben ismertek és becsültek.

Végezetül: ne hagyjukemlítetlen a katalógus előszavát. Rónay György írá
sát, amely szerétettel és hozzáértéssel megírt, mesterí kis esszé. (Dévényi Iván)

•
Bélaváry B. Alice műtermi kiállításáról. Érdeikes egyházművészeti kdsér

letnek lehettünk tanúi május első napjaiban: Bélaváry B.' Alice műtermí kiál
lítást rendezett egyházi témájú freskókartonokból.

Bélavárv ALice, akinek [képeit 1929 óta tkísérhetd fdgyelernmel a tárlatlátó
gató, Barcsay Jenövei és Gadányival együtt végezte el a főiskolát. Főleg a
Vaszary János elnöklete alatt működő "Új Művészek Egyesületév-nek /keretében
állította ki nagyobbára világi vonatkozású képeit. 1945 után két évig ösz
töndíjat kapott. A közelmúltban Párizsban a Festőművésznők Nemzetközi Ki
állításán is szerepelt,

Ez alkalommal nagyméretű Ireskókartonokon, melyeknek témája az "Egy
ház főbb ünnepei", bizonyította erős dekoratív képességet, Az élénk színű,

temperával készült ikartonok fordulópontot Jelentenek a művésznő oeuvreíé
ben, aki eddig inkább sötéttónusú, borongós színekíkel festett. Az új témakör
fellazította pííkturájának eddági szírsbeld kötöttségeit. Ezekiben a kartonokban
fonmailag a román és rnodem-naív-dekoratív művészeti emlékekre támaszkod
va Krisztus és az Egyház életének nagy fordulópontjait az örökiIrevalóság és
változha-tatlanság szemszegéből festette meg. A főleg arany háttér, az erős

színek a történések dicsőséges voltát vannak hivatva kifejezrui, . így az öI'IÖiklklé
aktuálís térnák új előadásban .tárulnak elénk,

Somogyi Antal, a neves egyházmüvészetí szakértő meleghangú levélben
üdvözölte a művésznőt, Tőle idézünk néhány sort: "Sokan úgy akarták az egy
házművészetet megújítaní, hogy visszaténtek az ősi fonmákhoz. mert érezték.
ott kell keresntök az eleven hit megnyilatkozását. De a Ikülső forma utánzásá
nál többre nem igen [utottaík, s az utánzott naívitásba Lel!ket vinni nem tudtak.
Hiába rnínden rnesterkedés, azokat a formákat, melyek élő hitből születtek,
csalk. élő hdt tudja lélekkel megtölteni, s így meggyőző ereiűvé tenni. - Arról
tanúskodnak a Művésznő gyönyörű kartonjaí, ... - Ihogy az ősi, mondhamám
klasszikus keresztény művészet forrnanyelve bennük nem utánzat, ami ügyes
kedesen túl semmit sem mond, hanem szívhez szóló eleven élet." (S. K.)

ZENEI JEGYZETEK. (E g y h á z z e n e.) Ismét rnagyszabású feLClidatot ol
dott meg .kitűnően a Tamás A,lajos vezette Kapisztrán kórus és zenekar Hayd,n
Teremtésének magasszínvonalú előadásával. A Tövis ;utcai - muvészi ízléssel
berendezett - templom akusztikája ugyan nem nyújthat teljesen hibánan él
ményt (ezúttaL a kórus egyensúlya ingott meg néha), mégis sokan éppen az
eLőadás után érezték meg Haydn géníuszát és teremtő nagyságát. És ez 'lnlár
maga ís fémjelzi a produkcíó színvonalát. .

1796. december 14-én Haydn néhány részletet mrutatott be barátjának~
ALbrechtsbergernek, készülő új művéből, a Teremtésbő~. Igaz, a teLjes orató
rium csak két llsztendő múlva készült el végleges formában s a bemutatóra van
Swieten báró az eredeti angol szöveget németre fordította. Egyébként van Swie
ten hárónak Lehet köszönni, hogy egyáltaLán Létrejöhetett a Teremtés szűkkörű

bemutatója, hiszen ő bírta ·rá a Liebhabergesellschaft tagjait, hogy járuljanak
hozzá a jelentős költségekhez. Haydn április elején fejezte be ,a muvet s a hó
nap végén került sor a rendkívüli érdeklődéssel várt bemutatóra. Schwarzen-
berg herceg bécsi kastélyát roskadásig megtöltötték ,(1, meghívott előkelőségek

8 lovas rendőröket kellett kivezényeLni a környező utcák rendjének biztosítá
sára. A .közönség és a szakértők egyöntetű véleménye szerint a bemutató az év
legnagyobb és legmegrenditóbb zenei eseménye volt. Nem. véletLen, ,hogy a nem
sokkiú későbbi nyiLvános bemutatána BurgtheaterbanéletveszéLyes tolongás
támadt, oLyan, mint taLán még so'hasem. Előadás után lL közönség tombolva ün
nepelte a szerény öregecske szerzőt, aki legyőzte zenéjével a század utolsó év-
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tizedének hábOTÚS szorongását és visszaajándékozta Bécsnek a szellem elsőbb

ségét.
A Teremtés mintái között leggyakrabban Hiitulel oratóriumait emlegetik

és nem is ok nélkül. Haydn londoni útjain m,inden bizonnyal tanulmányozta
ezeket a műveket, némelyiket pedig remek e16adásban - hatalmas kórusok
kal - meg is hallgatta. Ám bármennyire elbűvölte is őt nagy elődjének monu
mentális formáló ereje s rendkivüli szuggesztiuitása, sohasem adta fel ked
véért a maga zencszerzót atapáuásct, A Teremtésben sokat hasznosított Hiirulei
eredményeiből; elsősorban kórustechnikájából, ám a szinte egyidejű Missa in
tempore belli című művét mégis sokkal inkább hiindelinek érezzük. A Terem
tés ugyanis lírai alkotás, a bibliai eseményeket gyermeki alázattal és hittel
szemléli és szemlélteti benne a szerző. Nem uéletlen, hogyi az oratórium csúcs
pontja is az a lírai duett, melyben az első emberpár sétára indul a teremtett
világ csodái között. S éppen itt lelhetjük meg a Teremtés igazi mondanivaló
ját: a bensőséges hit és a lélek harmóniájának diadalát hirdeti, mint ahogy
erről valla zárókórus hatalmas újjongása is.

Tamás Alajos koncepció.ia a lírai mozzanatok kiemelésével vált meggyű

zővé. Talán a beoeeeto kórust és az első részt sodróbbá és lendületesebbé is
formálhatta vo17va. A szólisták - László Margit, Réti József és Miklós Pál 
igen kiváló teljesitményt nyújtottak, talán csak: a basszus szólista "hagyott ott"
néhány hangot a magasabb [ekvésekben. Külön is kiemelnénk Réti József már
sokszor méltatott. átéIt produkciójfit. A zenekar kiegyenlített, megbízható játé
kával szintén erőssége volt az előadásnak.

(N a g y h a n g ver s e n y e Ic r ő l.) Richterrel kezdjük a sort. Ez a csodá
latos művész minden fellépésére tartogat valami újat, meglepőt. Most elsősor

ban Schubert- és Chopin-tolmácsolásával szabott mértéket. Nagy elődje, Edwin
Fischer mondotta egy alkalommal, hogya zong01'ista igazi próbája mindig Schu
bert. Richter úgy teljesitette ezt a próbát, hogy alighanemévtizedeknek kell el
telniök, amíg hasonló élményben lesz részünk.. Második hJangversenyén, amelyet
elsősorban a szovjet zeneművészetnek szentelt, azt is bebizonyította, hogy né
melyik művet (Sosztákovics Bach-ízű preludium és fugáira gondolunk) jobban
is lehet játszani, mint alkotója elképzelte. Igaz, Sosztákovics tudatosan válasz
totta példaképül a Wohltemperiertes Klavíer sorozatot, érzésünk szerint azon
ban nem mindenütt sikerült meggyőzően átértelmeznie, modernizálnia a barokk
kereteket. Rendkívüli sikere volt viszont Prokofjev VI. A-dúr szonátájának s
a ráadásnak adott Prokofjev-damboknak is. Ezek a furcsán objektív, fanyar
hangvételű zongoraművek kihasználják, a hangszer összes lehetőségeit. Richter
mindehhez még a maga zseniális teremtő erejét is hozzáadta. Nem csoda, hogy
az est végére Prokofjev valóságos "bestseller" lett.

1912-ben Gyagilev társulatával látogatott először Budapestre Igor Sztra
vinszkij, hogy sze7nélyesen tanítsa be Operaházunk zenekarának a Tűzmadár

zenéjét. Személyes nagyságát és korszakalkotó jelentőségét azonban inkább má
sodik, 1926-os vendégszereplésekor ismerte fel a magyar közönség. Ezen a
hangversenyen máig is legnépszerűbb műve, a Petruska-szvit'(melyet a kit'áló
Zubin Mehta vezényelt nagy sikerrel az elmúlt hetekben) aratta a legnagyobb,
szinte kirobbanó sikert. A közönséget elsősorban a mesteri színl>ezeléssel kife
jezett, groteszk történet inditotta tapsra s taLán nem is vették észre, hogy
Sztravinszkij jellemének és zeg-zugos művészi útjának magyarázatát tartják
kezükben. Az orosz' származású szerző ugyanis gyakran állítja műveinek kö
zéppontjába az élet feWletén jelentkező groteszk elemet s ahogy ezt lefejti,
úgy jut egyre közelebb a humánum, a tiszta emberség fogalmához.

Úgy tűnik, hogy Sztravinszkij az élet nagy kérdései között a vallás kérdé
sével is szemben találta magát és - igenlő választ adott rá. 1930-ban kompo
nálta "Isten dicsőségére" a Zsoltár-szimfóniát, amely mindmáig leghitelesebb,
legművészibb és legőszintébb műve s amely mostani vendégszereplése kor is
osztatlan elismerést és tiszteletet keltett. Utaljunk az I. rész döbbenetes erejű

könyörgésére, s az egész mű csúcspontjára, a csodálatoSlan újszerű és mégis hi
teles Allelujára. (Ezekben a részekben a Budapesti Kórus remekelt!). Tény,
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hogy Sztravinszkij nem a hívő Ibelenyugvásával imádkozik, hanem a modern
ember szaggatott akaratos életritmusával közeledik Istenhez, s szinte kikény
szerítí tőle az igent. S 'éppen ezért érezzük a Zsoltárszimfónia könyörgő hang
ját hitelesnek és igaznak.

A hangverseny utolsó akkordja. után a közönség és a zenekar is helyéről

felállva ünnepelte korunk nagy komponistáját, aki egy pillanatra megajándé
kozott a IUIlhatatlanság varázsával. Egy pillanatra felidéztem magamban ekkor
Sztravinszkij egyik hires képét, amely a Columbia-Stúdió kijáratánál ábrá
zolja Fromm társaságában. A New York-i utcán zsibong az élet, s Sztravinszkij
olyan picinynek tűnik ebben a zürzavarban! Pedig ki tudja . . . Az autók toca
1'obognak, az élet megy tovább, de ő már belépett a - történelembe.

(Rónay László)

VALAS OLASZ MODRA. "DvIHcile est satiram non scribere'' - mondja
Juvenalis -, vagyis: igen nehéz szatírát nem írni ott, ahol minden la feje tete
jén áll, ahol a képmutatás kormányozza az életet. Ez juthat eszébe a gondol
kozó nézőnek, amikor az előadás után mosolyogva ugyan, ám mégis fejét ICSÓ

válva elhagyja a filmszínházat. Igen, nehéz, színte lehetetlen meg Inem látni
azokat a képtelenségeket. amik Szicilia kék ege alatt végbemennek s talán
még nehezebb mindezekről ítéletet nem alkotni, vállvonogatva tovább állni egy
"mi közörn hozzá" biggyesztés kíséretében, ami általában szokásunk, ha 'ben
nünket közvetlenül nem érintő dolgokról van szó, Nehéz, mert nemcsák lbel
sőnk, etikai érzékünk ágálna ellene, hanem azért is, mert nem pusztán Szicilia
kerül itt terítékre ... \Közvetlenebb céltáblát érnek a gúmy nyJilai, a gyarló em
bert, önmagunkat. És, hogy mégis nevetni tudunk rajta, annak sem csupán a
rengeteg fonák helyzet, mulatságos beállítás az oka ... A humor latin szö, ned
vességet jelent. Könnyeket, amelyeket jelen esetben a kacagtató bűntudatcsal
a szernünkbe: Úristen, de hitványak, de szánalmasari gyaelóak vagyunk!

A film alapötlete igen egyszeru. Az olasz büntetőtörvénykönyvszembe
szökő sajátosságai tálcán kínálják a témát. A válást nem engedi meg, ám
ugyanakkor rendkívül enyhén bírálja el a férfibecsület védelmében elkövetett
gyilkosságot. Nem csoda, hiszen a vendetta :hazájának törvényeit férfiak al
kották ... Akit tehát megcsal a felesége, az kevéssel megússza, ha törnöz, vagy
revolverhez nyúl, sőt - a közvélemény szemében hőssé magasztosul ... Olyas
valamiez, mint a "régi, jó világban" a párbajvétség volt minálunk, Olyan tár
sadalmi rend törvénye ez, amelyik a nőt a férfi tulajdonának tekinti, nemhogy
nem kezeli egyenrangú félként, de úgyszólván ernberszámba sem veszi. Aki
e becses tulajdonhoz nyúl, azt egyszerűen le kell puffantani - akár a vadnyu
gati lótelvajt.

Adva van egy fiatal arisztokrata, Ferdinando Cetalu báró, aki mint mon
dani szokás, rosszul nősült. Felesége butácska, 'erőszakosan nőies kis perszona,
amolyan 'idegekre menően szerető hitves. Ez a szerencsétlen teremtés imádja
férjét, szinte nyűgként csüng a bálványozott "Fefe" nyakán. !Az ifjabb Cefalu
báró azonban halálosan únja szegénykét, őt már csupán, a velük egy fedél alatt
lakó gyönyörű, tizenhét éves unokahuga érdekli. Az unott kapcsolat lassan, de
biztosan gyűlőlette alakul ... Előbb csak a lélek mélyén, a fantázia vásznára
vetülnek hátborzongató képek: a feleségét hol mocsárba fojtja, hol üstben szap
panná főzeti a kaján kísértés. lA belső hang azonban nem elégszik meg ennyi
vel, reálisabb tanácsokat sugall, Fefe báró kezébe nyomja az imént aposztro
fált törvénykönyvet ... A paragrafusok kiskapuin át most már szabad az út s a
megvalósítás ezek után csak idő kérdése lehet. Csupán csábítót kell keresnie
felesége számára... hogy bosszút állhasson, hogy "me,gvéde1mezhese becsüle
tét".

Ennyi az alapötlet - a többi csak "járulék", motivácíó, mondhatní színező

elem. Pietro Germi, a rendező-író színte hibátlanul keveri őket palettáján, hogy
a végső tonalitást, a mondanivalót félreérthetetlenné tegye. Minden apró moz
zanat ezt célozza, rninden rnellékkőrülmény ezt emeli ki: azt a fajta emberi
silányságot, amely nemhogy nem vállalja a tett következményeit, hanem ra-
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vaszkodva erénnyé rnagasztosítja a bűnt, fennköltségge az aljasságot, hősles

séggé a gyávaságot.

Az események csigalépcsős körforgással vezetnek bennünket a bűn tornyá
nak .tetejére IS mínden kanyarodóban szemléletes panoráma nyílik az emberi
lélek tájára, a vétkek birodalmába Van időnk go ndolkozni közben, a lép-
csőfokokat pihenők szakítják meg Fefe Cefalu minden enerváltsága mellett
szímpatíkus is tud lenni és mégis el kell ítélnünk szinte rögtön, az expozíció
elején. Hiszen ha ennyire utálja feleségét, akkor míért vette el ? S ha már el
vette, akkor rníért hagyja magára, miért nem igyekszik átnevelni, hajlítani.
alakítani olyanná, akiből igazi élettárs vájhat. Hogy a fiatalasszony meanyire
nem ",reménytelen eset", az megmutatkozik akkor, amikor a szeretője oldalán
színte kivirágzik, megszépül, megbátorodik ... A tündéri szépségú unokahug
viszont szereti a !fiatal artsztokratát, éleszti-szítja benne a bűnös érzést. Igazi
kívül piros, belül tférges alma ez a szemrevaló leányzó. Tudatos bűnös, talán
még Ferdinandónál is vétkesebb. Angyali ártatlansággal dúlja fel mások csa
ládi életét, kergeti halálba tulajdon atyját, csakhogy megkaparinthasisa a ki
szemelt férfit - akit azután épp ilyen cinikusari hajít félre, Mert minden bűn

magában hordja büntetését.

A film cselekményének ez a "magán-vonala" világosan látható, szinte
didaktikusan egyértelmű - anélkül azonban, hogy tanmesévé Iaposodnéx. Ki
tűnő, szórakoztató, lebílíncselően izgalmas. Esrvenértékű ezzel a "társadalmi vo
nal", a háttér, a környezet rajza, azé a miliője, amelyikben ilyesmi reálisan
megeshetik, lejátszódhatik ... A "couleur local" parancsolóan determinál, már
az első filmkockák alatt a kellő hangulati vágányra taszít. Efelejtjűk, hogy né
zőtéren ülünk, fizikailag érezzük a párás hőséget, a kockára vágható unalmat,
amely belengi, átjárja, irnpregnálja a hajdan csillogó palotát, az immár kis
polgárivá szegénvedett Cefaluk ősi fészkét, Szicíldában vagyunk. Szicíliában,
ahol számtalan ilyen "pa,lazzo" található. Míndenütt pereg a vakolat, hullik
a :lireskók festéke, a stuöokók aranyozása, csupán a címer hival!kodik a' bejárat
felett, csak a nagyképű rátaotíság Ia'katja a hodálynak beillő termeket, kép
mutat6 fennköltség őrzi a tradíciókat. Szegény ország ez, ám fenn az ernyő,

ha nincs is 'kas... És rnégís mintha ismerős lenne mindez, rnírrtha nem ds
volna an1nY'i1ra idegen, mintha otthonosan tájékozódnámk bennük magunk is.
Igen, mert emberi lalklhely,ek ezek, belsejük valahogy bensőnkre utal és az
emberi intérieur míndenütt egyforma ... Mint ahogy mindenütt megtalálható
a kisvárosi látszat-prüdéria, mímden keresztény közösségben felüti a fejét az
igazi vaskos gonoszság is gyakran valami szeritnek tartott tradició paraván ja
rnögé búví.k,

Igen, szatíra ez ajaváJból! Ment végtére is mindez nem Sziciliában törté
nrk, nem Cefalu báró a film hőse. Ott játszódik a cselekmény a sötét nézőtéren

s a történet hősei ott ülnek a széksorokban. A tálalás olyan kitűnő, annyira
megejt bennünket is az unokahúg szépsége, a felleség hangsúlyozott hibája,
Fefe báró szenvelgő szenvedése és szenvedélyessége, hogy lépreenegyünk, be
hagyjuk magunkat csapni, azonosulunk velük, vagyis: bűnrészesekké válunk.
Holott a vétek egyáltalán nincs elkendőzve, színte kézzelfogható Iklözelségböl
érezzük tüzének sugárzását, majdnem a bőrünket pÖI1köli... Ám annál ha
ta.1Jmasabbancsattan arcunkon a nemezis pofonja, annál inkább belevörösö
dün:k akkor, amilkor az angyallan szép unokahúgról végül is vísszavonhatat
lanul kiderül, hogy korántsem angyal - sőt! Ésalltimr szégyenkezünk teljes
szívünkbőL Hát érdemes volt?! 'Gyilkolni, feldúlni egy házasságot, megölni
azt, aki szeretett bennünket, ezért a. .. és ikeressüik a megfelelő jelzőt ... mínt
a!hogy az életben is gyakran keressük. Közben természetesen jól szórakozunk
a számunkra kevésbé szimpatikus szereplök kárára, rnint ahogy mindig is
olcsó enudatság az erényen, a "lmaJfla" becsületességen derülni. Végül azonban
ez a mulatság is ellenünk fordul s nem marad számunkra más kacagnívalő,

mínt tulajdon torzképünk. mely ebből a görbe tükörből vigyorog reánk ...
Ezént csóváljuk végül a fejünket, ezért törölgetjü1k sietve szemünkből a humor
harmatát - V'éiJkességünik áruló nyomát.
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Brilliáns alakítások teszik feledhetetlenné a darabot,hiszen mind Marcello
Mastroianni, mand Daniella Rocca tudásuk legjavát adják. Mégsem egyedül az
ő érdemük, hogya film a tavalyi cannes-i, illetve mexikói fesztiválokon el
nyerte az elsőséget, az oroszlánrész Ger:mié, aki úgy játszotta, úgy expo
nálta ezt a szatírát, hogy befejeztével megtdsztulunk - akár csak egy pil
lanatra is - a katnarzís rnosolya által. (Bittei Lajos)

A PAPI VISELETROL. Ha lehet beszélini a divat Iélektanáról, talán sza
bad a divat szociológiájáról is. Persze nem a papi viselettel kapcsolatban, rnert
a papok tudvalévőleg nem divatoznak. Róluk szólva tehát csak a papi viselet
szociológiájáról lehet szó. Ez ,bizonyára nem is volna érdektelen; nemcsak mű

velődéstörténeti ismereteink gyarapodnának vele, hanem az egyház és az egy
házlak társadalomtörténetí szerepenek még alaposabb megértéséhez segíthetne
hozzá.

Persze, a Iiturgüous öltözékekről .kevésbé eshetik szó ezzel kapcsolatban.
A dán Henny Harald Hansen kosztűrntörténeti rnunkáját lapozgatva s a könyv
színes képeiben elgvönyörködve az ember képzelőerejének gazdagságán, lehe
tetlen ugyan nem gondolni arra, hogyan vált az egyszerű római útiruha, a
rabszolgák viselete, a kapucnis esőkabát, a casula gyönyörűen hímzett, színek
ben pompázó selymes rmseruhává, s arra, hogyan maradhatott meg az euró
pai divat nunden változása ellenére a líturgia védőszárnyai alatt mindrnáig 
ha azonban aviseletváltozás háttere érdelkel bennünket inkább, akkor a pap
ság utcai viseletét kell elsősorban szemügyre vennünk.

De ez nem is olyan könnyű feladat, mint ahogy gondolnánk. Egy derék
oratóraanus 1678-79~ben összegyűjtötte ugyan az egyházfegyelml és egyház
kormányzati szabályokat, de mellőzte a reverenda "divattörténete" szempont
jából nélkülözhetetlen ikonográfiát, vagyis a képek, a szobrok tanulságát. Saj
nos, a kosztűrntörténeti munkák sem igen adnak lénycegesen bővebb elígazítást
ezen a területen. Éppen ezért tarthat érdeklődésre számot Robert Roquette ta
nulmánya az Études .múltéví nyání kettős-számában a papi viselet történeté
ről. A szerző is Ikiemeli azt az egyébként ismert történeti tényt, hogy az első

öt évszázadban nem volt különbség a világi és az egyházi öltözködés közt.
A gyönyörű ravennai és isztambuli rnozaikokon kieleme2Jhetjük a VI. század
bizánci öltözködésének alakulását, amelynek sokféleségiéből is jól kivehető

három csoport: a szentek viselete, a püspökök és papok szakrális ruházata és
végül a bizánci udvar udvari viselete. A szentek és a papok viselete a görög
római hagyományokat őrizte, a világlaké mindimkább a kelet színezö hatása
alá .került, de a mozaikokról kítetszően is még nem volt lényeges eltérés a püs
pökök és a császáro tisztviselők ruházata közt.

Az a tény, hogy az első századokban nem volt még külön papi viselet,
arra vezethető vissza, hogy az egyháznak nem volt meg a törvényes jogi hely
zete. Abiban a római világban, ahol csak állami intézmények működtek és
ahol az üldözések mégis csak fenyegetőek voltak, ha nem is olyan gyakoriak
és rendszeresek. mínt ahogy azt régebben vélték, a papi rend még nem kü
lőnülhetett el, nem alakulhetott ki. Nem szentségi és egylházjogi értelemben
természetesen, hanem pusztán társadalom- és viselettörténeti szempontból.
Kartágói Csprián vértanú a III. században úgy öltözködött tehát, mint mín
denki más. Egyszerű ruháiban járt, alul hosszú tun~kárt viselt, felsőruhaként a
birrust hordta, ezt az egyszerűsített latin tóga-Iélét és a dalmatíkát. A zsi
natok az egyszerű, a .minden fényűzés nélküli ruháket ajánlották. Papjaink
még az üldözések megszűnése, a vallásszabadságot deklaráló hIres mílámói edik
tum megjelenése után, tehát a IV. század derekán is még a középrétegek vi
seletét hordták. Szent Gergely pápa a VI. és Szerit Zakariás pápa a VII. szá
zadban ugyanazt az öltözéket viselte még, mint Oíprián, vagyis "a jó társaság
városi ruháját". Róma papjai ragaszkodtasc a világi viseletehez. Jtrdekes, hogy
az elkülönölés Ga'lliában kezdődött az V. században, ahol a p;;snöJljök még a
világi iközéprétegeknél is egyszerűbb szerény ikis palliumot, palástot viseltek.
Talán éppen a szegények kedvéért. Celesztin pápa 428~ban mégis megintette
őket: ha már a népnél és másoknál különbbé nkarnak válni, történjék ez az
egyházfegyelem és a tanítás, ne pedig a ruházkodás terén.
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A régi római civilizáció elhalása és az új, a középkorí, a barbár civili
záció hatására az európai viselet ben forradalom következett be. A görög-római
világ embere, a hellén kultura közvetlen érintettje, leülönösen a rnediterrán
kixötőkben, sokáig hű maradt a "hosszú" ruhákhoz, az egyenes szabású tuni
kánoz, míg a germán hódítók a rövid katonu-kabátot és a nadrágot viselték,
ami már a római harcosoknak is viselete volt. Nagy Károlyori kétszer életében
volt hosszú ruha, akkor is csak két pápa kifejezett kívánságára húzta fel őket,

mert a római püspökök megbotránkoztak az új divatan. A Meroving-királyoktól
kezdve a rövid ruha fokozatosan általánossá vált, a Capetingele korától pedig
már csak a királyok viseltek hosszú ruhát a bizánci császárok miritájára. Az
egyháziak viszont ragaszkodbak a hagyományos görög-római eredetű viselet
hez. Ez a ragaszkodás részben a testületi szellemből fakadó konzervativizmus
ban leli magyarázatát, másrészt azonban a külön papi viseletben mindinkább
kifejezésre jutott a papság különleges helyzetének a világiakkal szemben ki
Iejlouo jellege, a papi rend társadalmi különáblása és amit voltaképpen első

ként kellett volna említeni: a papi rnívolt elxülörrített, rnegszenteít jellege is.
Ugyanatckor azonban, amikor a papi rendben lévők 'l'agaszkodtak 'a hovátovább
arcnaíkussá váló ruhákhoz, különösen ami a papát és az előljárókat illeti,
az alsópapság körében már az V, VI, és a VII. században megjelentek az
előbbi irányzattal szemberrkerülő törekvések. A papok szíveseoben viselték
volna a kényelmesebb nadrágot, a világi viseletet ; legalább is ez derül ki a
korabeli zsinataknak a nadrágviselet ellen hozott határozataiból.

Mire a román középkorból (800-1200) kilépünk, a szicíliai királyság köz
vetítésével (ll40-től)' a világiak közt ismét la hosszú ruha járja, és ezzel együtt
megjelenik a: prém, a selyem és a bársony. Az itáliai városok fokozódó jóléte,
általában a városok gazdagodása, elsősorban itt is a kereskedővárosoké, meg
teremtették az emberek öltözködési kedvét: a selyem, a prém, a gazdag csatak;
a különleges haj víseletét, a gazdagságnak adivatban megjelenőkifejezéseit.

Maguk az egyháziak sem vonhatták ki magukat teljesen ez alól a hatás alól.
A XIII. század öltözködési fényűzésének az 1215-ben tartott lateráni zsinat
igyekezett ugyan gátat vetni, de nem sokkal több síikenrel, mint amilyennel a
városi statutumole küzdöttek a polgárok öltözködési túlkapásai ellen. A püspö
kök és a főpapok elekor kezdték alkalmazni a vörös és zöld színeket. A bíbo
rosok, akik a XI. század körül kezdenek feltűnni, a XIII. századtól kezdve
legalább is a kalpagjukon viselték a bíbor-Ií lát, a császári díszt, amely azelőtt

a pápának és az ő követeinek volt a kiváltsága. Ez a violába játszó szín a mai
püspöklila. A kialakult vagy kialakulóban levő rendi társadalomban a főne

mesek, a nemesek, a városi polgárok, a főpapok, a papok és a porok egymástól
nagyon eltérő viseletben járnak, és annak a ténynek, hogy 'ki milyen anyagót
vagy prémet hordhat, megvolt a maga társadalmi jelentősége is. A "praelati
et barones", a főurak és főpapok viselete kevésbé eltérő, mint a papoké és az
egyszerűbb polgároké, hiszen a főpapok nagyon gyakran fontos állami funkciót
töltenek be: kormányoznak és hadat vezetnek.

A XIV. században újabb fordulat következik Ibe a divatban: a világiak
visszatérnek a rövid ruhához, szorosra szabva, megbotránkozására a papoknak,
akik ezt erkölcstelennek és nevetségesnek kezdtek nevezgetni, A krónikások
gúnyolódtak is a nemesek újfajta öltözködésén, sőt aSaint Denys-i krónikás
a hires ereey-í vereséget, amelyet a franciák az. angoloktól szenvedtek el, Isten
büntetésének nevezte a franciák botránkoztató divatja miatt, de arról megfe
ledkezett a jámbor barát, hogy az angolok is úgy öltözködtek már. XXII.
János avignoni pápa (1313-1334) V. Fülöp szemére lobbantotta, hogy "királyi'
fenséghez rnéltatlan" rövid ruhát hord. A XIV. és XV. század zsinatai nem
gyözik figyelmeztetni a papságot: tartson ki a zárt, hosszú ruhánál. A ruha
ujjakat, amelyeket régebben illetlennek tartottak, most már elnézték és meg
engedték. (Szent Agoston mondotta: a régi rómaiaknál szégyen volt szabadon
hagyott ujjú vruhát viselni, ma azonban a főrangúak azt tartanák szégyennek,
ha nem így öltözködnének.)

A protestantizmus hullámai a középkori és a reneszánsz egyház épületét
alaposan megrázták és érthető rnódon az egyházi fegyelem kötelékei is meglá-
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zultak. Az egyházi viselet rendezése a tridenti zsinat szellemében a Borromei
Szerit Károlyelnöklésével tartott mil ánói zsinaton történt meg: az ott szabá
lyozott egyházi viseletet az ÖSS7-es katolikus államok elfogad ták. A fekete,
hosszú reverenda ettől kezdve kötelező viselete a papoknak. A kiélezett hely
zet, amely ezt a kort jellemezte, szamos Iurcsaságot termett: a papok még
kertjük rnűvelése közben sem merték levenni a hosszú reverendát. A hosszú
reverenda a vallásháborúk korában az egyházhűség és a derekasság jelképévé
lesz. A cahorsí püspök 1652-ben kiadott rendeletében tudatta, hogy azonnal
püspöki börtönbe kerül, aki reverenda, csuha vagy tonzura nélkül jelenik meg.
Páli Szent Vince ds a hosszú reverenda mellctt állt ki a felmerülő vitákban.
Bossuet 1691..,ből származó zsinati statuturnai jól jellemzik a XVII. század szel
lemét. A plébánosoknak, a vikáriusoknak, az összes javadalmasoknak előírják

a reverendát, ".hogy már ruhájuk is állandó figyelmeztetés legyen arra a ma
gatarlásra,amelyre állásuk kötelezi őket, és hogy az emberek hozzászokjanak
ahhoz, hogy tisztelettel tekintsenek rájuk, mirrt olyan, a többiektől megkülön
böztetett személyekre, akik különös kiválasztással különíttettek el Isten szol
gálatára, és hogy fogékonyabban hasznosíthassák Iigyelrneztetéseiket". Itáliá
ban, ahol a rerorrnácíó harcai nem dúlták fel a társadalmi békét, nem volt e
téren sem olyan szígorúság, mint Franciaországban. V. Sixtus mínden bizony
nyal rettenetes pápa volt - Irja Robert Rouquette -, mégis megparancsolta
1594-"ben a ."vesUs talaris" , a reverenda viselését. 1624..,ben a bíboros-vikárius
megállapította, hogyaruhánaJk a sarokig kell érnie, de 1708~ban egyik utóda
csak napkeltétől napnyugtáig tette kötelezővé viselését, és Észak-Itáliában a
XVIII. században is az volt a szokús, hogy este már rövid ruhát viseltek. Lam
bertíní, a későbbi XIV. Benedek pápa, még mint bolognai érsek, cSUJk a mise
rnondásnal követelte meg a reverenda viselését, ami arra vall, hogy csak akkor
hordták 1736..,ban azonban már megrója azt a szokást, hogy reggel, és gyakran
délután, testhezálló, színes ruhát viselnek, kis sétapálcával sétálnak, és "lábbal
tiporják a papi méltóságot". Ezért elrendeli a hosszú, fekete reverenda viselé
sét, csak az utazásokra engedi meg az egyszerű fekete ruhát, az arany- és
ezüstnírnzéses és csipkés meüények nélkül. A pápák sem adtak azonban min
dig jó példát. Bernis bíboros 1769. október 4-én azt írja: "A pápa (XIV.
Kelemen) rnindennap lovon nyargal s tisztjei sem tudják követni. Rövid fehér
kabátot, fehér csizmát, veres sípkat visel, ez a lovagló-ruhája." Nem szabad
azonban elfelejteni, hogy benne vagyunk a barokk feudalizmus korában.

A francia forradalom Franciaországban nagy változást idézett elő a papi
viseletben. Forne, a forradaluni alkotmányt elfogadó eheti püspök, már 1792
áprilisában el akarta törölteini a papi viseletet. ami azután később meg is
történt. Amikor a vallási béke 1801-ben a konkordátummal helyreállt, a papok
mármegszokták a civil ruhát. Napoleon organikus cí'kkelyei a reverenda vise
lését csak a szertartásokon engedélyeztek. A papok egyházmegyéjükön és plé
bániájukon kívül fekete, francia módiban jántak Az egymást követő kormá
nyok az egyházi ruha víselésének ieltiltását nem vették túlságosan komolyan,
mivel azonban a reverenda viselése elvileg és visszás módon tilos volt, a XIX.
század francia papjai csak azért is hosszú reverendat viseltek, hogy tiltakoz
zanak az állami önkény ellen. Ennek ellenére azonban nem Ielkesedtek, amikor
1313-'ban - a császár és a Szeritszék feszült viszonya idején - Maury bíboros,
Pár.is kapituláris adrninisztrátora, a pápa akarata ellenére, a XVII. század
zsinati törvényeire hivatkozva, eltiltotta a civil módon való öltözködést. A
papok öltözködese a forrongó és változó pohtrkai viszonyok közepette nagyon
változatos volt. Hol könnyítették, hogy szigorították a formaruha viselésének
kötelességét. Az 1848-as f"rradalom antiklerücaíizmusának csillapítása érdeké
ben Sibour pátisi érsek az eddig tanúsított türelmet - amely lehetövé tette,
hogya papok ,,'U szerény viselet [ogcírnén olyan ruhákat viseljenek, amelyek
már egyáltalában nem különböztetik meg őket a világiaiktól" - visszavonta, és
a hosszú reverendát, a hosszú, fekete felöltőt írta elő. Azt Lívánta, hogy a
reverenda alatt se viseljenek paritallót. Talán furcsának hangzik, de ennek is
megvan a maga társadalomtörténeti háttere. Ebben a korban a pantalló a
forradalmiság, a modernség, a fegyelmezetlenség szírnbólumává lett egyesek
szemében, míg az úri nadrág, a culotte, a térdnadrág az egyházhűség, de ne
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tagadjuk, egyúttal a régi rendszer, az "ancien régíme" írántl hűség zálogá
nak tűnt.

Az 1870-es vatikáni zsinat nem hozott a tridenti elveken túlmenő határo
zatokat, bár akadt egy szícílíaí püspök, aki a zsinat nagy derültsége közben
azt kívánta, uriondják ki, hogya reverenda Jézus Krísztus tunikája révén
isteni jogon alapul, és lzaiás próféta nyomán azt a ruhát kell látni benne, amit
Jahve visel az égben,

Az egyházi öltözködés fejlődésének nagyon hézagos áttekintéséből is kide
rül, hogy a papi ruházkodásban, a testületiség kifejezésre juttatásán kívül, két
irányzat küzd egymással. Az egyik törekvés az, hogya papságot megőrizzék

attól a kísértéstől, hogya lazulás korszakaihan rnegfeledkezzék hivatásának
szentségéről, a szükséges aszkézisről; az egymást követő zsinatok és rendeletek
ezértJrták elő a világiaktól megkülönböztető viseletet. Másrészt viszont meg
mutatkozik az a törekvés is, hogyapapolk missziósmunkájuk során mind kö
zelebb kerülhessenek a hívekhez. Manapság főleg az utóbbi vonás jelentkezik,
a papok nagy általánosságban jó erkölcsűek. és világszerte a vallási közörn
bősség és a hitetlenség kettős nyomása alatt, mind lelkiismeretesebben igye
keznek teljesíteni küldetésüket. A papok és világiak megkülönböztetése bizo
nyára továbbra is szükséges marad. de nem a hanyatlások korszakainak szem
pontjai miatt. A jövő mutatja majd csak meg, hogy a társadalmi, gazdasági
és technííkai átalakulás előttünk álló óriási folyamata rnilyen mértékben és
hogyan hat majd a papi viséletre. (S z i g e t i E n d r e)

TOLSZTOJ-EMLÉKKÖNYV. Tolsztoj halálának félévszázados jubileuma
világszerte megnyitotta az emlékezés zsilipeít, új lendületet adott a Tolsztoj
kutatók murskájának, s az irodalmi életcsaknem minden jelentős alakját arra
ösztönözte, hogy szembenézzen azzal, amit számára Tolsztoj neve: életműve

és egyénisége jelent. 1960 valóságos Tolsztoj-emlékévvé lett. Ennek az em
lékévnek rnegnyilvánulása a velencei nemzetközi 'I'olsztoj-kcngresszus, rnonog
ráfiák, folyóiratok <különszámai, cíkkek és zászlóhajtó megemlékezések - s
közöttük a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gondozásában megjelent Tolsztoj
ernlékkönyv.

Tolsztojjal szembenézni nem könnyű dolog. A nagy vállalkozás megille
tődött izgalma meglátszik az emlékkönyv szerkesztőinek rnunkáján is. Azt
akarták, hogy '~ötetük külső szépség és belső érték dolgában egyaránt méltó
legyen Tolsztojihoz - és mihozzánk, A szelíd, szép kötés, a finom borító, a
jólválogatott fénykép-anyag, a széptükrű nyomás s az a beláthatatlanul szöve
vényes filológus-munka, amelyibe a kötet anyagának összegyűjtése, rendezése,
fordítása került, nemcsak iskolázott és lelkiismeretes munka, hanem önmagában
is vallomás: ilyen teljesítményre csak a szerétet és a hódolat ihlet.

Rövid bevezetés meg egy kronológíkus ·életrajzi vázlat után Tolsztoj Ma
gyarországon címmel Tolsztoj életművének magyar visszhangját idézi a kötet.
Németh László Temekbe készült emlékbeszéde vezeti be ezt a részt, de aztán
időrendben következnek az összegyűjtött megnyilatkozások a legrégebbiektől a
Iegújabbakíg, Mondhatná valaki, hogy meddő dolog egy ilyen gyűjtemény vá
logatásával vitába szállni. S a felsorakoztatott, cikkek, tanulmányok valóban
csaknem mind jelentős vagy érdekes emberek tollából valók. Mégis, rníntha
a megilletődés bizonytalanná tette volna a szerkesztők válogatási szempontjait.
Az alfejezetek bevezetéséből hiányzik a céltudatos anyagkezelés obíztonsága. S
a fejezetek elolvasása 'Után is marad hiányérzetünk. A szerkesztők a legelső

dokumentumok közlésében. úgy látszik, teljességre törekedtek. Később nyil
ván tallóztak a rendelkezésükre álló anyagban. Nem derül azonban ki, meddig
a teljesség, ihonnétés rnílyen szernpontú a tallózás. Valószínű, hogy a Ina

gyar irodalmi tudat 'I'olsztoj-képének alakulását akarták nyomon követni. De
akkor míért csak önállóan megjelent tanulmányokat, ciókkeket idéznek vagy
kivonatolnak, s hogy hiányozhatik áttekintésükbőlpl, Babits Európai irodalom
történetének Tolsztoj-portréja? Annál inkább ott volna a. helye, mert Babits
maga is kortárs-tanú. Tolsztoj élményéről szólva, akárcsak Romain Rolland,
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egy nemzedék szemléletét foglalja össze: "Nekünk akkor Európa egész szel
lemi élete úgy tűnt föl, mínt egy hatalmas párbeszéd vagy dilemma a Tolsztoj
és Nietzsche szelleme között."

Rövid bibliográfiai fejezet utám a kötet második, nagyobbik fele Az élő

Tolsztoj címmel karunk magyar és világirodaLmi nevezetességeinek nyilatko
zatait közli Tolsztojról. A Fővárosi Könyvtár könkérdéssel fordult a magyar
és külföldi írókhoz: "Világképének kialakulására és írói fejl6désére milyen
hatással volt Tolsztoj életműve, illetőleg egyes művei? Van-e közöttük olyan,
amelyet különösen becsül és újra meg újra olvasni szokott ?" Az élő Tolsztoj
fejezet körülbelül kétszáz íróember válasza erre a körkérdésre.

A megilletődés, a filológus tárgy-tisztelő áhitata ennek a résznek kialakí
tásában sincs negatívumok nélkül. A szerkesztők rnindent közöltek. amit kap
tark, S mindent úgy közöltek. ahogyan megkapták'. Nem a kibontakozó Tolsztoj
kép ellentmondásosságát fájlaljuk. Egy nagy művészí és emberi egyéniség élő

voltát épp az Igazol ia, hogy sokan sokféleképpen vélekednek, ítélnek róla. De
a szerkesztőknek vállalniok kellett volna a belső értélemérés odiózus fölada
tát. Ezt azonban nem tették meg, s ezért kisérőlevelek, immár klasszikussá
vált Tolsztoj-esszék megállapításait visszhangzó nyilatkozatok, itt-ott üresen
csillogó sorok és bekezdésele duzzasztják és teszik 'nehezen megközelíthetővé

azt, ami igazán értékes, maradandó és közönséghez szóló ' dokumentum van a
kötetben.

Igaz, magá a hiány és fölszínesség is beszédes. Némelyik külföldi író talán
távolinak érezte macától a vállalkozást, s azért nyilatkozott hűvösen. röviden,
A magvárok s a külföldiek többsége azonban kétségtelenül felelős vallomást
tesz Tolsztojról - s önmagáról Tolsztoj színe előtt. A kötet, mely eredetileg
Tolsztoj arcát akarja odarajzolni az olvasó elé, így érdekes önarckép lesz, a
mai Ikor, a mai magyar és világírodalom izgalmas lelkiismeretvizsgálata. Olva
sás közben vesszük észre, hogy igazában nem Tolsztoj vizsgázik itt az idő

nek és az utókornak ítélőszéke előtt, hanem a magyar és külföldí írók kerül
nek Tolsztoj mérlegére, Ezen a mérlegen aztán nem a tárgyi vagy mcsterség
beli tudás, nem a stílusbeli ügyesség, hanem az emberség súlyai számítanak.
Az élet és a szellemi világ nagy értékeivel szemben tanúsított állásfoglalás
míndíg jellemez. Olvasd el azt a néhány sort, bekezdést vagy lapot, amelyet
egyik vagy másik író Tolsztojról írt, s meglátod, érdemes-e kezedbe venned
egyéb írásait.

Allásfoglalásra indít, - tehát valóban él. Onmagunkhoz, saját értékeink
nek és híbáinknak, gazdagságunknak vagy ürességünknek fölismerésére se
git, tehát ma is ugyanazt a küldetést tölti be, amit a [asznaja poljanai házban
halála előtt. A rnúlt és jelen irodalmárai sokat és sokfélét elmondanak ebben a
kötetben Tolsztojról. Egyben azonban rnegegveznek, és ez a felismerés önkén
telenül és színte egyhangúan tör föl a különböző világnézetű, esztétikai, po
litikai állásfoglalású írókból: Tolsztoj nemcsak drodalomtörténetí nagyság, ha
nem erkölcsi erő, lelkiismeret-ébresztő, d'orrmáló hatalom. Lehet, hogy világ
nézetének filozófiai vonatkozásai elválaszthatók művészetétől. De ez az er
kölcsi magatartás Tolsztoj személyiségének lényege. és minden művészí sajá
tosságának is forrása. Ez az, amiért mi ferdeségeivel, belső tisztázatlanságaival
együtt evangélíumt embemek érezzük őt. Nem leszünk új-tolsztojánusok, és
nem feledjük Prohászka leckéjét, hogy nem Pálé vagy Arpollóé,hanem Krrsz
tusé vagyunk. De Tolsztoj szavában testvéri szára ismerünk, és örülünk, hogy
az ő művészete azokhoz az emberekhez is eljuttatja az evangélium szellemét.
akik nem hallgatnak prédikácíót, akiket sok vélt vagy valóságos történelmi
sérelem távol tart templomtól, paptól és mindentől, aminek egyházias jellege
van.

A hatalmas párbeszéd Nietzsche és Tolsztoj szelleme közőtt ma is folyik
- bennünk és körülöttünk. A Tolsztoj-emlékkönyv arról győz meg bennün
ket, 'hogy ha az első szava néha 'hangosabb is,. a másodiké a szívek gyöke
réig hatol. (Tótfalusy István)
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BATSANYI JANOS SZűLET~SItNEK200. ~VFORDULOJA. Batsányi János
1763. május 9-én született a dunántúlí Tapoleán, 'egyszerű, nem nemesi szár
mazású, iparos családból. A köztudatban úgy él, rnint a magyar felvilágosodás
egyik vezéralakja, a forradalmi szellemű költészet harsány szavú úttöröle. a
klerikális vonalon is jelentkező társadalmi igazságtalanságok kérlelhetetlen
ostorozója, az uralkodó rendszer üldözöttje: börtön-rabja. száműzötte. in ter
náltja ... Nem meddő vállalkozás-e ezek után akorebeli katolicizmussal való
kapcsolatát kutatní, s ezen a vonalon pozitiv jellegű jelenségek felfedezését
remélni? - az alábbiak azt rnutatják, hogy: nem.

Az még önmagában nem rnond semmit, hogv katolikus családból szárma
zott, s így természetesen - Keszthelyen. Veszprémben, Sopronban, Pesten 
katolikus szerzetesi iskolában végezte tanulmányait. De az már döntően nyom
a latban, hogya családi körben és iskolátban magába szívott katolikus szelle
miséget egész élete folyamán megőrizte. s politikai elveihez hasonló nyíltság
gal meg is vallotta, ma Imár úgy érezzük. hogy néha talán érdesebben, nyer
sebben is a kelleténél, és nem egyszer a vallástól idegen területekre transspo
náltan.

Ez utóbbira példa a helvesű-ás terén elfoglalt álláspontja. Kazinczy még
évtizedek múltán is panaszkodíík, hogy rnikor 17lJS~ban Baróti Szabó Dáviddal
és Batsányival együtt megindította az első magyar folyóiratot, a kassai Magyar
Múzeumot, az utóbbi Imilyen erőszakos módon akarta rájulk kényszeríteni a
"katolikus" ortográfiát : "Batsé.nyi Szabót arra vevé, hogy álljon el a jottiz
rnustól, mert az Protesttrns Ort'hpgrafia... Batsányi kereszitényt akara velem
mondatni s iratní a helyes keresztyén helyett, s azt mondá okainak, hogy mint
Kalvin híve rettegek a kereszttől ..."

Tény, hogy egyéb vonatkozásban is elfogult volt katolikus irányban. A
katolikus költőket kedvelte; 'nem véletlen, hogy az ő gondozásában éppen két
katolikus szarzetes-költőnek- Anyos Pálnak (1798) és Faludi Ferencnek (1824)
-gyűjteményes kiadása jelent meg. S nem véletlen. hogy rnikor spí slbergí
raboskodása idején könyvek beküldósét kéri feleségétől, ezt írja: "Különösen
négy költőnek a műveit szeretném olvasni. Szabó Dávid. Rá inis, Virág és Kis
faludy rnűveít ..." Az első három színtén szerzetes-költő és ra negyedik is
katolikus. Mint bibliás ember, szintén a katolikus bibliafordító Káldy György
ért lelkesedik. írásaiban több helyütt is kifejezését adja ennek. Egy lSDS-ban
tervezett verseskötet-kiadás Előszavában írja: "Káldi magyarságára nézve a
Bibliának fordíttóti között még ma is ügy tündöklik, mint ra fényes hold a
tsiltagok között." Párizsi ernigrációja idején - az édes anyanyelv el nem tele
dése végett - a Káldy-f'ólc biblia ki'hozatalát loórte feleségétől, mert "ennek
a fordítónak a nyelve kitünő és majdnem klasszukua." Későbbi Faludi-kiadá
sában is magasztalóari nyilatkozik róla: ..Káldvnak fordíttása ra nyelvre nézve
is egygyik legfőbb, legdrá,r>;áhb és legfélthetőbb vkíntse ra Magyar Keresztény-
ségnek és a Hazai Littcratúrának." ,

Többször említettük feleségét. rnimt akitől ismételten magyar könyvek
megküldésót kérte. Nos, azt se hallgassuk ej, hogy Baurnberg Gabriellával,az
ünnepelt bécsi költőnövel az ősi Schottenkirdhében megkötött házassága való
banmíntakép lehet a skig tartó hűség, szeretet, az egymásért a legsúlyosabb
megpróbáltatások közebette is rninden ál dozatot, lemondást vállalni tudás
szempontjából. Igaza volt Batsányinak abban, amit még [egvességük idejón írt
menvasszonvának: "Maga az Isten sem teremtett még egy hozzánk hasonló
párt, akik alkalmasabbak lennének az Ö rnindenhatóságának harrnónikus di
csőítésére!" - Az istenhit leülönben is vissza-visszatérő motívuma levelezé
süknek, Spielbergi rabságából irja: "Bárminő kemény. váratlan és meg nem
érdemelt is ez ra csapás. erős a hitem. hogy az utolsó fog lenni. Hiszen van
Isten! - van egy igazságos, jóságos Isten, akí láthatatlanul eddig megoltalma
zott, iki lelkemet megerősíti, s bátorsáaomban nem hagy elcsüggedni ... A jó
ságos Isten legven pártfogónk, ha mindenkí elhagy bennünket. Építsd bizodal
madat Öreá: Ö mindent lát és hall és mindent tud, .. Ö bírája és megbosz
szulója minden Igazsáetalanságnak, s nem hiába oltá be az ernberi szívbe az
igazság, ész és nemesség érzelmeit ..."
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Felesége leveléből tudjuk meg Betsányi életének egyik érdekes epizódját,
amely szintén intranzigens - bizony egy kissé már intoleráns - katolicizmu
sát mutatja. Batsányi, akit az osztrákok üldöztek a magyarokhoz szóló híres
napóleoni Ildáltvány stilizálása rniatt s ezért Párizsba volt kénytelen mene
külni, a menedéket nyújtó franciák körében is kegyvesztett lett. Ennek okát
fedi fel Gabriella levele: "Ennek az ellenségeskedésnek forrása az volna, hogy
te állítólag Maret mímszternél ebéden lévén, erősen kdkeltél a magyarországi
kálvinisták ellen, nem gondolván meg, vagy talán nem is tudtad, hogy maga
a míniszter is ily hitvallású ..."

Sok hányattatás után végre is Batsányiók élete a három évtizedes linzi in
ternáltságba torkollott, S vajon .mi volt az egyetlen szál, amely hazájához fűzte

a szülőföldjétől elszakított költőt? - Egy diákikorban gyökerező nemes ba
rátság, amelyre a "Batsálnvi .J:'mos' Pcétaí Munkáji" eimmel "Budán, a Ki
rályi Univcrsrtás' betűiivel" 19~!'i-ben nyomott verseskötet ajánló sorai utal
nak: "Főtisztelendő Juraníts László pécsi kanonok úrnak, több vármegyék táb
Iabírájának. mint legrégibb szíves jó barátjának küldi s ajánlia a szerző." A
rneleg haneúatönlás magyarázata az, hogy a versgyűjtemény megjelenését Ju
ranits fáradhatatlan buzgólkodása, hazai nvomdáknál, könyvkereskedőknélvaló
közbentárása. s nem utolsó sorban 500 bankóforintnyi anyagi hozzájáruláro
tette lehetővé.

És rnost vessünk még egy futó pillantást a kötet tartaimám is, Batsányi
Iírá iára, elvégre C'F!y költőnél eZR perdöntő bizonyíték. Ebben is megnyilat
kozik bibliássáza, istenessézo, vallásos érzése. Tőbb versét - így ..A s zen ve
o.ő"-t, "Majthényí Barta keservé"-t - biblíából vett mcttóval vezeti be. Fele
ségéhez - ..An meine Gabrielle" - kott német versében a Példabeszédek
könyve XXXI. fejezete nyomán rnond dicséretet a derék asszonvról, Verstöre
dékei között ilyen jellflm2Jő sorokra bukkanunk :"Jó az Isten, el nem felejt, 
Késért. de kétségbe nem ejt: - Benne bízván jrvözní Ioasz;" - ..Isten lakik
bennünk: ő lelkesít minket, - S Ő S7el'7-Í., sugallja legszebb míveínket,"

Forradal mi verseivel is, egész költészetóv-I rnesrmutatta, hogy a varlás!
érzés n'1gyon szepen megfér az embertség e1áhaladásáért lángoló fo-rradalmi
lelkesültséggel ... (Kunszery Gyula)

JEGYZETLAPOK. (Vivaldi és a riaó.) A szomszéd kertben lakik egy fekete
rigó. S ablakunk alatt egy almafa zöldell.

Megfigveltpm: valahánvszor fölteszünk egv-egv Vivaldi-lemezt, a ristó rá
száll az almafára. egy ideig félretartott feijel figveli a nyitott ablakon kiáradó
zenét, aztán fütvii1ni kezd. Vidáman, fölszabadultan. mint a concerto grossó
ban a prímhe.g~ű. Vagy mint a fuvola-versenyben a fuvola. Vivalditói tanulta?

Vagy talán fordítva van: Vivaldi tanult amadaraktól ?

(A bizonlltalrtnsáq dicsérete.) Csodálom azokat a 'kritikusokat, akik míndig
mindenben föltétlenül biztosak. Itéleteiket törvényerővel fogalmazzák, ahány
moridatuk. annyi sarkigazság. Mindent tudnak, még az író olyan szándékát is,
ami az írónak soha nem jutott eszébe. Sosem arról beszélnek, rní mílven úgy,
ahogy van, hanr-m mindig arról, hogvannak ami olvan, amilyen, rníért kellene
másnak lennie. Fölényesen fiiggetlenítik rnaaukat attól, amit megbírálnak, csak
hogyelőadhassák saját elképzelésüket arról, amit az írónak szerintük írnia
kellett volna; s ha az író azt írta volna. más elképzeléssel állnának elő; mert
az író sosem írhat jót, és a kritikus sosem tévedhet.

A művek szépsége Idegesiti őket; ami szép, az eleve gyanús a jszeműkbcn,

s az író, aki jól ír, a kö1tíS, aki érti a mestersézét és jól tud verseini. mórleaű

kön máris könnyűnek taláttntott. Meazvőződésük,hogy aki gyönyörködik a mű
vekben, nem lehet jó kritikus; szerintük a tetszés megöli az ítélőképességet.

Ezét nem is tetszik nekik semmi, egvrészt mert b lánvztk belőlük az esztétikai
érzék, másrészt mert ha mégis tetszenék nekik valami, sietve letagadják.

Megvesztezcthetetjcnek. Be merjem vallani? Engem mindig megveszteget
a szépség. fel-felsikoltva olvasok, mint egykor Kazinczy, igaz, hogy nem hango
san, hanem csak magamban, mert szégyellnék föltűnést kelteni; és színházban
egy-egy jelenetnél csak azért igyekszem olyan eltökélten blazírt képet vágni,
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hogy megvonagló ajkam el ne árulja rneghatottságornat, Mindebből nyilván
következik, hogy rossz krttikus vagyok.

A kellő határozottság is hiányzik belőlem. Nem fogalmazok sarkigazságo
kat, és óvakodom tőle, hogy rnegíöllebezhetetlen ítéleteket nyilatkoztassak ki.
Szeretek kételkedni. Van egy nagyon kedves szavam, az., hogy: talán. Ennél
nagyobb bűnöm talán nem is lehetne.

Vagy talán nem is olyan nagy bűn?

(A kritikus álma.) Gyönyörű fasorban sétál, fehér tógában, táhán saru. Z.
re gondol, akiről megírta, hogy gyarló művet írt. Ma jelent meg az ÉS; elha
tározza, hogy két-három napig tartózkodik a városba menéstől, Sosem lehet
tudni. A ,költők irritabile genus: ha megharagítják őket, harapósak.

Eklkor egy hársfa mögül előlép Z. Fél.meztelen; valanti tigrisbőr van átvet
ve rajta, mint egy ősernberen. Haja bozontos; egyik kezében husáng, a má
sikban egy csokor gyöngyvirág.

A krí tikus egy pillanatra megtorpan. aztán folytatja útját. Vállalni kell a
hivatáskookázatait.

Z. megpilJlantja a krítrkust. Mély hördülest haUart;. EI'hajítja a husángot, a
krítdkushoz rohan, !hármat bókol, kezével hármas mozdulatot téve, ahogy a
mohamedánok sztJkták Féltérdre ereszkedik, átriyujtja a csokrot.

- 0, mufti! - suttogja meghatottan. - Te .rnegírtad, hogy csapnivalók a
verserm. AUaJh áldása szálljon rád érte 1

Távolból kórusének: "Éljen soká ! Éljen soká !"
Z. !kecsesen fölemeli kezét s brurnrnogva rákezd a medvetáncra.

(A prózajordításról.) Péterfyben olvasom, 1888-ban írta: "Nagyon ritka ná
lunk az a regényfordító, ki a regényt művészilcg uratlan dolognak ne nézze.
rnellyel szemben semmi íróí kötelezettsége nincs. Mindety neki, akár
Műhlbach, aücár Tolsztoj, akár újságbelil"éml"e~ény, akár remekmű. Pedig a
bor- vagy fűszerhamisításnem oly rút dolog, rmnt ez a stílushamísícás, melyet
a rossz regényfordító elkövet."

Ezen a fokon ma már, szerencsére, jócskán túl vagyunk. Prózarordításaink.
többsége jó; a prózafordftás művészete azonban ma sem ál[ k ülönösebb becs
ben nálunk. Pedig jól fordítani prózát sem kőnnyű. Mimt ahogy ez sem köny
nyű: jól írní prózát, jó prózát írni.

Hadd idézzem a múlt század egyik nagy német esztét~lkusát, Jean Pau.t,
Néhány mondatát az "esztétilkai előiskola" "utóiskolájából", ahol a próza - és
közvetve a prózafordítás - nehézségeiről beszél. "A művészi próza - mondja
- épp annyi, csak éppen másfajta gondot kfván, mímt a vers. A próza rit
musa folyton változik, a költői metrum viszont az egész versen végig tart; és
a prózai periódusok nem egymás rnintájára készülnek, ahogyan versben il kö
vetkezök a megelőzőket követik A prózabeli mondatok hosszúságának és szó
rendjének mindenkori változását a pillanat, illetve a táJrgy számtalan törvénye
határozza meg ... Épp ezért ez aprózabeli változatosság könnyebben fölveszi
az író leülőnféle sajátságait."

A jó fordítás pedig ott kezdődiik,a'hol nem csak puszta szöveg-értelmet
tolmácsol, hanem az írónak a stílusban és váhtozásaiban megnyidvánulő "kü
Iönféle sajátságait" ~S közli.

S még egy mondat Jean Paulból. Abból a részoöl, ahol Lessing prózájáról
beszél. Ez a rnondat joggal lehetne rnottója bármely könyvnek, amely a pró
zafordítással foglalkoznék, ha egyáltalán volna ilyen nálunk. Igy szól: "Ez a
stílus (tudniilliik Lessingé) nem életoolen ruhája, hanem élő teste a gondo
latnak; és nehéz utánozni (illetve nehéz fordítani, mondanám), mert nem holmi
viaszbabot kell vísszaadnunk, hanem élő embert,"

Innét aZJ1Ján könnyű volna egy lépéssel tovább menni: a rossz fordító tehát
gyilkos. Péterfy szerínt, láttuk, fűszer-harníaítással ől. De a harnisűtókat, sze
rencsére, már végen leleplezték, s a gyilkosok egy idő óta, igen helyesen, nem
kapnak fűszer-árusídási engedélyt. (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla

F6v. Nyomdolp. V. 5. 5321-63. - F. v.: Pege J.



SZERKESZTŐiüZENETEK

N. T. Budapest. - Önnek teljesen igaza volt, amikor a levelében említett
társaságban azt állította, hogy a katolikus egyház nem "bont fel", és nem is
bonthat fel egy érvényes házasságot. A katolikus tanítás szerínt a házasság
isteni Intézmény és így vonatkozik rá a szentírás szava, amely szerínt, amit
Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét. A házasság azonban ugyanakkor
emberi intézmény is, amelynek számtalan jogi vonatkozása van. és szervesen
kapcsolódik a mindenkori társadalmi struktúrához. Ez tette szükségessé, hogy
az egyház ne csak szentségileg, hanem jogilag is rendezze a házasságok kér
dését. Ennek a rendezésnek során - már csak az esetleges visszaélések elke
rülése érdekében is - óhatatlanul szükségessé vált bizonyos, inkább jogi for
maságok előírása,amelyeknek megtamása épp oly elengedhetetlenül szükséges a
házasság érvényességéhez, rnint a házasságot kötő felek szabad elhatározása,
amely a házasság eredeti alapja. A katolikus egyházban mindmáíg érvényben
levő házassági előírásokat a tridenti zsinat szabályozta. Az ott hozott döntések
létrejöttéről a közeljövőben közöl külön tanulmányt a Vigilia. Azokat a házas
sági pereket, amelyekben legfelsőbb fokon a katolíkus egyház legfelső bírósága,
a Rota Romana dönt, helytelenül hívják "bontó pereknek". Valójában ott nem
valamely érvényes házasság felbontásáról van szó, hanern annak megállapítá
sáról, hogya szóban forgó házasság, még ha templomban kötötték is, nem ér
vénytelen-e mégis, mert megkötése nem felelt meg a katolikus házasság érvé
nyességéhez szükséges lelki, erkölcsi vagy formai, jogi feltételeknek. Ami Napó
leon kétszeres házasságát illeti, az sajátos és egyedi eset, amelyet nem lehet
elválasztani a kor zűrzavaros politikai helyzetétől, hatalmi harcaitól. Tény az,
hogy Napóleon eredetileg csupán ún. "forradalmi", vagyis a· mai fogabrnak
szerint polgári házasságot kötött Josephine-nel. Házasságuk egyházi megáldá
sára csak a római császár-koronázást megelőző éjszaka került a legnagyobb
titokban sor, az asszony kívánságára és sürgetésére. A szertartást Fesch prelá
tus, Nepóleon nagybátyja végezte. A feleken és rajta kivűl senki sem volt je
len. Később, a francia püspöki kar (és nem VII. Pius pápa) éppen azon a cí
men mondotta ki érvénytelennek ezt a házasságkötést, mert szerintük forrnailag
nem felelt meg a tridenti előírásoknak, amelyek két tanú jelenlétét és a rneny
asszony lakóhelye szerint illetékes plébános áiltal történő előzetes tudomásul
vételt és bejegyzést írják elő. Ezt a döntést. a katolikus voltára egyébként na
gyon büszke Habsburg-ház is minden további nélkül tudomásul vette, amikor
hozzájárult Napóleon és Mária Lujza házasságkötéséhez. Az esettel kapcsolat
ban természetesen joggal fel lehet vetni a kérdést, vajon a francia püspökök
döntésében és a döntésnek a katolikus hatalmak részéről történt tudomásul
vételében nem politikai szempontok játszottak-e elsődleges szerepet, míg azok
a formai hibák, amelyekre Napóleon hivatkozott, csupán a célszerűnek itélt
döntés tr.bbé-kevésbé megfelelő jogi alapját biztosították ? Lehet, hogy így volt.
A dolog lényegén azonban ez mitsem változtat. Kétségtelen ugyanis, hogy az
illetékes egyházi bíróí hatóság ma is csak az eléje tárt jogi szempontok és az
elhangzó vallomások alapján tud itéletet mondani. A lelkiismeretekbe nem tud
betekinteni. Már pedig ezekben a kérdésekben végső fokon a lelkiismeret sza
va a döntő. Nyilvánvaló, hogy magát a Rota Romanat is félre lehetne vezetni
hamis, vagy a tényállást az érdekelt fél szempontjából kedvezően színező val
lomással. Aki azonban így járna el, maga tudná a legjobban, hogy ezáltal sú
lyos bűnnel terheli a lelkiismeretét, amelyet nem .lehet olyan könnyen félre
vezetni, mint a külső világot. Sőt azt is ·tudná, hogya félrevezető vallomással
kicsikart döntés, bármilyen magas egyházi bírói fórum hozta is azt, valójában
érvénytelen. Éppen eiért, az olyan valaki részéről, aki a hitét komolyan ve
szi, semmi értelme sem lenne az ilyen eljárásnak. És nyilvánvaló az is, hogy
Napóleon kétszeres házassága valójában nem az egyház Ügye volt, hanem Na
póleoné, Az ő lelkiismereti ügye, amelyért neki kellett a legfőbb bíró előtt

számot adnia.



"Lygia". - Nagy megértéssel és szerető együttérzéssel olvastuk levelét, de
rnindjárt előljáróban meg kell mondanunk, hogy mi a helyzetét a leírottak el
lenére sem látjuk annyira tragikusnak, mint amennyire felzak1atott idegálla
potában ön most érzi. A levelében felvetett problémák jó része sajnos nem
alkalmas a nyilvánosság előtti tárgyalásra, éppen ezért elsősorban azt taná
csolnánk, ha jónak látja, keressen fel minket a hét első napjaiban a .szerkesz
tőségben (a közbeeső szabadságolások miatt július eleje után) s akkor beszél
gethetnénk ezekről a kérdésekről is. A szüleivel támadt sajnálatos nézetelté
résnek vannak azonban olyan vonásai is, amelyek elég gyakoriak és általá
nosak. Sajnos, sok példa van rá, hogya szülők félreértett szeretetből és gon
doskodási kötelességérzetből nem képesek tudomásul venni, hogy gyermekeik
felnőttek, önálló gondolkodású személyiséggé váltak. Egy huszonegy éves lány,
nagykorú és felnőtt ember még akkor is, ha egyetemi tanulmányai miatt és
azok tartamára, még anyagi függőségben van szüleitől. Erre az anyagi függő

ségre való hivatkozás egyébként jellegzetesen a polgári gondolkodás marad
ványa; ezt nyugodtan megmondhatja szüleinek, akik szívesen hivatkoznak ar
ra, hogy éppen a polgári gondolkozással állnak élesen szemben. Az, hogy a
nagykorúság csupán "kötelességekkel", de nem állampolgári ,.jogokkal" jár ad
dig, amíg az anyagi függőség tart, nyilvánvaló tévedés és a magyar alkotmány
tételes rendelkezéseivel is ellentétben áll. Ezt szüleinek kell a legjobban tud
nia. Persze míndenképpen áldatlan állapot, ha szülő és gyermek viszonylatá
ban ilyen természetű érvekkel folyik a vita, és mindent meg is kell tenni an
nak érdekében, hogya felmerülő problémák megvitatása, ha végképp elke
rülhetetlen, ilyen síkra terelődjék. Hinni kell a türelmes szeretet erejében.
amely végül is mindíg győzedeLmeskedik. A keresztény ember egyik legfőbb

erénye a szelídség, a legélesebb viszályok fölött is átnyúló jóakarat, amely a
legmeggyőzőbb érv is egyben. Nagyon megnyugtató ebből a szempontból az a
megértő szeretet, amellyel a felmerült ellentétek ellenére is szüleiről ír. Vő

legényével együtt igazuk van abban. hogy nem akarnak addig összeházasodní,
amíg egyetemi tanulmányait be nem fejezte. De már nincs igaza akkor, ami
kor felveti a kérdést, hogy az adott esetben "becsületes dolog-e elfogadni",
hogy szülei taníttassák ? Ez akkor lenne probléma, ha szüleí vetnék fel így a
kérdést. Erről azonban leveléből kitűnően szó sincs. Akkor pedig nyugodtan
elfogadhatja ezt a szülői segítséget, amelynek célja végül is az, hogy az ön
tudását gyarapítsák, önt a társadalom hasznos tagjává tegyék, és nem az, hogy
a feltétlen engedelmességét megvásárolják olyan kérdésben is, amely kizáró
lag az ön lelkiismeretére tartozik. Arra való hivatkozásából, hogy az új ren
delkezés értelmében milyen kedvezményekben részesülnek a jövőben az egye
temen a jó, jeles és kitűnő rendű tanulok, arra következtetünk, hogy aió
tanulók közé tartozik és így a [övőben nemcsak tandíjat nem kell többé fí
zetnie, hanem még ösztöndíjat is fog kapni. Ez nyilván Iehetővé teszi majd.
hogy kisebb személyes kiadásait fedezze, és így lényegesen csökken a szüleíre
háruló anyagi teher is. Röviden összegezve az elmondottakat, ne keseredjék
el, ne adja át magát a búskomorságnak. Ha jól körülnéz, biztosan talál meg
értő barátokat az egyetemen is. Az otthoni viszonyokra vonatkozólag pedig
olvassa el sokszor, nagyon sokszor, Szent Pál első korintusi levelének 13. fe
jezetét, amely a szeretetről szól. Meglátja. erőt merít majd belőle.

"Életút." - A római katolikus gimnáziumokban azoknak a szerzetes ren
deknek tagjai tanítanak, amelyek a szóbanforgó iskolát fenntartják. így pél
dául a szentendreí gimnáziumban a ferences rend tagjai, akik az egyházi ki
képzés mellett a bölcsészkar megfelelő szakát is elvégezték. A budapesti Hit
tudományi Akadémiával kapcsolatos kérdésével forduljon közvétlenül az Aka
démia dékáni hivatalához: Budapest V., Eötvös Lóránd u . 7.
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